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Skördarna i Sverige och deras verkningar. 

Den anmärkningsvärda försämring, som under de senare 
åren i åtskilliga riktningar utmärkt vårt lands befolkningsför
hållanden, har naturligtvis manat till undersökning af de orsaker, 
som i hufvudsaklig mån kunna tänkas hafva framkallat den 
ökade dödligheten och utflyttningen, samt minskningen i antalet 
af ingångna äktenskap och födda barn. 

Några af nyssnämnda förhållanden kunna visserligen på 
ett tillfredsställande sätt förklaras redan ur de allmänna lagar, 
hvilka hvarje länds befolkningsförändringar äro underkastade; 
förminskningen i antalet vigde och födde är sålunda till exempel 
en gifven följd af den låga nativitet, som utmärkte flertalet af 
åren 1826—1841, och hvars verkningar säkerligen ännu några 
år torde komma att spåras. Denna förklaringsgrund är dock 
äfven inom sist nämnda områden ej alltid tillräcklig och för 
öfrigt alldeles otillämplig på andra fakta inom kretsen af »be
folkningens årliga förändringar». 

Forskningen har således bort riktas jemväl åt andra håll, 
och man har då helt naturligt i främsta rummet fäst sig vid 
de mer eller mindre svåra missväxter, som under dessa år hem
sökt åtskilliga delar af riket. De ur denna synpunkt anställda 
undersökningarna hafva ock ledt till resultat, hvilkas upp
lysande och bevisande kraft svårligen torde kunna under
kännas. För riket i dess helhet framställa sig nemligen föl
jande förhållanden: 

Stat. Tidskrift. 29:de häftet. 1 
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Och ännu påtagligare blifver det ofvan antydda sambandet, 
om man i sin undersökning går till de smärre områden, som 
under dessa år hårdast drabbats af nöden. Detta har varit 
fallet med Jönköpings län (1868), Kronobergs (1868), Elfsborgs 
(1868), Vesternorrlands (1867), Jemtlands (1865, 1867, 1869), 
Vesterbottens (1864, 1865, 1867) och Norrbottens (1867). För 
hvartdera af dessa län utfalla de motsvarande beräkningarna 
på följande sätt: 

*) Skörden betecknas här tillsvidare enligt den i Befolknings-redogörelsen för 
åren 1851—1855 använda normen: 

IX = ymnig, 
VIII = god, 
VII = öfver medelmåttig, 
VI = medelmåttig, 
V = under medelmåttig, 
IV = svag, 
III = knapp, 
II = klen, 
I = nära allmän missväxt, 
0 = missväxt. 

De smärre siffrorna inom parentes angifva antalet län, som drabbats af 
missväxt. 
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Tab. N:o 1. 
Ingångna äktenskap. 

allt på 10,000 innevånare vid årets början. 
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Dessa siffror torde ej behöfva någon vidlyftig kommentar; 
de tala tillräckligt tydligt för sig sjelfva. Allenast skulle vi 
vilja tillåta oss en erinran med hänsyn till deras riktiga läsande: 
att nemligen skördeförhållandet med fog måste anses kunna 
utöfva inflytande på antalet samma år ingångna äktenskap *) 
och verkställda utflyttningar, hvaremot i fråga om antalet födde 
och döde den felslagna skördens verkningar först under det 
näst/oljande året rätt tydligt torde komma till syn. — Det kan 
för öfrigt naturligtvis ej vara vår mening att vilja skrifva på 
de mer eller mindre ogynnsamma skördarnas räkning samtliga 
de förändringar, för hvilka här ofvan redovisats. Men å andra 
sidan äro i många fall siffror så talande, att man svårligen 
skall kunna frånkänna skördeutfallet ett ganska betydande in
flytande. 

Hyser man denna åsigt, så blir det i och med detsamma 
en uppgift af synnerligt intresse att för en längre tidrymd i 
nyssnämnda hänseende sammanställa de fakta, som föreligga. 
Sveriges tidigt högt utbildade befolkuingsstatistik bereder oss 
för hvarje dylik undersökning en gifven fördel framför hvilket 
annat land i verlden, och äfven i fråga om den andra af.de 
båda faktorerna —- skörden — äro vi ingalunda i saknad af 
jemförelsevis tillförlitliga underrättelser. Med någon utsigt till 
framgång kunna vi således till besvarande upptaga de vigtiga 
frågorna: I hvad mån har vårt lands stigande odling och nätet 
af lättade förbindelser gjort Sverige mägtigt att lättare än förr 
bära missväxternas hemsökelser bland en dubbelt så stor be
folkning? Och huru gestaltade sig i forna dagar förhållandena 
hos oss efter pröfningar af denna art? 

Då vi nu i nedanstående Tab. N:o 2 meddela de fakta, 
som innehålla svaren på dessa och dylika frågor, torde det 
vara nödigt att beledsaga densamma med några allmänna an
märkningar öfver uppgifternas värde. Hufvudsakligen äro de 
hemtade ur Tabell-Kommissionens Berättelse för åren 1851—55. 
( = Bidrag till Sveriges Officiela Statistik. A. Befolknings-Sta
tistik. Ny följd I: i.) Tab. N:o 47. De iakttagelser, hvilka der 
finnas sammanförda, äro dock här naturligtvis fullföljda till 
senaste åren; derjemte har det synts oss ändamålsenligare att 
meddela sifferuppgifterna ur nyssnämnde tabell i den lättfatt-

*) Anställda beräkningar visa nemligen att i Sverige under senare tider 
nära hälften (1861—69 nära 46 %) af de slutna äktenskapen ingåtts under 
årets tre sista månader. 

http://af.de


81 

ligare procentiska formen samt att för skördens betecknande 
använda en något skiljaktig gradering, på sätt här nedan skall 
närmare utvecklas. 

Hvad nu först och främst beträffar de omdömen öfver 
skörden, hvilka i ofvan anförde tabell för lättare öfversigtlighets 
skull blifvit uttryckta i siffror, är det klart, att dessa allmänna 
omdömen ej kunna ega mera än en relativ giltighet, särskildt 
derföre att man vid deras affattande ej tyckes hafva fäst till
börligt afseende vid de olika landskapens inbördes vigt i och 
för afgörandet af denna fråga. Tydligt är nemligen, att åt 
skördens utfall i t. ex. Malmöhus län eller Östergötland borde 
tillerkännas långt större vitsord i fråga om rikets samfälda 
skörd, än t. ex. åt den i Jemtland eller Norrbotten inhöstade. 
I samma mån imellertid som dessa allmänna omdömen nalkas 
någondera ändpunkten: ymnig skörd eller missväxt, stiger tvif-
velsutan deras tillförlitlighet, och det är dock hufvudsakligen 
just dessa mera skarpt utpreglade år, som för vårt syfte äro 
af vigt. 

Det är vidare i hög grad sannolikt, att de större vexlingar, 
som 1700-talet synes förete, åtminstone i någon mån bero af 
den tidens uttryckssätt. Man kan svårligen tro, att 9 »ymniga» 
skördar då fallit på lika lång tidrymd, som vårt århundrade 
endast eger att uppvisa ett enda på sådant sätt betecknadt år; 
eller att 2 fullständiga missväxter och 13 år med »nära allmän 
missväxt» utmärka förstnämnde tidrymd, under det att ej ett 
enda år af den senare årsföljden vore att hänföra till dessa 
tvenne kategorier. Sannolikt döljer sig under 1700-talets »ymnig» 
det slags årsväxt, som nu allmänneligen betecknas såsom »god» 
eller »öfver medelmåttig»; och åtminstone några bland de med 
»nära allmän missväxt» tecknade åren torde snarare vara att 
hänföra till kategorierna »svag», »Men» eller »knapp» skörd. 
Af denna anledning och enär en skiftning, så fin som den sist
nämnda, svårligen kan väntas vara i de ursprungliga uppgifterna 
iakttagen, har det synts oss lämpligare att något inskränka 
gradationernas antal. I det följande utmärka vi således med 

0 fullkomlig missväxt; 
1 nära allmän missväxt eller knapp skörd; 
I I svag eller klen skörd; 
I I I under eller nära medelmåttig skörd; 
IV medelmåttig eller fullt medelmåttig skörd; 
V ., öfver medelmåttig; och 
VI god eller ymnig skörd. 
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I några fall (särskildt för åren 1757 och 1763) hafva vi 
ansett oss ega giltig anledning att frångå de i ofvan anförda 
källa lemnade uppgifterna. *) 

Hvad åter beträffar den andra länken i jemförelsernas 
kedja — befolkningsförhållandena —, kan tvifvelsutan åt upp
gifterna lemnas fullt vitsord. Det torde allenast böra påpekas, 
att enär i och för de procentiska beräkningarna en befolknings
siffra för hvarje års början varit erforderlig, men folkräkning 
endast egt rum hvarje 5:te — eller tidigare hvarje 3:dje år, 
denna siffra för de mellanliggande åren blifvit beräknad efter 
nativitets- eller mortalitets-öfverskottet med vederbörligt tillägg 
eller afdrag för den skilnad, som i regeln visar sig mellan de 
på detta sätt vunna summorna och närmast följande folkräk
ningsuppgift. — Ett mindre tryckfel i 1847 års uppgifter 
rörande äktenskapen är här rättadt. Nästföljande tabell inne
håller de sålunda vunna talen. 

Tab. N:o 2. På 10,000 personers folkmängd vid årets början 
kommo 

*) I IV delen af den »Samling af Rön och A/handlingar rörande Landt-
bruket, som till Kongl. Vetenskaps-Akademien blifvit ingifna» har Ekon. 
Prof. i Uppsala EMANUEL EKMAN meddelat en »Undersökning om årsväxtens 
förhållande och isynnerhet missvåxtåren i Sverige, 1523—1781», vid hvil-
ken vi i detta hänseende trygga oss. Enär nyssnämnda skrift torde vara 
temligen förgäten och dessutom svårtillgänglig, och då det utan tvifvel 
kan vara af intresse att på ett ställe hafva samlade alla hithörande upp
lysningar, meddela vi här nedan, såsom bilaga i sammanträngd tabellarisk 
form, det väsendtligaste af de fakta, denne författare meddelat. 
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Forts. af Tab. N:o 2. 
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Forts. af Tab. N:o 2. 

Det ligger i sakens natur att en sammanställning sådan 
som den ofvanstående svårligen kan erbjuda den öfversigtlighet, 
som är önskvärd. För detta syfte är åter den grafiska fram
ställningen af största värde. Bifogade diagram (N:o 1) medgifver 
sålunda att snart sagdt med en enda blick öfverskåda alla de 
vexlingar, som under den ifrågavarande tidrymden egt rum. 
Några få ord såsom kommentar till dess kurvor torde dock 
vara på sin plats. 

Den skiljaktighet i nutidens och forna tiders bedömande 
af skördarna, som vi nyligen antydde vara sannolik, torde ej 
böra utgöra något giltigt hinder för försöket att anställa en 
jemförelse mellan förr och nu i detta hänseende. Om den tid
rymd af 122 år, våra uppgifter omfatta, delas i 2:ne lika stora 
hälfter, blir året 1808 skiljemuren, och med vårt nya stats
skicks införande och Sveriges mera uteslutande hänvisning till 
det egna områdets afkastning inledes det nya tidskiftet. En 
jemförelse mellan dessa tvenne perioder visar att: 



№ 1. Förhållandet mellan Skördarna 
och antalet ingångna äktenskap, lefvande födda barn och aflidne på 10,000 innevånare vid årets början. 
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Således: 
svaga skördar: 21 under den förra, 10 under den senare 

tidrymden; 
medelanmåttiga eller deromkring: 25 under den förra, 41 

under den senare tidrymden; 
goda: 15 under förra, 10 under den senare tidrymden. 
Särskildt om den ofvan uttalade förmodan är grundad, att 

en och annan af forna tiders <i/tnniifif årsväxter i sjclfva verket 
betecknar hvad en nutidens landtbrukare skulle nämna »iifvur 
ntetlfhnattiif ,*) innebär denna sammanställning ett glädjande 
bevis på förbättrade jordbruksförhållanden inom värt land. De 
medelgoda skördarna hafva under den senare tidrymden upp
gått till j af hela antalet, och de svaga skördarnas antal för
minskats med hälften. Den minskning åter, som tyckes förete 
sig med hänsyn till de ovanligt goda skördarna, tro vi i sjelfva 
verket vara mera skenbar än verklig. Det är nemligen sjelf-
klart. att den omsorgsfullare skötsel, som på senare årtionden 
alltmera allmänt kommit jorden till del, och de betydligare 
rörelsemedel, ett rationelt jordbruk af sin idkare kräfver. i ganska 
väsendtlig mån måste stegra hans fordringar på ersättning. 
Den skörd, som i forna tider med skäl ansågs rikligen löna en 
ringare möda och kostnad, skulle i våra dagar omöjligen kunna 
sägas ymnigt' återgälda monsterfarmern's ansträngningar. — 
Slutligen må ej förbises det vigtiga intyg för stigande odling 
efter förbättrade metoder, som ligger i sb'irrimiifix stnrri' jemrifn-t 
under de senaste årtiondena: alltsedan 1846 hafva sålunda — 
om man allenast undantager det allra sista året. — inga större 
vexlingar i riksskördeu angifvits än mellan >under medelmåttig' 
och »öfver medelmåttig.» 

Vi öfvergå derefter till iikterisbi^en och anmärka då först. 
att den betänkliga fortgående sänkning, deras brutna linea allt-

*) Sistnämnda uttryck såsom omdöme för riksskördeu förekommer i sjelfva 
verket först år 1814. 
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mer och mer företer — särskildt under innevarande århundrades 
fortgång — ingalunda får sättas i något omedelbart samband 
med skördeförhållandena. *) Deremot torde inom de särskilda 
årtiondena deras inverkan lätt nog kunna spåras. Hvad 1750-
talet beträffar, motsvaras 1750, 1753 och 1759 års goda skördar 
af en ganska märkbar höjning inom äktenskapskurvan, och de 
felslagna skördarna åren 1756 och 1757 af en lika skarp sänk
ning. — 1761 års knappa skörd, 1762 års missväxt och de 
nästföljande tvenne årens temligen svaga skördar framkalla under 
nästa tiotal den betydliga sänkningen af äktenskapen från 100 
till 82; den jemförelsevis laga ståndpunkt, på hvilken äkten
skapen qvarstå under decenniets återstående år, trots gynn
samma och delvis utmärkta skördeförhålländen, torde väl snarast 
få tillskrifvas den väldiga finansiela kris, som vid denna tid 
hemsökte vårt land och med fruktansvärd kraft ingrep i alla 
våra borgerliga förhållanden. — De första åren af 1770-talet 
utvisa, bättre kanske än någon annan tidrymd, det af oss ifråga
satta sambandets verklighet. Den fasansfulla missväxten år 
1771 och nästföljande års felslagna skörd sänka de ingångna 
äktenskapens antal ned till 68 på 10,000, en siffra så låg, att 
endast åren 1838 och 1868 kunna uppvisa ett motstycke. Men 
de två nästföljande »fullt medelmåttiga» åren bringa den åter 
upp till 95. — Lägst af förra århundradets tioårsmedeltal står 
nästföljande decenniets, med ungefär 79 äktenskap på hvarje 
10,000-tal af befolkningen; ser man åter till motsvarande del 
af skördekurvan, befinnes, att! icke mindre än hälften af dessa 
10 år tecknats såsom drabbade af »nära allmän missväxt.» 
Det gynnsammare förhållande, som utmärker decenniets sista 
år, motsvaras ock af en märkbar tillväxt i fråga om äkten
skapens talrikhet. — 1790-talet börjar med ett »ymnigt» och 
ett »godt» år, hvilka ock motsvaras af den högsta ståndpunkt 
(110), som i fråga om äktenskapens frequens varit inom vårt 
land iakttagen; på samma sätt utmärkas de dåliga skördeåren 
1798—1800 af ett anmärkningsvärdt fall inom äktenskapens 
kurva. — Ännu under vårt århundrades 4 första tiotal är det 
temligen lätt att sålunda, snart sagdt år för år följa paral-
lelismen; åren 1803, 1809, 1810, 1815, 1820, 1827, 1828 och 
1832 gåfvo åt vårt land goda skördar; de motsvaras ock af 
lämpliga höjningar inom äktenskapslinien, liksom de svagare 

*) Ökade lefnadskostnader, större anspråk och sannolikt väl äfven en mera 
allmän osedlighet äro härtill vållande. 
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skördeåren 1811, 1812, 1816, 1818, 1826, 1831, och 1837 af 
sänkningar. Men i samma mån landets stigande odling och de 
lättade förbindelserna mellan dess olika delar ökat dess förmåga 
att bära slagen, blir det ock svårare att så påtagligt som förut 
utvisa det af oss antagna sambandet. Sjelfva skördarna, så
dana de blifvit för riket i dess helhet beräknade, förete ock, 
såsom redan anmärkt blifvit, inga mera betydande vexlingar 
under senast förflutna årtionden och man måste således, såsom 
vi i början af denna uppsats gjort för de sistförflutna åren, gå 
till de särskilda landsdelarne för att finna spår af den överens
stämmelse, vi söka. Då visar sig ock, att de större sänkningar, 
som äktenskapskurvan under åren 1840—1869 företer, nemligen 
hufvudsakligen för åren 1846 och 1847, 1852 samt 1866— 
1868 motsvaras: de förra af missväxter (1845) i Uppsala, Stock
holms, Vestmanlands och Gotlands län (i sistnämnda län jemväl 
1846) samt af »svag» skörd (1847) i hela Norrland, Dalarne 
och Vermland. Sänkningen år 1852 betingas sannolikt af det 
föregående årets missväxter i Vesterbotten och Norrbotten, 
samma års svaga skörd i Halland och »under medelmåttig» 
i 17 län. Om de senast förflutna trenne åren är redan ofvan 
talad t. 

I ordningen följer nu att påpeka de jemförelsepunkter, som 
nativitets- och skördekurvorna erbjuda. Den i ögonen fallande 
överensstämmelsen mellan den förstnämnda och den äkten
skapskurva, vi nyligen skärskådat, är oss en borgen att paral-
lelismen äfven på detta område ej skall vara svår att uppvisa. 
— De lägst angifna ståndpunkterna för nativiteten äro 253 
(år 1773), 266 (år 1809), 274 (år 1868) och 286 (år 1800); 
dernäst komma åren 1838, 1839, 1847, 1813 och 1783 med 
resp. 295, 296, 297, 299 och 303 födde på 10,000 personers 
folkmängd. Samtliga dessa år hafva ock omedelbart företrädts 
af missväxter eller särdeles svaga skördar; år 1809 torde jem
väl kriget och farsoterna hafva hämmande ingripit i den na
turliga utvecklingen. — Å andra sidan befinnes, att de högsta 
spetsarne af denna linie: 394 (år 1751), 382 (år 1755), 372 
(åren 1792 och 1823), 369 (år 1779), 367 (år 1825), 365 
(år 1760), 358 (år 1775) och 357 (åren 1767 och 1811) hafva 
nära föregåtts af gynsamma skördeår. Hvad de oss närmast 
liggande årtiondena beträffar, finner man, att 1830-talets höjd
punkt 344 (år 1833) sammanträffar med dess förmånligaste 
skörd (år 1832), liksom 1840-talets maximum 331 (år 1849) 
motsvaras af 1848 års goda skörd. De höga talen för åren 
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1858—60 (resp. 350, 352 och 352) torde åter böra samman
ställas med de länsvis afgifna omdömena öfver årsväxten, hvilka 
för år 1857 tala om »öfver medelmåttig» skörd i 8 län och 
»medelmåttig» i 11 ; för år 1858 om »god» skörd i 4, »öfver 
medelmåttig» i 8 och »medelmåttig» i 10; samt år 1859 om 
»god» skörd i 2 och »medelmåttig» i 10 län. 

Det återstår att yttra några ord om en sammanställning 
af dödlighets- och skörde-kurvorna. Missväxterna 1756 och 
1757 följas omedelbart af årtiondets mortalitetsmaximum 324, 
liksom 1762 års missväxt af 1760-talets största dödlighet: 332. 
Den förfärliga hungersnöden i början af nästa årtionde alstrar 
den oerhörda mortalitetssiffran 518, — den högsta i vårt land 
sedan tabellverkets inrättande iakttagna. Den höga mortali-
teten åren 1800, 1809, 1812 och 1819 eger sin motsvarighet 
i föregående ogynnsamma skördeförhållanden; o. s. v. — Na
turligtvis får man dock i fråga om dödlighetskurvans sänkningar 
mindre än eljest förbise den sannolika inflytelsen af jemväl helt 
andra förhållanden än skörden. Så till exempel härflyta tyd
ligen sänkningarna för åren 1828, 1829, 1834, 1853 och 1857, 
trots föregående gynnsamma skördar, från gängse farsoter: de 
första tvenne åren utmärkas ock af härjande nervfebrar, de 
tvenne nästföljande af kolera, det sista af kolera, rödsot och 
nervfeber i förening. — I och för den inflytelse, som under 
nu senast förflutna år länsvis kan iakttagas (och då särskildt 
i det så hårdt hemsökta Vesterbotten), torde ånyo få hänvisas 
till de beräkningar, som meddelats i de inledande tabellerna. 
— Bättre än något annat vittnar imellertid dödlighetskurvans 
stadiga uppåtstigande om de förbättrade lefnadsvilkor, som nu 
tillhöra vårt folk. Här om någonstädes bör ock visa sig den 
lyckliga verkan, lättade förbindelser utöfva. Och det visades 
ock ofvan, att de betydligare sänkningarna inom senaste år
tiondens dödlighetskurva alstrats af helt andra inflytelser än 
skördens. 

När nu; såsom vi tro oss ofvan hafva utvisat, ett omiss
känneligt samband kan spåras mellan vexlingarna i befolknings
förhållandena å ena sidan och skördarna å den andra, äfven när 
dessa senare uttryckas genom ett för hela riket beräknadt medel
tal, hvilket naturligtvis vid år af mindre skarpt utpreglade 
drag med hänsyn till fruktbarhet eller dess motsats måste vara 
i mer eller mindre mån godtyckligt, tyckes väl, som borde ock 
inom det mindre området, — länet —, för hvilket skörde
omdömet kan påräknas utfalla pålitligare, nyssnämnda sam-
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band framträda ännu tydligare och bestämdare. Det skulle ock 
otvifvelaktigt så vara, derest man bland våra förvaltningsom
råden kunde påträffa något, som på samma gång dess befolk
ning för sitt uppehälle vore mera uteslutande hänvisad till 
jordbrukets afkastning, sjelft jemväl stode strängt afsöndradt 
från förbindelser med öfriga nejder. Då detta åter ej låter 
tänka sig; då inom vårt land fastmer allestädes andra närings
grenar: fiske, jagt, bergsbruk, sjöfart, skogsskötsel, m. fl., i vä-
sendtlig mån kunna lemna och ofta fått lemna ersättning för 
hvad jorden förnekat; och då ändtligen förbindelserna de olika 
bygderna emellan alltid sträfva att utjemna bristerna, när och 
hvarhelst de sig yppa, — torde väl få antagas, att af en jem-
förelse länsvis, sådan som den här ofvan för hela riket genom
förda, icke kunna påräknas synnerligen kraftigare intyg för 
giltigheten af vår sats. Härtill kommer ock, att vårt Tabell
verk, som under tidrymden 1774—1794 endast infordrade be
folkningsuppgifterna stiftsvis, ej är i stånd att för annan del af 
vårt land än för Gotland lemna de nödiga uppgifterna från 
nyssnämnda ur här ifrågavarande synpunkt särdeles märkliga 
år. Åfven de förändringar, som den administrativa indelningen 
här och hyar (särskildt de Norrländska länen samt Verm-
lands och Örebro län) under denna tid undergått, lägga oöfver-
stigliga hinder i vägen för ett fullständigt genomförande länsvis 
af dessa beräkningar. Vi meddela imellertid här nedan — i 
den mån vi förmått anskaffa dem, — de element, som be-
höfvas för konstruerandet af kurvorna för Gotland; *) de skola 
visserligen ej befinnas i något hänseende förringa giltigheten af 
den bevisning, vi ofvan fört. 

Tab. N:o 3. Gotlands län. 

*) För kostnadens skull måste vi afstå från meddelande af diagrammet 



90 

Forts. af Tab. N:o 3. 
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Forts. af Tab. N:o 3. 

Och då tilläfventyrs någon skulle kunna finna det vara 
mödan värdt att för sin bygd eller annan del af riket ut
föra ett liknande arbete, lemna vi här nedan (Tab. N:o 4) 
en sammanställning af de skördeuppgifter länsvis, som från 
tiden för vårt Tabellverks början till nutiden af oss kunnat 
anträffas, under hänvisning i och för äldre tiders befolknings
förhållanden till den serie af meddelanden deröfver, som redan 
för 12 län finnes intagen i Statistisk Tidskrift, *) och som för 
öfriga delar af riket så småningom der lärer komma att inflyta. 

*) »Folkmängd, vigde, födde, döde, m. m. i hvarje län och dess städer sedan 
Svenska Tabellverkets början år 1749.» Offentliggjorda äro redan upp
gifterna för Stockholms län I: 134, 

Uppsala d:o » 280, 
Södermanlands d:o » 317, 
Göteborgs och Bohus d:o... » 388, 
Norrbottens d:o I I : 44, 
Vesterbottens d:o » 50, 
Östergötlands d:o » 164, 
Jönköpings d:o » 266, 
Kronobergs d:o » 274, 
Kalmar d:o haft. 27: 211, 
Gotlands d:o » 221, 
Blekinge d:o » 232. 



92 

Tab. N:o 4 Skörden, 
(Siffrorna enligt skörde-skalan, pag. 8 1 ; af typografiska 
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länsvis, 1749—1870. 
skäl äro de romerska siffrorna utbytta mot andra.) 

Stat. Txisbrift. 29:de häftet. 2 
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En sida af befolkningsförhållandena återstår att betrakta: 
nemligen folkmängdstillväxten, som i sig sammanfattar resul
taten af de trenne arter af förändringar, vi hittills skärskådat. 
Lämpligast torde dess vexlingar meddelas qvinqvenniivis, då 
fem-årsperioder för större delen af den här behandlade tid
rymden skilja våra folkräkningar åt. *) 

Efterföljande tabell (N:o 5) innehåller såväl de absoluta 
talen för folkmängdsökningen eller -minskningen under hvarje 
qvinqvennium, som ock en beräkning deraf i %, samt ett tal 
för medelskörden, enligt ofvan använda skala. Härtill hafva 
vi ock slutligen fogat en beräkning öfver femårs-öfverskottet af 
in- eller utförd spanmål. 

Tab. N:o 5. Folkmängdens tillväxt i Sverige, qvinqvennii-vis, 
jemförd med medelskörden. 

(Jemför Diagrammet N:o 2.) 

1) Bränvinsbränningsförbiid tela tiden. 
2) D:o första året. 
3) D:o från den 11 Sept. 1772—14 Sept. 1775. 
4) 1870 års utförsels-siffra ej fullt säker; men ett minimum. 

Folkmängdssiffrorna för sista perioden omfatta ej aret 1870. 

*) För tiden före 1775, med folkräkning hvarje tredje år, grunda sig så
ledes de för nedanstående tal till grund liggande folkmängdssiffrorna i 
allmänhet på beräkning. 



№ 2. B e f o l k n i n g e n s t i l lväxt (+) e l l e r m i n s k n i n g (-) i % qvinqvennii-vis, 
jemförd med M e d e l s k ö r d e n under s a m m a tid 

samt med Öfverskottet af Spanmäls In- (+) eller Utförseln (-) i millioner Tunnor. 





95 

En blick på tabellen eller diagrammet visar, att folk-
mängdsminskning endast förekommit under de tvenne femårs
perioderna 1771 75 och 1806—10. Den sistnämnda tidrym
den är nogsamt beryktad för krig och fältsjuka, mot hvilkas 
härjningar gynnsamma skördeförhållanden visade sig maktlösa; 
minskningen under förstnämnda perioden åter torde med fog 
kunna sammanställas med de ovanligt klena skördarna. Tiden 
1786—90, som står de nyssnämnda åren närmast med en folk
ökning, som gränsar till stillastående, utmärktes likvisst af sär
deles goda skördar; det lärer väl vara kriget, som äfven i detta 
fall får bära skulden för det abnorma förhållandet. För öfrigt 
torde böra påpekas, att förra århundradets högsta, såväl abso
luta som relativa folkmängdstillväxt faller på de år (1791—95), 
som visat vackraste skörderesultaten; och endast tvenne af 1700-
talets 10 femårsperioder utvisa afvikelser, dem vi ej tilltro oss 
att på fullt tillfredsställande sätt förklara. 

Inom vårt eget århundrade, och särskildt ju närmare vi 
komma vår egen tid, med dess större rikedom på utvägar att 
fylla sig yppande behof, torde man ej rimligtvis böra fordra en 
absolut öfverensstämmelse mellan befolkningstillväxts- och medel-
skördskurvorna å diagrammet. I åtskilliga fall peka de också 
åt motsatta håll. Anmärkningsvärdt är imellertid, att äfven 
här det femtal af år, som utmärkts af bästa medelskörden 
(1821 — 25), jemväl står främst i fråga om folkmängdens rela
tiva tillväxt \T21%); — d e n starkaste höjning, som under här 
behandlade tidehvarf inom vårt land iakttagits. Det är också 
tvifvelsutan något mer än en ren tillfällighet, att just detta 
samma qvinqvennium är det första sedan vårt tabellverks in
rättande, då spanmålsutförseln från vårt land till qvantitet 
öfversteg införseln. 

Den kurva, som å diagrammet angifver in- eller utförsels-
öfverskottet, torde ock bättre än den på sväfvande skörde
uppgifter grundade »medelskörds»-kurvan kunna lämpa sig till 
jemförelse med folkökningslinien. Om man undantager de ab
norma perioderna 1786—90 och 1806—10, förete ock sist
nämnda tvenne linier afvikelser från hvarandra endast 8 gånger 
under hela tidehvarfvet och åtminstone i trenne fall af dessa 
8 torde afvikelsen kunna på fullt tillfredsställande sätt för
klaras ur vexlingarna inom bränvinsbränningslagstiftningen. *) 

Vår utgångspunkt har helt naturligen föranledt oss att i 
främsta rummet taga i betraktande de verkningar, skördarnas 

*) Se kärom anmävkninganm till Tab. 5. 
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utfall må anses kunna utöfva på vårt lands befolkningsför
hållanden. Detta område är imellertid ingalunda det enda, 
— kanske ej ens det förnämsta, — inom hvilket ett dylikt 
inflytande är märkbart. Vi öfvergå derföre till en granskning 
af de iakttagelser, som ur andra synpunkter kunna vara att 
göra. De beröra dels landet politiska förhållanden, dels befolk
ningens physiska utveckling, dels dess rättstillstånd, dels ändt-
ligen den ekonomiska och finansiela ställningen i landet. 

Hvad den förstnämnda af dessa synpunkter beträffar vilja 
vi af lätt insedda anledningar fatta oss helt kort. I en före
trädesvis statistisk uppsats får ej utrymme Iemnas åt mer eller 
mindre lösa hugskott, och längre än till dessa lärer man väl ej 
på det politiska området komma. Den iakttagelsen har dock 
nära nog öfverallt blifvit gjord, att dåliga skördeår omedelbart 
föregått flertalet af senare tiders större politiska omhvälfningar, 
och särskildt har man i fråga om Frankrike framhållit en mängd 
dylika fakta, allt från Ligans och Frondens dagar intill den 
stora revolutionen samt 1830 och 1848 års omhvälfningar. *) 
Nu har väl ingen velat i de felslagna skördarna se den ome
delbara anledningen till dessa och dylika politiska händelser; 
men visserligen torde i månget fall den af missväxter och 
arbetslöshet alstrade nöden halva blifvit den tändande gnistan 
i massan af förhandenvarande brännbara ämnen. Af höga span
nmålspriser lida alla yrken. De millioner, man i »dyr tid" 
nödgas utgifva för födan utöfver det vanliga beloppet, måste 
inbesparas på andra håll. Näringslösheten blifver allmän och 
staten göres gerna i främsta rummet ansvarig för det inträdda 
missförhållandet. Politiska och sociala qvacksalvare uppträda, 
och den herskande nöden skaffar dem, lättare än eljest, gehör. 
Industriela, sociala och politiska utopier utskrikas såsom ofel
bara botemedel mot det onda och äskas med lidelsefull häftig
het. Vare sig att de beviljas eller ej, — nöden kan dock först 
af tiden och naturen athjelpas; det gäller att med tålamod af-
vakta deras arbete. Gör man ej detta, så står oftast den poli
tiska revolutionen för dörren. — Sådan är den vanliga, den 
naturliga utvecklingen, och med dessa erfarenheter för ögonen 
torde det, under inrymmande för öfrigt af största möjliga spel
rum åt mäktigare krafters verksamhet, ej vara alldeles olämpligt 
att påpeka, hurusom äfven i vårt land de enda större politiska 

*) Jeraför härom Engeis utmärkta afhandling: »Die Getreidepreine, die 
Ernteerträge und der Getreidehandel im Preussisehen Staate» i Zeitschrift 
des Kgl. Preussischeu Statistischen Bureau's. I. 249 ff. 
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omhvälfningar, som på senaste hundrade åren försiggått, — de 
af åren 1772 och 1809, — omedelbart företrädts af särdeles 
ogynnsamma skördeförhållanden. 

Hvad vidare beträffar det inflytande, skördeår af mera 
skarpt utpreglade drag må kunna anses utöfva på kropps
krafternas större eller mindre utveckling hos det uppväxande 
slägtet, och då särskildt med hänsyn till alstrandet af allmän 
svaghet och mindre reslighet hos den kull, som i sin späda 
ålder varit utsatt för de försakelser, en eller annan svårare 
missväxt nödvändigt med sig förer, är väl också detta ett om
råde, der man föga kan påstå sig komma utöfver blotta sanno
likheter; och vi skulle helt visst ej kommit att åt ämnet egna 
någon uppmärksamhet, derest den ej blifvit särskildt riktad åt 
detta håll genom en tillfälligtvis i den af Hans Järta utgifna 
tidskriften »Odalmannen» ( I I : 118) påträffad anmärkning, så 
lydande: • Huru mycket de allmänna tillgångarna af födoämnen 
verka på de späda barnens krafter, har man tillfälle under en 
flerårig följd af beväringsmönstringar att anmärka. Man finner 
de tjuguåriga ynglingarne i allmänhet vara längre • och mera 
starkt bildade det eua året än det andra och dessa olika för
hållanden sammanstämma med årsväxternas under deras första, 
andra och tredje lefnadsår.» 

Detta var en vink, alltför tydlig att lemnas obegagnad, då 
Sundhets-kollegii årsberättelser bereda lätt utväg att för en 
ganska lång följd af år anställa de åsyftade jemförelserna. Hit
hörande sifferuppgifter finnas sammanförda i nedanstående tabell. 

Tab. N:o 6. Vid bevärings-mönstringarna ställdes på tillväxt 
eller förbättring, eller kasserades för undermålighet, allmän 

svaghet och sjuklighet följande antal på 100 närvarande. 
(Jemför Diagrammet N:o 3.) 

1) Ippgifterna ofullständiga. Uppgifterna far 1816 och 1817 äro ofullständiga i den 
grad, att de ej kanna läggas till grund för en beräkning. 
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Forts. af Tab. N:o 6. 

1) Ben laga siffran möjligen beroende på ofullständiga uppgifter. 

Siffrorna till och med mönstringsåret 1850 äro hemtade 
ur F. T. Bergs »Bidrag till Sveriges medicinska Topografi och 
Statistik», pag. 208, (jemväl inryckt i Sundhets-kollegu första 
årsberättelse); de för följande åren intill 1861 äro enligt ena
handa grunder beräknade ur uppgifterna i de följande årsbe
rättelserna. Från och med 1861 åter äro siffrorna i Kollegii 
årsberättelser uppställda enligt förändrade grunder, hvilka ej 
medgifva någon jemförelse med det föregående tidskiftet. Denna 
saknad af brukbara siffror för de senaste åren är dock af jem-
förelsevis ringa betydenhet, enär den serie af iakttagelser, vi 
från 43 år ega, torde vara för vårt syfte tillfyllestgörande. 

Flere skäl hafva förmått oss att heldre verkställa denna 
jemförelse för riket i dess helhet än för något eller några af 
dess smärre administrativa områden. Dels kunde valet dem 
emellan ej blifva annat än brydsamt; dels finnas, åtminstone 
för en del län, luckor på grund af beväringsöfningarnas till
fälliga inställande under ett eller annat år; dels var det att 
befara, att inom olika områden och på olika tider skilda grund-



№ 3. Skördarnas förhållande 
till antalet undermålige och för allmän svaghet kasserade 

Bevärings - skyldige 
i % af samtlige vid mönstringen närvarande. 
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satser med hänsyn till bedömandet af de mönstrades duglighet 
gjort sig gällande; dels är ock uttryckligen angifvet, att under
stundom helt andra grunder än de för våra beräkningar nöd
vändiga, fått bestämma de kasserades antal;*) dels ändtligen 
torde man vid en undersökning länsvis i månget fall hafva 
råkat ut för de i statistiskt hänseende så betydande faror, som 
åtfölja ett opererande med allt för små tal. Under sådana 
förhållanden har det synts mig riktigare att, — om ock med 
uppoffring af den större säkerhet vår andra jemförelseled eljest 
möjligen kunde hafva vunnit, — välja WA's-summorna, der möj
ligen äfven en och annan af de ofvan antydda ojemnheterna 
kunde vara utplånad. 

Den som ej på förhand rentaf förkastar Jarta's sats såsom 
orimlig och ohållbar torde af det meddelade diagrammet kunna 
hemta ett och annat icke oväsendtligt stöd för hans åsigt. 
Han skall t. ex. i de klena skördarna åren 1798—1800 söka 
anledningen till den höga kasseringsprocenten bland de år 1799 
och 1800 födde; han skall sammanställa 1814 års höga kas-
seringssiffra med skördeuppgifterna från åren 1815—17; och 
å andra sidan fästa uppmärksamheten vid den öfverensstäm-
melse, som visar sig mellan de vackra mönstringsresultaten för 
1812, 1817 och 1831 års kullar samt skördarna 1814 och 15, 
1819—21 och 1832. Men framförallt skall eller bör han på
peka, hurusom det stadiga och jemna framåtskridande till ett 
bättre som från början af 1820-talet visar sig inom kasserings-
kurvan, är årsbarn med vår jordbruksnärings uppspirande till 
nytt lif. 

Han lärer för öfrigt ej kunna undgå att märka och er
känna åtskilliga fall af bristande öfverensstämmelse; liksom man 
å andra sidan lätteligen torde medgifva, att den latitud för 
jemförelsen, som ligger i orden 'årsväxterna under barnens 
förfin, andra och tredje år», väsendtligt försvårar uppgiften. 

Vi vilja således ingalunda fästa någon synnerligen stor 
betydelse vid detta förmodade samband mellan nöd under de 
späda åren och kroppslig svaghet under ynglingaåren, och detta 
desto mindre, då man svårligen torde vilja förneka, att ju en 
rikligare och bättre kroppslig näring under ett antal följande 
år (exempelvis det 4:de—6:te) kan till fullo ersätta hvad som 
förut af kraft förlorats. Men detta oaktadt hafva vi ej velat 

1) Jfr Berg, l. v., 209. 
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eller ens ansett oss böra undanhålla materialet till en jemförelse, 
som torde synas en och annan vara af intresse, och som möj
ligen, sträckt mera i detalj, kan förete bättre resultat, än det 
här af oss framlagda. 

Men om vi sålunda ännu äro något tveksamme, då frågan 
rörer sambandet mellan nöd och kroppslig svaghet, så för
svinner denna vår tvekan, när det gäller att spåra förhållandet 
mellan nöd och brott. 

Ofvergå vi sålunda till de iakttagelser, som äro att upp-
hemta från rätts~stati«tikem område, så befinna vi oss åter på 
de faktiska uppgifternas stadiga mark och ega ånyo fullt säkert 
fotfäste för våra undersökningar. Dessa kunna dock i före
varande ämne ej sträckas längre tillbaka i tiden än till år 1830, 
med hvilket år serien af Justitie-statsministerns offentliggjorda 
embetsberättelser börjar. Men fastän vi således äro inskränkta 
till 4 årtionden, under hvilka skördeförhållandena i vårt land i 
allmänhet ej förete synnerligen betydande vexlingar, äro vi 
dock ej helt och hållet beröfvade tillfället att göra samman
ställningar och draga slutsatser. 

Man torde på förhand vara berättigad till det antagande, 
att inom brottmålens område afdelningen »#W"W och matterh *) 
skall vara den, hvilken bäst återspeglar det samband, vi här 
åsyfta att uppvisa. Vi meddela här nedan i Tab. N:o 7 en 
sammanställning af hithörande fakta och torde sedan få beled
saga dem med några korta anmärkningar. 

*) Under denna rubrik sammanfatta vi här snatteri samt alla slag af qvali-
fleerad och enkel stöld. — De absoluta talen i Tab. 7 återfinnas i 
Justitie-statsministerns årsberättelser; siffrorna för åren 1830—56 äro 
direkt hemtade ur det för denna tidrymd utarbetade »Sammandrag". 
Bidrag till Sveriges ojfitiela StatUtik. B. Rättsväsendet. Ny följd. I : 
3. e. pag. 117. — 1868 års siffra, som ännu ej blifvit offentliggjord, 
har godhetsfullt blifvit oss meddelad af chefen för Ju.stitie-departemeii.tets 
statistiska byrå. 

http://Ju.stitie-departemeii.tets


№ 4. Antalet tjufnadsbrott och snatterier 
på 100,000 innevånare. 
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Tab. N:o 7. 
(Jemför Diagrammet N:o 4.) 

å, såsom redan ofvan antydt blifvit, en sammanställning 
mellan brottsligheten och riksskörden skulle komma att förete 
alltför obetydliga jemförelsepunkter, har jag denna gång ansett 
det vara lämpligare att till andra jemförelseleden taga dels an
talet län, som haft under medelmåttig skörd eller derunder, dels 
antalet län, som ansetts behöfva understöd af statsmedel till 
något betydligare belopp (minst 7,500 r:dr). 

Gå vi nu till ett närmare aktgifvande på de år, för hvilka 
brottslighetskurvan företer de största afvikelserna från det nor
mala, så visar sig att året 1831 utmärkes af svag skörd i 6 
och missväxt i 4 län, samt att understöd af statsmedel till 
betydligare belopp då måste beviljas åt 11 län. Högst under 
årtiondet står år 1838, som också omedelbart föregicks af en 
skörd, som för 8 län betecknas såsom svag och för 9 såsom 
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under medelmåttig. År 1837 erhöllo 6 och följande året 8 län 
understöd af allmänna medel. — Liknande visar sig förhållandet 
under nästa tiotal af år. Det är då åren 1842, 1846 och 
1847, som förete de högsta brottmålssiffrorna. Med hänsyn 
åter till årsväxten under dessa eller närmast föregående år 
finnes antecknadt, att missväxt år 1841 hemsökte 2 län, under 
det att 6 län fingo svag och 13 under medelmåttig skörd; år 
1845 hemsöktes 4 län af missväxt och i 9 utföll skörden under 
medelmåttan; år 1846 medförde missväxt för 1 län och under 
medelmåttig skörd för 9; och år 1847 svag skörd i 7 och under 
medelmåttig i 6 län; de understöd behöfvande länens antal var 
dessa år resp. 6, 8 och 10. — 1850-talet jäfvar ej de slut
satser, till hvilka man af dessa sammanställningar ledes; åren 
1851—1853 stå högst med hänsyn till förbrytelsernas antal, 
och de äro jemväl afgjordt dåliga skördeår. År 1851 behöfdes 
undsättning i 7, år 1852 i 11 och år 1853 i 6 län; från först
nämnda år omtalas missväxt i 2, svag skörd i 1 och under 
medelmåttig i 17 län; från det sistnämnda året missväxt i 1 
län, svag skörd i 1 och under medelmåttig i 13. 

De synnerligen fördelaktiga förhållanden, som brottslighets
kurvan företer för slutet af sistnämnda årtionde och första 
hälften af det nästföljande, står tvifvelsutan i ett innerligt och 
nära samband med de ovanligt gynnsamma skördeförhållanden, 
som utmärkte dessa år. Under 8 år efter hvarandra drabbades 
nemligen intet enda län af missväxt, och endast för fyra län 
har under sagda tid skörden ansetts vara sämre än »under 
medelmåttan.» — Att detta oaktadt ett mindre antal län (före
trädesvis de Småländska och Norrländska) årligen behöft und
sättning är en omständighet af jemförelsevis ringa betydenhet. 
— De rikliga arbetstillfällen, som bereddes genom de just vid 
denna tid i stor skala drifna jernvägsbyggnaderda, torde väl 
ock hafva väsendtligen bidragit till det antydda resultatet. 

En blick på det ofvan åberopade »Sammandraget» för åren 
1830—56 (I: 3. c. p. 117) visar äfven för de särskilda länen 
denna nödens och brottens parallelism. Man kan snart sagdt 
för hvarenda en af derstädes angifna betydligare höjningar i 
brottmålssiffrorna uppvisa en motsvarande föregående minskning 
i det normala skördeförhållandet. Särdeles upplysande äro i 
detta hänseende 1844—48 års siffror för Gotland: 41, 77, 171, 
98, 43 ;* ) (missväxtåren 1845 och 1846); likaså för Kalmar 

*) Dessa och följande läns-siffror äro ej relativa utan absoluta tal. 
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län samma år: 142, 202, 322, 325, 182, (137); (under medel
måttig skörd 1845—47); Elfsborgs län 1830—1833, o. s. v. 
I allmänhet lämpa sig åren 1845 och 1846 synnerligen väl till 
dessa jemförelser, och icke minst betecknande är det förhållande, 
att de enda län, som då ej företedde en ovanligare ökning af 
förbrytelsernas antal äro de nordligaste, hvilka då ock hugnades 
af ovanligt goda skördar. I förbigående må för öfrigt anmärkas, 
att i nejder, sådana som de sistnämnda, der en knapp skörd 
hörer till det vanliga, kan naturligtvis ej en felslagen skörd eller 
ens en följd af dylika utöfva ett så märkbart inflytande på 
brottmålsannalerna, som bland en vid försakelser mindre van 
befolkning. 

Den betydliga tillväxten i antalet af tjufnadsbrott, för hvilka 
personer blifvit sakfällda under de sista åren af den här be
handlade tidrymden, — från 1,569 år 1865 till 2,025, 2,420 
och ändtligen 4,659 år 1868, — och detta i trots af betydligt 
skärpta straffbestämmelser, innehåller i och för sig en sorgligt 
träffande tillämpning af det gamla ordspråket: »Nöden har 
ingen lag.» — Och så fråga vi då slutligen, om man i dessa 
alla fakta verkligen endast tilltror sig att se det tillfälliga, god
tyckliga sammanträffandet af omständigheter, eller om icke 
fastmer vi här framför oss ega det påtagliga sambandet mellan 
orsak och verkan. Svaret, så vill det synas oss, bör ej gerna 
kunna vara tvifvelaktigt. 

Den grafiska framställning af spanmåls- in- och utförseln, 
hvarå, i samband med frågan om befolkningstillväxten, läsarens 
uppmärksamhet redan blifvit riktad, var i sjelfva verket ett 
grepp in på det sista af de områden, vi företagit oss till be
handling och till hvilket vi nu öfvergå; området nemligen af 
våra skördars ekonomiska och finansiela betydelse. 

Att hitintills i denna uppsats alla jemförelser med hänsyn 
till skördarna rört sig på de allmänna omdömenas i stället för 
på de faktiska sifferuppgifternas grund, är ett förhållande, som 
sannolikt redan af mången uppmärksammats och för hvilket vi, 
om ock sent, äro skyldige att uppgifva en förklaring. Denna 
lyder korteligen sålunda: vårt hittills följda förfaringssätt har 
varit betingadt af den nästan fullkomliga saknaden af säkra 
siffror, och det har derjemte varit den enda utvägen för jem-
förelsernas utsträckande till vårt tabellverks första dagar. 

Då imellertid frågan om de faktiska, till siffran bestämda 
skörderesultaten för vårt ämne är af synnerligen stor betydelse, 
manas vi helt naturligt att till ett i möjligaste måtto full-
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ständigt helt sammanföra de spridda underrättelser, som från 
detta fält kunna vara att upphemta. Början torde lämpligen 
kunna bildas af en kortfattad öfversigt af de åtgärder, som tid 
efter annan vidtagits för vinnande af upplysning i ämnet. 

Sedan Sverige, efter afslutandet af sitt verldshistoriska tide-
hvarf, börjat rikta sin hufvudsakliga uppmärksamhet på den inre 
utvecklingen, dröjde det ej länge, innan behofvet af tillförlitliga 
uppgifter om tillståndet inom olika områden för den medborgerliga 
verksamheten gjorde sig gällande. Så anbefalldes ock i fråga 
om landets jordbruks- och öfriga ekonomiska förhållanden (1735) 
de första Landshöfdinge-berättelserna, hvilka regelbundet skulle 
till hvarje riksdag ingifvas. Utförandet motsvarade dock inga
lunda syftet, luckor uppstodo, *) och en gemensam plan sak
nades, hvadan en sammanställning för hela riket oftast är 
ogörlig. Uppgifter öfver årsväxtens qvantitativa belopp före
komma endast undantagsvis, och till allt detta kommer ändt-
ligen att med Gustaf III:s regeringsanträde upphöra på gifven 
anledning dessa berättelser helt och hållet, och det är dock, 
såsom vi redan känna, just om århundradets trenne sista år
tionden, man företrädesvis skulle önska att erhålla dylika un
derrättelser. 

Med år 1802 upptages under annan form försöket,, i hvad 
det rörde anskaffandet af jordbruks-statistiska uppgifter; prester-
skapet skulle insamla och meddela dem i samband med de 
redogörelser, som till Tabellkommissionen ingåfvos rörande be
folkningens årliga förändringar. **) Denna anordning egde be
stånd endast till år 1820; ty insamlingssättet var förhatligt, 
väckte mångenstädes ovilja mot presterne och ansågs ändtligen 
lemna ett föga tillfredsställande resultat. 

Genom Kongl. brefvet af 17 April 1821 anbefalldes K. 
M:ts Befallningshafvande ånyo att regelbundet afgifva »Fem
års-Berättelser» af hufvudsakligen ekonomiskt-statistiskt inne
håll. ***) Insamlandets börda var sålunda öfverflyttad på 
andra skuldror, men hindren för fullständiga och tillförlitliga 
uppgifters anskaffande voro ingalunda minskade. Allmogens 
misstroende, dess farhåga att bakom de närgångna spörsmålen 

*) Förnyade påbud funnos af nöden 1741 och 1766. 
**) Årligen meddelades utsädesbeloppet af de förnämsta kulturväxterna samt 

skördens korntal. Vid folkräkningsperioderna kom härtill en summarisk 
uppgift om kreatursstockens storlek och den odlade markens vidd. 

***) Den första serien af dessa berättelser omfattar perioden 1818—1822. 
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dolde sig någon ny beskattning, och i många fall också dess 
verkliga okunnighet om de förhållanden, rörande hvilka upp
lysning begärdes, — allt detta förenade sig att åt de nya upp
gifterna, (hvilka dessutom hvad skörden beträffar endast gåfvos 
under form af ett medeltal för hela fem-årsperioden, under det 
att utsädets belopp endast angafs för senaste året), förläna 
samma öfverklagade otillförlitlighet. 

Något, högre värde torde väl rättvisligen kunna tillerkännas 
de jordbruks-statistiska data, som numera årligen genom de 
särskilda Hushållnings-sällskapens försorg insamlas och i Sta
tistiska Central-byrån bearbetas; men serien af iakttagelser i 
denna form omfattar ännu allenast fem år, och äfven dess siffror 
anses med skäl vara icke obetydligt lägre än verkligheten. 

Enär likväl sålunda felet hos samtliga nu nämnda trenne 
källor går i en och samma riktning, är åtminstone en möjlighet 
beredd att utan fara af allt för stora misstag sträcka jemförelsen 
i ett eller annat hänseende tillbaka från våra dagar ända till 
århundradets början. I nästföljande tabell hafva vi samman
ställt alla oss kända hithörande siffror. De hafva hemtats dels 
ur Tabell-kommissionens berättelser, (delvis endast i handskrift 
i Statistiska Central-byrån tillgängliga), dels ur serien af Lands-
höfdingarnes Femårs-berättelser, dels ock ur »Bidrag till Sveriges 
officiela Statistik. N. Jordbruk och Boskapsskötsel. I—V.» 
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Tab. N:o 8 a. Utsäde, 1802—1820, enligt ofvannämnda källor. 
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Tab. N:o 8 b. Skörd (med afdrag af utsäde). Enligt samma källor 
som a); medeltal perioderna 1818—1822 till 1856—1860. 
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Hvad åter 1700-talet beträffar är man, såvidt vi hittills 
kunnat utforska, hänvisad uteslutande till en del mer eller 
mindre sinnrikt uttänkta och mer eller mindre vanskliga be
räkningar med stöd hufvudsakligen af folkmängdssiffran samt 
beloppet af in- och utförd spanmål. Dock möter i de flesta 
fall ytterligare svårigheten att besvara frågorna: huru mycket 
åtgick till bränvinsbränning? och huru mycket till kreaturens 
utfodring? Den sistnämnda frågan kan på grund af felande 
uppgifter om kreatursstockens storlek neppeligen besvaras ens 
approximativt och torde väl äfven vara af jemföreläevis ringa 
betydenhet för det stora hela. På den förra af de nyssnämnda 
frågorna hafva den tidens många Svenske nationalekonomer af-
gifvit mångfaldiga och sinsemellan betydligt afvikande svar, tyd
ligen i hög grad beroende af den olika ställning, de till tidens 
brännande fråga intagit; någre tala om 300,000 tunnor, andre 
höja denna siffra ända till dubbla beloppet. *) 

Då nu efter en »medelmåttig» skörd under bränvinsbrän-
ningsförbud (1758) 168,000 tunnor säd infördes, skulle man, 
med tillämpning af den vanliga beräkningsgrunden, — (2i tunnor 
spanmål öfver hufvud till hvarje person) — få antaga i rundt 
tal 4 i millioner tunnor säd hafva varit det qvantum, vårt land 
i medlet af förra århundradet frambragte under ett medel-
godt skördeår. En liknande beräkning för början af 1770-talet, 
närmast efter de stora missväxterna, gifver omkring 4,700,000 
tunnor. Med dessa siffror stämmer ej illa, **) att de första 
till Tabellkommissionen år 1802 ingifna jordbruksstatistiska 
uppgifterna sluta med ett belopp af omkring 5,300,000 tunnor. 
Denna siffra höjer sig år 1809 till 6 millioner, år 1816 till 
7 och ändtligen år 1820 (det sista i serien af Tabellkommis
sionens berättelser) till nära 9½ millioner tunnor. — De sam
tida första Femårs-berättelserna angifva såsom medelskörd vid 
pass 8,300,000 tunnor; siffran höjer sig till en början endast 

*) En jemförelse af spanmålsinförseln ett par år under bränvinsbrännings-
förbudstiden med införseln under några närliggande år efter förbudets 
upphäfvande torde i någon mån tjena till ledning för'omdömet. En 
beräkning, anställd på grund af förhållandet under två »medelmåttiga» 
och 2 »ymniga» år, — ett af hvartdera slaget under båda perioderna — 
utvisar ett medeltal af omkring 320,000 tunnors högre spanmålsinförsel 
för den senare tiden. Detta belopp skulle således ungefärligen vara hvad 
som för bränningen åtgått. 

**) Helst enär 1802 års uppgifter endast omfatta hvete, råg, korn, hafre, 
blandsäd, ärter och potatis. 
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med ungefärligen 1 million tunnor på qvinqvenniet, men från år 
1843 med 2 millioner och slutligen 1856—1860 med 6 millioner 
till ungefär 21 millioner tunnor, på hvilken punkt den sista formen 
af vår jordbruksstatistik öfvertagit arbetet. — Med tillämpning af 
enahanda beräkningssätt, som för den föregående tidrymden, er
hållas likväl ur de hittills offentliggjorda årgångarne af denna serie 
allenast ett skördebelopp af högst vid pass 19J millioner tunnor 
(1869) och lägst omkring 14£ millioner tunnor (det dåliga 
skördeåret 1868). 1870 års skörd skall otvifvelaktigt utvisa 
ett långt högre resultat. — Så mycket tyckes i alla händelser 
vara visst, att vara skördar sedan århundradets början till qvan-
titeten ungefärligen fördubblats. Och att, under inflytande sär-
skildt af den lifliga och ordnade spanmålshandel, som under 
senaste årtionden utvecklat sig, vårt jordbruks alster derjemte 
till sin beskaffenhet äro vida bättre och vigtigare nu än förr, 
är ett påstående, som af den sakkunnige ej lärer motsägas. 

En annan sida, och ej den minst intressanta, af de jem-
förelser, till hvilta senast meddelade tabells siffror kunna gifva 
anledninji, är den af vexlingarna i betydenhet mellan de olika 
kulturslagen. I utsädesbeloppet ingick (i rundt tal) år 

Största förändringen visar potatisen, såsom man väl ock 
på förhand skulle vilja sluta. Ett enda faktum är i detta 
hänseende synnerligen betecknande: år 1802 skattades potatis
skörden i hela vårt land allenast till vid pass 400,000 tunnor, 
det vill säga till ej ens tredjedelen af hvad som af detta sädes
slag år 1869 skördades ensamt i Skåne. — För öfrigt är det, 
jemte potatisen, hufvudsakligen hafreodlingen, som undanträngt 
blandsäden, kornet och i viss mån äfven rågen från deras for
dom långt mera betydande plats. 

Det behöfver väl knappast erinras, att ehuru — enligt 
hvad ofvanstående beräkningar utvisa - - en del kulturarter 
vikit tillbaka för andra i relativ vigt, följer deraf ingalunda, att 
någon minskning i deras qvuntitativa odling inträdt. Tvärtom 
utvisa utsädessiffrorna för denna tidrymd af omkring 60 år en, 
delvis ganska betydande, qvantitativ tillväxt för samtliga dessa 
kulturarter. Utsädet af korn och blandsäd har ökats med 50 %, 
utsädet af ärter med 250 %, rågsädet har fördubblats, hvete-

Stat. Tidikrift. 29:de häftet. 3 
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sädet fyrdubblats, hafresädet femdubblats och potatis-utsädet 
ändtligen 25-dubblats. Från 53,000 tunnor år 1802 har det 
stigit till omkring 1,360,000 tunnor år 1869. — Dessa siffror 
vore, i brist af fullt noggranna uppgifter om den odlade mar
kens vidd, tillräckliga att bevisa, hvilken betydande utsträck
ning vårt lands uppodling under dessa årtionden vunnit. *) Och 
att jordförbättringarna minst sagdt hållit jemna steg med denna 
det odlade områdets utvidgning, är ett af de sakkunnige ofta och 
med förlåtlig stolthet framhållet faktum, hvilket i sjelfva verket 
innebär den bästa'borgen för en fortsatt lycklig utveckling. 

Med frågan om den skördade sädesmängden sammanhänger 
ur ekonomisk synpunkt på det innerligaste den vigtiga frågan 
om spanmålspriserna. En sammanställning af dessa priser med 
de olika företeelser inom samhällslifvet, som här ofvan skär
skådats, skulle tvifvelsutan åt vår lilla uppsats hafva förlänat 
ett ökadt värde, liksom åtskilliga i denna riktning utomlands 
verkställda försök till fullo ådagalagt metodens utförbarhet och 
användbarhet. **) Men åtminstone för närvarande se vi oss ur 
stånd att meddela hithörande fakta i erforderlig omfattning. 
I Sverige har man nemligen hitintills endast alltför mycket 
förbisett den rika skatt af upplysningar, som är att hemta ur 
ett omsorgsfullt samladt och ordnadt material till en »History 
of Prices». ***) Afven om — hvad nu ej är förhållandet — 
uppgifter funnes tillgängliga om skiftningarna i det ena eller andra 
sädesslagets värde inom landets olika delar under den årsföljd, vi 
här betrakta, skulle dock de betydliga vexlingar vårt lands mynt
förhållanden under denna tidrymd undergått, lägga snart sagdt 
oöfverstigliga hinder i vägen för en fullt följdriktig jemförelse. 
Åtminstone öfverstiger arbetet våra nuvarande krafter. — De 
årliga markegångspriserna ligga visserligen nära till hands, men 
kunna svårligen sägas vara fullt noggranna värdemätare. 

*) Alldeles utan dylika uppgifter äro vi likvisst ej. År 1805 beräknades 
den öppna åkern till omkring 1,370,000 tunnland; år 1869 till något 
mer äu 5 millioner tunnland; — den hade således nära nog fyrdubblats. 

**) Bland dylika försök af senare dato må nämnas ett i »Annuaire Statistique 
de la Belgique» meddeladt, åren 1841—1867 omfattande, och en upp
sats (1760—1864) i »Statistische Nachrichten uber das Qrossherzogthum 
Oldenburg», H. XI; båda med grafiska framställningar. 

***) För att blott nämna ett exempel af hvad utlandet i denna väg har att 
framvisa, må nämnas att till Preussiska regeringen allt ifrån år 1816 
insändts och i tidningarna offentliggjorts uppgifter om de förnämsta 
sädesslagens medelpris på samtliga vigtigare handelsplatser inom riket; 
(nu från 76 städer). 
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I följande tabell, N:o 9, hafva vi imellertid sammanfört en 
del hithörande uppgifter, hvilka i någon mån torde kunna fylla 
den antydda bristen. I afsigt derjemte att äfven från vårt 
land kunna lemna ett intyg öm den sträfvan till prisernas ut-
jemning, som af samfärdselns underlättande bör blifva en na
turlig följd, meddela vi här nedan en beräkning öfver det maxi
mum af prisskilnad, som de olika länens markegångstaxor från 
och med år 1824 förete i fråga om vårt lands allmännaste 
sädesslag, rågen. *) 

Tab. N:o 9. Markegångspriset å 1 tunna råg. 

*) Endast råg och korn ingå i samtliga länens markegång; valet dem 
emellan kunde ej vara tvifvelaktigt. 
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Forts. af Tab. N:o 9. Om Jemtland utesintes ur beräkningen, 
företer sista årtiondet följande siffror: 

Förhållandet emellan lägsta och högsta priset, som i me
deltal under 1820-talet ställde sig såsom 100 till 183'5, sjunker 
under nästa årtionde till 176'4, derpå till 170, för 1850-talet 
till 157'4, och skulle för senast förflutna årtionde, i stället för 
att såsom nu stadna vid 164, hafva nedgått till 151'5, derest 
ej de abnorma talen för Jemtland, särskildt år 1867, utöfvat 
en öfverdrifven inverkan. Tvifvelsutan skulle en sammanställ
ning af de inom rikets skilda landskap verkligen gängse års-
prisen hafva företett en ännu kraftigare bevisning. 

Hvad nu slutligen beträffar vårt ämnes finansiela sida, 
frågan om in- och utförsel af spanmål, är det en känd sak, att, 
enligt ingen ringare auktoritet än den store rikskanslerens egen, 
Sverige ännu på Gustaf II Adolfs tid haft ett öfverskott af 
spanmål till afsalu och beräknats kunna utföra ända till 7,000 
läster ( = 336,000 tunnor) spanmål om året.*) Vi betvifla det ej. 
Sannolikt egde det egentliga Sverige vid den tiden ej mer än 
omkring 800,000 innevånare;**) för deras uppehälle behöfdes 

*) Jag vågar ej åt Bjelkés ord (Prsesidii Tal i K. Yet. Ak. 1776, pag. 42) gifva 
en vidsträcktare tolkning. Jfr. Skandia IV: 193; C. af Forsell: Statistik, 
4:e uppl. p. 138; Agardh-Ljungberg: Statistik, III: 2, 293. 

**) Detta påstående torde anses tarfva bevis. Se har ett försök dertill. Ar 
1750 egde det egentliga Sverige en folkmängd af omkring 1,763,000 
personer; år 1852 ungefärligen dubbla antalet. Då sålunda visat sig 
att folkmängdens fördubbling hos oss under jemförelsevis lugn och fredlig 
utveckling erfordrat ungefärligen 100 års tid, torde ej få antagas att 
under näst föregående stormiga och krigiska århundrade folkökningen 
kunnat ske hastigare. Och särskildt om hänsyn tages dertill, att Sverige 
ännu år 1650 saknade sina södra, folkrika landskap, torde ej den tidens 
folkmängd kunna skattas högre än till omkring 800,000 personer. 

Denna siffra bestyrkes på dubbelt sätt af de beräkningar, som af 
Carlson och Odhner anställts i deras historiska verk öfver närbelägna 
tidskiften. Den förre angifver i II delen af sin Sveriges Historia under 
Konungarne af Pfalziska huset, p. 5, på grund hufvudsakligen af man-
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således ej ens 2½ millioner tunnor säd och en skörd af t. ex. 2f 
millioner tunnor skulle beqvämligen hafva kunnat Iemna nyss
nämnda öfverskott till utförsel. Men andra tider kommo, och 
särskildt under Carl XII:s krig råkade vårt jordbruk i nästan 
fullkomlig lägervall. Armar saknades och kapital saknades, 
tunga gärder tryckte och antalet af ödeshemman ökades med 
hvarje år. Man har beräknat, att krigen i början af 1700-talet 
bortryckt omkring 300,000 man; ännu år 1734 funnos i Sverige 
och Finland mer än 1,000 öde hemman. *) Och då efter 
krigens slut de fredliga näringarna vaknade till nytt lif, vände 
sig företagsamheten med en viss förkärlek till de yrken, som i 
likhet med handel och fabriksväsende lofvade både snar och 
stor vinst Jordbruket deremot försummades och, hvad nästan 
än värre var, föraktades; »att grafva och plöja» ansågs hardt 
när för en vanhederlig sysselsättning, och af den säd, som 
alstrades, medtogs ej obetydligt af den kära »husbehofsbrän-
ningen», som nu började blomstra upp. 

Följderna dröjde ej att visa sig. Under hela den del af 
1700-talet, jag här sysselsatt mig med, och ännu under vårt eget 
århundrades två första årtionden förekommer endast undan
tagsvis — blott 13 gånger på 72 års tid — en obetydlig span-
målsutförsel; högst (1775) 21,000 tunnor, och inalles på dessa 
13 år allenast omkring 60,000 tunnor. Flera årtionden igenom 
herskade stränga utförselförbud, med undantag allenast för Skåne 
vid tillfälle af särdeles låga priser. Deremot egde år efter 
annat en ganska betydande införsel rum. Jag bar i nästföljande 
tabell, N:o 10, från de tillförlitligaste mig kända och tillgäng
liga, såväl tryckta som handskrifna, **) källor år för år samman
fört uppgifterna om beloppet af in- och utförd spanmål från 
medlet af förra århundradet till våra dagar. 

talsförteckningarna, att Sveriges folkmängd vid början af Carl X:s rege
ring torde hafva uppgått till ej fullt 1 million; den senare i sin Sveriges 
inre Historia under Drottning Christinas förmyndare, p. 349, angifver 
för nämnde tidpunkt talet 800,000 såsom sannolikt det högsta rimliga. 

*) Från år 1700 till år 1718 hade ödeshemmannens antal i Östergötland ökats 
medo 46 och i Skaraborgs län med 114. Eedan år 1708 våren stor del 
af Åbo län öde; i Skåne (1712) hvart 12:te hemman. Enligt bref från 
Görtz har år 1718 endast en tredjedel af Sveriges odlade jord blifvit besådd. 

**) Bland dessa senare bör jag särskildt nämna den Lagerheim'ska Samlingen 
i B.iks-arkivet. — Källorna för de särskilda årsuppgifterna finnas i öfrigt 
i noter till tabellen angifna. — I allmänhet innefatta siffrorna jemväl 
den spanmål, som införts eller utförts i förmålet skick, då reduktionen 
verkställts enligt de i Statistiska Central-Byrån tillämpade grunder. (Se 
Sv. off. Stat.; N: Sammandrag, 1865, pag. 22; och 1868, p. 8.) 
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Tab. N:o 10. Spanmåls- in- och utförsel från Sverige 1748—1870. 

*) Summorna hafva afrundats; alla tal öfver 500 räknats såsom 1,000, alla derunder 
bortkastats. 



115 

Forts. af Tab. N:o 10. 

Anmärkningar. 

a) Medeltalet är beräknadt med ledning af uppgiften för aren 1747—1756 i ströskriften 
»Bränningens idkande säsom regale». Stockholm 1775. 

b) Siffran hemtad nr Jöranson: »Försök til et Systeme i Sveriges Allmänna Hushållning», pag. 
599; finnes ock i ofvannämnda ströskrift. General-Tulldirektionens Relation har endast 442. 

c) Utförselvärdena 1782 —1785 äro hemtade ur Lagerheimska Samlingen. En »Tableau 
General de 1'Importation et de 1'Exportation de la Suéde pour 1785 > i Stjerneldska Hand
skriftsamlingen i Uppsala Universitets Bibliothek angifver ett utförselbelopp af omkring 
5,000 tunnor från det egentliga Sverige. 

d) Enligt Granberg: Svensk Statistik; infördt i stället för Skogmans uppgift, som ej fäster 
afseende vid den förmalda spanmålen. 

Källor äro i öfrigt: för aren 1752—1759 Lagerheimska Samlingen (Riks-arkivet). 
1760—1764 Tullarrende-Societetens Berättelse, 1765. 
1765 Cantzler: »Mémoires pour servir a la connaissance des 

affaires de Suéde», II. Tab. XXXVII. 
1766-1768 General-Tull-Direktionens Relation, 1769. 
1769 1772 Jöranson: 1. c. p. 599. 
1773—1790 Lagerheimska Samlingen. 
1791, 1792 D. v. S. (Schulzenheim). Bref om rikets Penninge-

verk och Allmänna Hushållning. I : 11. 
1793-1818 Skogman: Arkivet. 111: 121 f. 
1819—1833 General-Sammandragen öfver Eiport och Import. 
1834—1860 Betänkande om Sveriges Ekonomiska Utveckling. 
1861—1869 Kommerse-Kollegii Berättelser. 
1870 Post- och Inrikes Tidningar: 1871, N:o 15. 

De från Skogman hemtade uppgifterna, och i öfrigt de med * förtecknade talen an-
gifva endast den omaldft säden. 
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Af tabellen framgår att i medeltal årligen infördes 
på 1750-talet omkring 370,000 tunnor, 

1760 » » 403,000 » 
1770 » » 361,000 » 
1780 » » 761,000 » 
1790 » » 376,000 » 
1800—1809 » 265,000 » och 
1810—1819 » 391,000 

Bäst stå åren 1808 med 58,000; 1805 med 95,000; 1795 
med 108,000; 1760 med 115,000 och 1761 med 116,000 tun
nors införsel. Högsta införseln åter egde rum åren 1783 ock 
1784, då under det förra 1,056,000 tunnor och under det 
senare 1,065,000 tunnor säd till riket infördes. År 1772 stad-
nade det vid 551,000 tunnor; men då var också all bränvins-
bränning förbjuden. 

Med 1820-talet inträder en förändring. Den rastlösa ifver, 
med hvilken i hela vår verldsdel samtliga näringar — och icke 
minst modernäringen — började bedrifvas efter de väldiga Na
poleonska krigens slut, sammanföll till tiden på ett särdeles 
lyckligt sätt med naturvetenskapernas och särskildt kemiens 
uppblomstring. Det »rationela" landtbruket skapades. I vårt 
land var redan en väsendtlig gruud för ett förbättradt jord
bruk lagd genom stadgan om Skiftesverket (af år 1803), och 
Sverige kunde således med större framgång rusta sig att följa 
Tegnérs maning ' och inom egen gräns eröfra Finland åter». 
Nu inrättades Landtbruks-akademien, nu stiftades Hushållnings
sällskap *) samt högre och lägre Landtbruksskolor; och frukten 
af allt detta är ingenting mindre än att Sverige åter blifvit ett 
spanmåls-utförande land, och detta till en utsträckning, om hvilken 
svårligen någon för femtio år sedan hade en aning. Utförseln var 
på 1820-talet i medeltal årligen 59,000 tunnor, 

1830 » » » 80,000 » 
1840 » » » 284,000 » 
1850 » » » 861,000 » 
1860 » » » 1,855,000 » och ensamt år 
1870 utfördes mer än 3,800,000 » 
Det är visserligen sant, att den ojemförligt större delen af 

denna utförsel utgöres af de mindre värdefulla sädesslagen, korn 
och isynnerhet hafre, hvaremot hitintills regelbundet mängden 
af införd hvete och råg (delvis i förmålet skick) ej obetydligt 

*) Några stiftades dock redan före denna tid. Gotlands är det äldsta (1791). 
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öfverstigit utförseln. Men detta missförhållande — om det ens 
är något missförhållande att man använder sin jord till odling 
af de sädesslag, som för jordmån och luftstreck äro mest pas
sande, — detta missförhållande, säger jag, är tydligen på god 
väg att upphöra. I goda år fyller landet numera temligen nära 
sitt behof jemväl af de dyrbarare sädesslagen; år 1870 behöfde 
endast 65,000 tunnor hvete och 286,000 tunnor råg införas 
utöfver hvad af dessa sådes-arter utfördes, och kostnaden för 
denna införsel är ringa i jemförelse med inkomsten af det ut
försels -öfverskott, riket samtidigt egde af 377,000 tunnor korn 
och 3,212,000 tunnor hafre. Det förtjenar ock anmärkas, att 
en icke obetydlig del af råginförseln verkställes i syfte att an
skaffa härdig Finsk utsädes-spanmål. 

Den utskeppade delen af 1869 års skörd har blifvit upp
skattad till ett värde af öfver 37^ millioner R:dr R:mt, och den 
spanmålsutförsel, antagligen af fjolårets skörd, som egt rum 
intill sistlidne Juli månads slut, beräknas redan hafva inbragt 
ungefär samma summa. 

Dessa höga tal kunna helt naturligt föranleda den frågan: 
huru mycket månde väl en medelgod Svensk skörd vara värd? 
Jag har med ledning af en del uppgifter i den så kallade 
Finans-komiténs betänkande af år 1863 anställt en dylik be
räkning för 1858 års skörd. Den går upp till en summa af 
omkring 150 millioner R:dr R:mt, och då äro likvisst endast de 
vanliga sädesslagen samt potatis tagna i betraktande och intet 
afseende fäst vid afkastningen af hö och foderväxter. En en
ligt enahanda grunder utförd beräkning för år 1868, då riket 
ändock endast erhöll en »under medelmåttig» skörd, slöt på 
omkring 200 millioner R:dr; 1869 års skörd torde kunna skattas 
till ett värde af minst 215 millioner, och 1870 års gröda utan 
tvifvel ännu vida högre. 

Då jag slutat dessa beräkningar, rann mig ofrivilligt i 
hågen en liten historisk anekdot, som jag engång hört. Den 
stolta Lovisa Ulrika skall, så säges det, engång, i afsigt att 
inverka på en riksdagsman af bondeståndet, hafva visat honom 
sina kungliga smycken och jemväl kronan, dervid spörjande, 
hvad han väl trodde denna vara värd. »Icke vet jag så noga», 
blef bondens lugna svar, >men icke kan den väl vara mera värd, 
än ett godt midsommarsregn öfver Eders Majestäts rike.» — 
Det var ett vackert svar och, hvad mer är, ett sanrit svar; eller 
kanske rättare sagdt, det var så vackert, just emedan det var 
så sannt. J. Hellstenius. 
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BILAGA. 

Utdrag ur Em. Ekmans Undersökning om Årsväxtens förhållande 
och isynnerhet missväxterna i Sverige, 1523—1781. 

Anm. De år, för hvilka ingen anteckning förekommer, anses af Ekman hafva 
varit medelmåttiga eller ymniga. 
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Forts. af bilagan. 
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Dödligheten inom första lefnadsåret, i Stockholm 
och i Göteborg. 

(Tillagg till uppsatsen i Stat. Tidskr., H. 23.) 

Då efter afslutandet af den bearbetning, 1868 års folk
räkningsuppgifter från Stockholm och Göteborg i Statistiska 
Central-Byrån underkastats, en kortfattad jemförelse mellan de 
båda städernas befolkningsförhållanden utarbetades, (jemför Stat. 
Tidskr., H. 25), visade sig, att skiljaktigheterna dem emellan ur 
åtskilliga synpunkter voro särdeles anmärkningsvärda. Den af-
handling >0m dödligheten i första lefnadsåret», som kort tid förut 
varit i Statistisk Tidskrift offentliggjord, föranledde då en önskan 
att undersöka, huru med hänsyn till detta ämne förhållandet 
mellan rikets tvenne största städer gestaltade sig. För Stock
holm funnos redan i nyssnämnde uppsats en del hithörande 
uppgifter intagna; de motsvarande beräkningarna för Göteborg 
återstodo att verkställa. — Dessa anordnades nu med särskildt 
syfte att på samma gång vinna faktisk bekräftelse på den för
modade starkare dödligheten bland oäkta barn, och det ur sist
nämnde synpunkt vunna resultatet befanns vara sådant, att en 
liknande undersökning rörande hufvudstaden borde kunna blifva 
af stort intresse. 

Det är resultaten af dessa beräkningar, som i det följande 
skola meddelas. Det material, som Statistiska Central-Byrån 
eger till sitt förfogande, har visserligen, sedan uppsatsen »Om 
dödligheten i första lefnadsåret» författades, ökats så, att man 
nu skulle hafva kunnat grunda beräkningarna på ett helt år
tiondes iakttagelser; men särskildt för att möjliggöra jemförel-
serna med de i nyssnämnda afhandling lemnade uppgifterna 
hafva vi inskränkt oss till de redan behandlade sju åren, 1860— 
1866. — Och då sannolikt ingen skänker dessa sidor någon 
uppmärksamhet utan i samband med studerandet af den märkliga 
afhandling, de afse att i någon mån förfullständiga, torde de 
vunna talen helt enkelt kunna här meddelas i form af tillägg 
till den större uppsatsens olika tabeller, och åt läsaren böra 
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öfverlemnas att sjelf draga de slutsatser, hvartill deras jemförelse 
med de förut lemnade uppgifterna gifver riklig anledning. 

Hela antalet af de under åren 1860—1866 lefvande födda 
barnen var 

i Stockholm: i Göteborg: 
äkta 18,575, 7,757, 
oäkta 12,666, 2,269, 

Summa 31,241. 10,026. 

Under samma tid afledo inom första lefnadsåret 
i Stockholm: i Göteborg: 

äkta 4,028, 1,272, 
oäkta 4,481*) 642. 

Summa 8,509. 1,914. 
Dessa äro de absoluta tal, på grund af hvilka vi haft att utföra 

våra beräkningar. För de flesta fall torde de finnas vara till
räckligt stora, att man ur dem bör kunna draga befogade slutsatser. 

Den första och hufvudsakligaste lyder: vid första lefnads-
årets slut qvarlefva 

i Stockholm: i Göteborg: 
7,290 af 10,000 lefvande födde barn: 8,089, 
7,832 » » » » äkta: 8,361. 
6,462 » » » » oäkta: 7,171. 

Dödlighetsprocenten inom dessa olika grupper visar sig så
lunda vara: 

27-10 mot 19-11, 
21-68 » 16-39, 
35-38 » 28-29, 

således resp. 7"99, 5'29 och 7'09 % lägre i Göteborg än i huf-
vudstaden. 

Med hänsyn åter till dödlighetens fördelning på de sär
skilda åldersmånaderna finner man, att 

*) Detta antal, ehuru stort det än är, understiger sannolikt'det verkliga 
med ett ej obetydligt belopp. För det stora antalet barnhusbaru tinnes 
nemligen endast undantagsvis (särskildt under år 1861 oeh delar af näst
föregående och efterföljande året) angifvet, huruvida det aflidna barnet 
varit äkta eller oäkta. Under sådant förhållande har ej annan regel 
kuunat följas än att räkna såsom äkta alla barn, som anföras med till
namn. Vid en jemförelse med uppgifterna för de år, då nyssnämnde 
åtskilnad blifvit iakttagen, visar sig likväl mer än väl, att genom an
vändandet af detta beräkningssätt de äkta barnens antal tvifvelsutan blifvit 
allt för stort. 
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(Tillägg till Tsb. N:o 4, Häftet N:o 23, sid. 452.) 

Af 10,000 i första lefnadsåret aflidne hafva under 
åren 1860—1866 dött: 

För fjerdedels år räknadt visar sig således denna dödlig
hetens fördelning vara: 

i Stockholm: 

och för Göteborg: 

Halfårsvis är förhållandet 
i Stockholm: 

i Göteborg: 
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Såsom tillägg till Tab. N:o 5, H. 23, sid. 458, anföra vi vidare: 
Af 10,000 lefyande födde (1860—1866) hafva aflidit i nedan

stående åldersmånader af första lefnadsåret: 

hvilket gifver följande dödlighetsprocenter: 

för Stockholm: 

och för Göteborg: 

eller halfårsvis: 
för Stockholm: 

och för Göteborg: 
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Antalet qvarlefvande var vid slutet af hvarje lefnadsmånad: 
(Tillägg till Tab. N:o 6, Häftet 23, sid. 462.) 

De absoluta tal, som legat till grund för de nästföljande 
beräkningarna rörande dödligheten vecka för vecka och dag för 
dag under barnens första lefnadsmånad, torde väl hafva varit 
så små, att de vunna resultaten svårligen kunna få anses såsom 
uttryck för en något så när konstant mortalitetslag. Efter 
förutskickande af denna anmärkning meddela vi dem likväl 
såsom resultat af 7 års iakttagelser. 

(Tillägg till Tab. N:o 7, sid. 468.) 

Antalet aflidne och qvarlefvande vid slutet af hvarje lefnads-
vecka under första månaden. 
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(Tillägg till Tab. N:o 8, sid. 470.) 

Antalet aflidne och qvarlefvande vid slutet af hvart och ett 
af de 28 första lefnadsdygnen. 

Stat. Tidskrift. 29:de häftet. 4 
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Det återstår slutligen att meddela den så kallade Mor-
talitetskoéfficienten för hvardera af de 3:ne grupper, vi i det före
gående behandlat. 

(Tillägg till Tab. N:o 10, sid. 478.) 

Mortalitetskoéfficienterna för hvarje månad af första lefnadsäret. 
a) För samtliga lefvande födda barn. 

b) För äkta barn. 
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c) För oäkta barn. 

J. Hellstenius. 
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Utkast till plan för statistik öfver fattigvården. 
(Anförande till Statistiska Beredningens protokoll d. 14 Aug. 1871) *). 

I sammanhang med den af Kongl. Maj:t d. 9 Juni 1871 
utfärdade nådiga Förordning angående fattigvården, enligt hvars 
13:de § mom. 1 Fattigvårdsstyrelsé åligger bland annat att : 
angående fattigvården afgifva statistisk redogörelse jemlikt de 
föreskrifter Kongl. Maj:t låter utfärda, Har Statistiska Central-
Byrån erhållit nådig befallning att inkomma med förslag till 
de stadganden i detta afseende, hvilka må finnas nödiga. 

För att kunna på ett tillfredsställande sätt fullgöra denna 
nådiga befallning synes det vara af vigt att ej blott klart upp
fatta fattigvårds-statistikens ändamål, utan ock redan nu erhålla 
den upplysning, som för de serskilda fattigvårds-områdena kan 
vinnas rörande organisation, omfattning och ståndpunkt i all
mänhet af fattigvården, sådan den f. n. i följd af hittills gäl 
lande lag, tillgångar och anspråk, landssed och lokala förhållan
den befinner sig. 

Måttstocken för bedömande af fattigvårdens ändamålsenlighet 
får ej hemtas ensamt från fattighjonens absoluta antal, eller från 
omkostnadernas absoluta belopp, utan bör otvifvelaktigt sökas i 
den stö/re eller mindre framgång, hvarmed samhället genom 
densamma kunnat värna sig mot de faror, som alltid åtfölja 
behofvet att med lagstadgade rättigheter och skyldigheter inom 
välgörenhetens område ersätta menniskokärlekens fria vexelver-
kan. Erfarenheten har tillräckligt vitsordat dessa faror, bestående 
å ena sidan i oförsynt uppdrifna understödsanspråk och omått-

*) Bet åliggande, som Chefen för Statistiska Central-Byrån har, att vara 
föredragande i Statistiska Beredningen, innebär skyldighet att till ut
gångspunkt för Beredningens öfverläggningar framlägga förslag. Ett så
dant är det här nu följande, öfver hvilket Beredningen, innan den till 
närmare profiling företager frågan, velat sättas i tillfälle att iuhemta den 
speciela sakkunskapens och erfarenhetens omdöme. Följaktligen har 
förslaget bort genom tryck göras tillgängligt. 
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ligt betungande fattigtaxor och å den andra i öfverdrifven njugg
het och hårdhet, som beröfvar den verkligt och oförskyldt nöd
ställde möjligbeten att motstå frestelserna till brott mot den 
lagliga samhällsordningen. Hvarje fattigvårds-anordning och för
valtning, som ej gör sig beredd att möta och så vidt möjligt 
förebygga dessa faror, måste förr eller senare komma till den 
sorgliga erfarenhet, att gagnet icke motsvarar ändamålet och 
uppoffringarna, ja till och med att fattigvården gifvit ökad nä
ring åt det onda, som den bort sträfva att minska. 

Den enda säkra ledning för omdömet om fattigvårdens 
ståndpunkt och verkningar är den, som erbjudes af en tillför
litlig och fullständig fattigvårds-statistik. Det är ock i sjelfva 
verket på en sådan statistik, d. v. s. på en öfversigt af de fatti
ges antal, af behofven för deras vård, af de årliga inkomsterna 
och utgifterna för ändamålet, som hvarje serskildt fattigvårds
samhälle grundar eller åtminstone borde grunda sitt förfarings
sätt. Hvarje gång fråga uppstår att för hela Riket genom 
allmän författning bestämma ett lagligt förfaringssätt i afseende 
på fattigvården, eller att stadga omdömet om de verkningar, 
som en dylik författning åstadkommit, är ock klart, att någon 
annan säker utväg icke finnes, än rådfrågandet af den erfaren
het, som vunnits inom de serskilda fattigvårdssamhällena. Ju 
mer en sådan erfarenhet kan göras allmänt tillgänglig, desto 
lättare blifver det ock för hvarje serskildt fattigvårdssamhälle 
att tillgodogöra sig frukterna af det förfaringssätt, som utvisar 
den bästa och säkraste vägen till ett godt mål. Okunnighet 
om fattigvårdens verkliga tillstånd leder, deremot oundgängligt 
till ett vådligt vacklande i författningarna derom och utestänger 
eller försvårar möjligheten för det ena fattigvårdssamhället att 
draga fördel af det andras nyttiga anordningar, eller erhålla 
varning af dess misstag. 

En upplysande fattigvårds-statistik är alltså ej blott ett 
önskningsmål utan ett oundgängligt behof af icke mindre vigt 
för lagstiftningen och statsförvaltningen än för den kommunala 
fattigvårdsförvaltningen. 

Under sådant förhållande är det serdeles gynnsamt, att 
sjelfva handhafvandet af fattigvården enligt de i den allmänna 
förordningen fastställda och af sjelfva ändamålet betingade grun
derna redan erbjuder de hufvudsakliga vilkoren för tillgänglighet 
af de upplysningar, som för en tillförlitlig och fullständig fattig
vårds-statistik behöfvas. Sålunda följer af föreskrifterna i den 
nådiga Förordningens afdelning III »om fattigvårds-styrelse» bland 
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annat, att inom b.varje fattigvårdssamhälle ( § 1 3 ) skall hållas 
förteckning öfver dem, som åtnjuta fattigvård, och då beviljandet 
af sökt fattigvård förutsätter (§ 12) noggrann undersökning om 
sökandens lefnadsförhållanden och behof, bör denna förteckning 
vara anordnad, eller genom lämpligt formulär kunna anordnas, 
så att den utom namnet, som jemväl kan upplysa om könet, 
upptager födelseår, födelseort, civilstånd (gift, ogift, enkling, enka, 
frånskild) och yrke, samt för minderåriga huruvida de äro äkta 
eller oäkta, fader-, moder- eller föräldralösa. 

Till förteckningens fullständighet måste ock höra anteck
ning af dag, från hvilken understödet räknas, så väl som af 
dag, dä det i följd af dödsfall eller annan anledning upphört. 

Så vida den föreskrifna förteckningen skall uppfylla sitt 
ändamål och upplysa om verkliga antalet understödda personer, 
så kan den i fråga om fattigvård åt familjer ej undgå att jemte 
hufvudpersonen äfven upptaga hvar och en af de familjemedlem
mar, för hvilka hjelp erhållits. 

Fattigvårdens författningsenliga handhafvande förutsätter ser-
skild anteckning rörande de personer och familjer, för hvilka 
fattigvårdskostnaden kan i ersättningsväg utkräfvas af andra 
fattigvårdssamhällen eller af staten. 

Då det understöd, som af fattigvårds-styrelse beviljas, kan 
vara dels ständigt dels tillfälligt och i båda fallen utgå på olika 
sätt, synes den anbefallda förteckningen ej kunna undvara ser-
skilda anteckningar om de olika slagen af understöd. 

Om den föreskrifna förteckningen motsvarar sitt ändamål, 
bör den otvifvelaktigt kunna blifva en källa för många vigtiga 
upplysningar. Bäst torde man väl kunna tillförsäkra sig dessa 
genom ett bestämdt fastställdt formulär för förteckningarna. Et t 
sådant innebure en fördel icke mindre för förvaltningen och 
granskningen af densamma än för statistiken., 

Man skulle visserligen kunna ifrågasätta dylika formulär 
för personalförteckningar af flere olika slag. Så kunde till ex
empel möjligen serskilda förteckningar föras öfver dem, som 
åtnjuta fattigvård enligt förordningens § 1 och enligt § 2, ser
skilda öfver dem, som åtnjuta fattigvård inom det samhälle, 
som de ej tillhöra, och för hvilka ersättningsanspråk äro berät
tigade, serskilda öfver minderåriga o. s. v. När fråga är om 
ett formulär, som skulle hafva giltighet för samtliga fattigvårds
samhällen i Riket, torde det dock vara af hufvudsaklig vigt att 
fästa uppmärksamheten vid det, som inom de mindre fattigvårds
samhällena är behöfligt och kan åstadkommas samt kan anta-
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gas ligga inom förordningens bestämda kraf. Från denna syn
punkt torde företräde böra gifvas åt ett enda slag af formulär 
för personalförteckning, som i det öfvervägande flertalet fall 
kunde motsvara behofvet, hvaremot åt de större fattigvårdssam
hällena borde lemnas frihet att utöfver ett sådant formulärs 
innehåll gifva åt sina personalförteckningar den större utförlig
het och olikhet i uppställningen, som af fattigvårdsstyrelsen pröf-
vades behöfliga och nyttiga. 

En dylik efter ändamålsenligt formulär (se bilagan Litt. 
A) och med behörig uppmärksamhet förd förteckning öfver 
alla dem, som af fattigvårds-styrelse erhålla understöd, bereder 
en källa, som för statistiken öfver den egentliga fattigpersonalen 
kan blifva i det närmaste tillfredsställande. Att åter söka till
vägabringa någon säker källa för en fullständig statistik öfver 
den personal, som egentligen blott för sjukvård erhåller under
stöd af läkarebiträde, fria läkemedel och sjukhusvård synes vara 
förenadt med oöfvervinneliga svårigheter, hvarföre man i detta 
hänseende, då sannolikt blott en del af så understödde perso
ner kan ifrågakomma att i den föreskrifna förteckningen varda 
inskrifne, torde få stanna vid den kännedom om kostnaderna i 
det hela, som kan vinnas af fattigvårdssamhällenas räkenskaper, 
Kongl. Sundhets-Kollegii årsberättelser och sjukhusens redogö
relser. Att ifrågasätta någon fullständig specifik förteckning 
öfver de skolbarn, som på grund af 8 § 4 mom. i folkskole
stadgan åtnjutit understöd af fattigvården, blott för att möjlig
göra skolans bevistande, torde ej heller befinnas ändamålsenligt, 
hvaremot hela detta understödsbelopp torde böra i räkenska
perna under serskild titel upptagas. 

Man kan i fråga om fattigpersonalen söka upplysning dels 
om det antal, som under årets lopp erhållit understöd, dels om 
antalet vid en viss tidpunkt, t. ex. kalenderårets slut, dels om 
så väl det ena som det andra. Uppgift om fattigpersonalen 
blott vid en viss tidpunkt är ej tillräckligt upplysande, då denna 
personal vid en dylik fast tidpunkt tillfälligtvis skulle kunna 
befinna sig antingen vid sitt maximum eller vid sitt minimum. 
Mer upplysande och derför vanligare använd i fattigvårds-stati
stiken är uppgiften om det antal, som under årets lopp erhållit 
understöd. Bästa upplysning erhålles naturligtvis, om man har 
tillgång till uppgift om antalet qvarvarande från förra till 
nästa året jemte antalet under årets lopp tillkomne och afgång-
ne samt möjlighet att, med kännedom om den tidslängd under 
hvilken understöd åtnjutits af hvar och en, beräkna det dagliga 
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medeltalet under årets lopp. När det här gäller att inskränka 
statistikens kraf, så att det med minsta besvär för fattigvårds
styrelserna måtte kunna fyllas genom den förteckning, som för 
sjelfva handhafvandet af fattigvården är nödig, torde denna för
teckning enklast kunna ordnas så, att i densamma för det första 
året upptoges specifik uppgift om den qvarvarande personalen 
och att den sedermera fortsattes med en likaledes specifik upp
gift för de under kalenderåret intagne och afgångne samt för 
hvarje kalenderår afslutades med en blott summarisk uppgift 
om den då qvarvarande personalen, om hvilken upplysning vinnes 
genom kol. 9 för afgångne. Medelst beräkning med ledning af 
kol. 1 och 9 kan under vissa förutsättningar blifva möjligt att 
erhålla summan af underhållsdagar. 

I afseende på den andra, för fattigvårds-statistiken vigtiga 
hufvudfrågan, den om fattigvårdskostnaden, bör ej heller saknas 
källa för tillfredsställande af statistikens behof. 

Då den nådiga Förordningen om fattigvården i 13:de § 
mom. 1 bland annat ålägger fattigvårdsstyrelse att »hvarje år 
aflemna utgifts- och inkomst-förslag för nästföljande året, föra 
räkning öfver medel, hvilka styrelsen har om händer, samt för 
sin förvaltning lemna redovisning, allt i öfverensstämmelse med 
kommunallagarne», och då, jemlikt de nådiga förordningarna om 
kommunalstyrelse, fattigvårdsstyrelses för kalenderår afslutade 
räkenskap redan tidigt under nästföljande år skall vara till
gänglig för Kommunalstyrelsen och af denna utsedda Revisorer, 
så återstår blott det önskningsmål, att räkenskapens uppställ
ning ej må lägga hinder för vinnande af statistikens ändamål, 
nemligen en lätt öfversigt af den financiela ställningen, tillgån
garna och behofven, under ett visst fåtal af rubriker. För detta 
önskningsmål fordras en viss allmänt antagen form för upp
ställningen af fattigvårdsstyrelses räkenskap. Utan att här träda 
kommunalmyndighetens sjelfbestämmelserätt för nära, synes man 
väl kunna antaga, att dess eget intresse borde fordra anslutning 
till en sådan form af räkenskapen öfver fattigvården, hvarigenom 
den ändamålsenligaste och lättaste öfversigten öfver resultaten 
kunde vinnas. 

En dylik form förutsätter, såsom nämndt är, ordnandet af 
inkomster och utgifter under vissa för ämnet företrädesvis vig
tiga ocfi gemensamma hufvudtitlar, samt en fullständig på hvarje 
orts priser grundad och fastställd uppskattning i penningevärde 
af hvarje serskildt slag af natura-prestalioner. Derest dessa 
natura-prestationer, som på olika orter utgå till mycket olika 
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belopp och värden, ej efter bestämda grunder fullständigt upp
skattas i penningevärde och på sådant sätt i räkenskapen redo
visas, kommer alltid verkliga fattigvårdskostnaden att förblifva 
obekant och jemförelsen mellan kommuner med olika förfarings
sätt att omöjliggöras. 

Med stöd till en stor del af Fattigvårds-förordningen, torde 
i räkenskapens debet följande hufvudtitlar böra väntas, nemligen 

kassabehållning från förra året, 
influten afkastning af fattigvårdssamhällets fasta egendom, 

d:o d:o af räntebärande kapital, 
influtet belopp under tillfälliga inkomsttitlar, såsom bötes-

medel, kollekter, gåfvor m. m. d., 
d:o d:o af personel afgift, enligt uttaxering, 
d:o d:o » tillskott, d:o d:o, 
d:o d:o » enskilde j såsom erättning 
d:o d:o » andra fattigvårdssamhällen > f°r lemnad 
d:o d:o » statsmedel J fattiSvård, 
d:o d:o » lån, 
d:o d:o » andra slag med specifikation af de vigti-

gaste. 
I räkenskapens kredit torde följande hufvudtitlar vara för-

tjenta af uppmärksamhet, nemligen: 
personliga förvaltningskostnader, 
egendoms och inventariers inköp och underhåll, 
fattigvårdskostnaden inom serskilda vårdanstalter, 

d:o d:o utom fattigvårdsanstalt, 
d:o d:o » för vuxna öl ver 15 år, 
d:o d:o » » minderåriga (företrädesvis 

späda barn,) 
bidrag till barn för skolgångs möjliggörande, 
kostnad för sjukvård och dylikt utom fattigvårdsanstalt, 
fattigvårdsersättning åt andra samhällen, 
afbetalda skulder och räntor, 
andra utgifter med specifikation af de vigtigaste, 
kassabehållning vid årets slut. 
Antagligen lärer väl ock vid den föreskrifna årliga revisio

nen af fattigvårdens räkenskaper ifrågakomma att lemna en öf-
versigt öfver fattigvårdens ställning medelst uppgift om dess 
samtliga tillgångar och skulder vid revisionsårets slut, hvarige-
nom kännedom härom alltså kan förutsättas tillgängliggjord. Då 
det är en förtjenst hos revisionsberättelser, om de lemna en lätt 
öfversigt öfver förvaltningen, skulle man kunna tänka sig stati-
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stikens behof fylldt genom en efter visst formulär uppställd 
revisionsberättelse, som blefve tillgänglig. 

På det anförda synes kunna grundas förhoppning att, ge
nom bestämda ändamålsenliga och med omdöme begagnade 
formulär för de föreskrifna personalförteckningarna och räken
skaperna eller revisionsberättelserna, kunna bereda goda källor 
för fattigvårds-statistiken. Sedan detta mål vunnits, uppstår frågan, 
huru dessa källor bäst kunna och böra begagnas. 

Fattigvårds-statistiken bör i afseende på personalen kunna 
upplysa om antalet understödde personer 

a) ensamme, fördelade i: 
föräldralösa minderåriga äkta barn, 
moderlösa d:o oäkta d:o, 
ogifte vuxne män, 

d:o d:o qvinnor, 
enklingar utan minderåriga eller eljest af deras omvårdnad 

beroende barn, 
enkor (och frånskilda) d:o d:o d:o, 
b) familjer bestående af: 
gifta par utan minderåriga eller afdemovilkorligt beroende barn, 
d:o d:o med d:o d:o d:o d:o, 

enklingar med d:o d:o d:o d:o, 
enkor med d:o d:o d:o d:o, 
ogiftaqvinnorm#id:o d:o d:o d:o, 
hvartill kan läggas i konkubinat öppet sammanlefvande 

personer med eller utan barn. 
Fattigpersonalen bör vidare i den statistiska öfversigten 

ordnas i åldersgrupper t. ex. under ett års ålder, i 2:dra—7:de 
lefnadsåren, i 8:de—15:de, 16:de—25:te eller möjligen 16:de— 
20:de och 21:sta—25:te, 26:te—60:de och öfver 60 år. 

Det är ock af gagn att få en öfversigt öfver denna perso
nals yrken. 

Det föreslagna formuläret för personalförteckning, innehåller 
alla nödiga data för en sådan personalstatistik, jemte några an
dra upplysningar, som äfven skulle kunna för statistiken vara af 
intresse. 

I den mån man efter förberedande nödiga upplysningar om 
de hufvudsakliga inkomst- och utgiftstitlarne skulle kunna lyc
kas införa ett räkenskaps- eller revisionsberättelse-formulär, som 
ej blott i öfrigt utan ock i statistiskt hänseende vore tillfreds
ställande, blefve frågan om statistik öfver fattigvårdskostnaderna 
äfven relativt lätt löst. 
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För källornas begagnande kunna olika förfaringssätt ifråga-
komma, nemligen antingen verificerade afskrifter af hvarje fattig
vårdssamhälles personallängd och sammandrag af dess räkenskap 
för året, eller ett af fattigvårdsstyrelsen ombesörjdt statistiskt 
sammandrag efter formulär enligt källorna. Vidare kunna fattig
vårdsstyrelses afskrifter eller statistiska sammandrag antingen 
ingå till någon lokal myndighet, såsom t. ex. Länsstyrelse, för 
att der efter granskning bearbetas till länssammandrag, beled-
sagadt af de ytterligare upplysningar, hvartill anledning kunde 
förefinnas, eller ock blott insamlas af Länsstyrelsen för att till 
bearbetning emottagas af den centralmyndighet, som vederbör. 

Derest ej åt den på ena eller andra sättet bearbetade fat
tigvårds-statistiken så skyndsamt sig göra låter gifves offentlighet 
och åtminstone till en början eller periodiskt sådan utförlighet 
dervid, att hvarje fattigvårdssamhälle upptages, torde hvarken 
framgång eller gagn vara att förvänta. 

Hvad beträffar det arbete, som skulle vållas fattigvårds
styrelse af bestämda formulärs begagnande och deras afskrif-
vande eller uppgörandet af statistiska sammandrag, synes 
dervid icke böra möta svårigheter, då den nådiga Fattigvårds
förordningen i § 18 berättigar till ersättning för skrifnings- och 
räkenskapsbesvär. Härvid torde ej böra förbises, att en enkel 
afskrift af personalförteckningen och sammandrag af räkenska
pen är lättare verkställd, än utarbetandet af statistiska tabeller, 
hvilka till följd af bristande insigt och omdöme från månget 
fattigvårdssamhälle kunde komma att meddelas i obrukbart 
skick. 

Huruvida här såsom i många andra länder lokalmyndigheter, 
såsom t. ex. Länsstyrelserna, kunna anlitas att såsom en mellan
hand granska och till sammandrag, en hvar för sitt län, bearbeta 
meddelandena från fattigvårdssamhällena, förtjenar utan tvifvel 
en noggrann pröfning, då det säkerligen snart blir, om ej re
dan är, en omöjlighet att tillfredsställa den officiela statistikens 
kraf och följa andra länders framsteg derutinnan, så länge man 
saknar nödigt frivilligt eller obligatoriskt biträde af lokala stati
stiska föreningar eller lokala myndigheter, som för respektive 
områden med sakkännedom och intresse samverka med den cen
trala myndigheten. Om sådant biträde i afseende på fattig
vårdsstatistiken ej kan beredas, skulle hela granskningen och 
bearbetningen af råämnet från sannolikt öfver 2,500 fattigvårds
styrelser falla ensamt på den centrala myndigheten. 



136 

Den hittills vunna erfarenheten, beträffande statistiska pri
märuppgifters hemtande ur källor af likartad beskaffenhet med 
nu ifrågavarande, gifver fullt berättigande åt farhågor att gransk
ningen kommer, att föranleda en massa anmärkningar och för
frågningar och följaktligen en vidlyftig skriftvexling, som der-
jemte genom fördröjda svar kan vålla mycken tidsförlust. Utar
betandet af den statistiska öfversigten från de nominativa för
teckningarna och räkenskaperna, måste ock komma att fordra 
mycken tid och mycken arbetskraft. En skilnad torde dock i 
detta hänseende kunna antagas möjlig emellan städerna och 
landsbygden. Den mera utbildade förvaltningen i städerna torde 
nemligen medgifva att från dem infordra fullständigt utarbetade 
statistiska sammandrag efter fastställdt formulär, i stället för 
blotta afskrifter af förteckningar och räkenskaper. Det vidsträckta 
omfång, som fattigvården i de större städerna har, torde ock 
kunna innebära ett giltigt skäl att ifrågasätta mera i detalj 
utförda statistiska redogörelser, än för landsbygden i allmänhet. 

Då erfarenheten i andra riktningar ådagalagt nyttan af in
spektioners anställande, torde i sammanhang härmed en åsigt 
ej böra lemnas outtalad om den fördel, som antagligen kunde 
vinnas ej blott för fattigvården, utan ock för statistiken öfver 
densamma, derest personer, förtrogna med och intresserade för 
ämnet, sattes i tillfälle att såsom inspektörer öfver fattigvården 
inhemta personlig lokalkännedom om dess tillstånd, samt med 
råd och upplysningar tillhandagå fattigvårdsstyrelserna jemväl 
i afseende på fattigvårds-statistiken. Hvad den personliga be
röringen och kännedomen om alla lokala förhållanden härvid 
kan verka, utvisar tillräckligt Eilert Sundts föredöme i Norge. 
För Sverige torde blott behöfva erinras om folkskole-inspek-
tionerna. 

Derest man tänker sig den centrala myndighetens åtgärd 
inskränkt till offentliggörande af länsredogörelser, som blifvit full
ständigt utarbetade af lokalmyndighet, och af hvilka utan ser-
deles stor svårighet ett rikssammandrag kunde upprättas, är det 
visserligen ej omöjligt att med en mindre kostsam förstärkning 
af arbetsbiträde verkställa detta i Statistiska Central-Byrån. 
Mycket beror dock härvid på frågan, huruvida fattigvårdsstati
stiken bör framträda i årliga redogörelser eller inskränkas till 
sådana, som omfatta flere år t. ex. 5 eller 10 år. Med 5- eller 
10-årig cykel, som sammanfölle med allmänna folkräkningar 
och offentliggörandet' af Länsstyrelsernas femårsberättelser, ge
nom hvilka behofvet af arbetsbiträde och utrymme betydligt 
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stegras i Byrån, skulle säkert så stora svårigheter möta och 
så lång tidsutdrägt uppstå, att ett dylikt försök med nuvarande 
tillgångar vore ändamålslöst. Tänker man sig åter, hvilket väl 
torde blifva oundgängligt, åtminstone hvad statistiken för lands
bygden angår, den centrala myndigheten ensamt belastad med 
samtliga primäruppgifternas granskning och bearbetning, och vill 
man genom dessas årliga infordrande efterhand tillvägabringa 
en upplysande fattigvårds-statistik, så erfordras ovilkorligt en för 
detta arbete oaflåtligt disponibel personal. 

Enligt den grundtanke, som genomgår det gillade förslaget 
till ett statistiskt embetsverk, skall hvarje förvaltande myn
dighet bearbeta och utgifva den statistiska redogörelsen öfver 
sitt verkningsfält. Vägledd af speciel sakkunskap och en på 
förvaltningens behof riktad blick, bör statistiken, så bearbetad, 
draga största fördelen af alla de utvägar, som stå till den för
valtande myndighetens förfogande, och blifva för sitt praktiska 
ändamål mest gagnande. I enlighet härmed skulle väl fattig
vårds-statistiken stå i närmaste samband med den sakkunniga 
person, som inom Ecklesiastik-Departementet har uppdrag med 
dithörande måls beredning och, på sätt som för undervisnings
angelägenheterna är ordnadt, utgöra föremål för serskild byrå 
inom departementet. 

Om en sådan anordning, derest den skulle möta hinder, i 
någon mån kan ersättas genom anställande af ytterligare en 
tjensteman med nödiga biträden inom Statistiska Central-Byrån, 
är beroende af både personela och lokala förhållanden, som äro 
svåra att på förhand beräkna. I alla händelser måste i sådant 
fall äfven medfölja en myndighet, tillräcklig att upprätthålla ett 
regelbundet meddelande af primäruppgifterna och att vidtaga 
de åtgärder, som dertill äro erforderliga. Vidare erfordras en 
utvidgning af em betslokalen, så att denna må erbjuda de nödiga 
vilkoren för arbetets möjliggörande jemte embetsverkets öfriga 
åligganden. 

Fattigvårds-statistikens vigt och de för dess ändamålsenliga 
tillvägabringande mötande svårigheter innebära otvifvelaktigt för-
pligtelsen att, innan något förslag till densamma kan utarbetas 
till definitiv pröfning, tillgängliga förberedande upplysningar in-
hemtas. 

I detta hänseende synes kunna ifrågasättas: 
att genom Kongl. Maj:ts Befallningshafvande infordra speci

fik uppgift om samtliga nu befintliga fattigvårdssamhällen samt 
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hvilka kyrkosocknar och kapellförsamlingar jerate delar af så
dana tillhöra hvarje serskildt samhälle; 

att derjemte begära några andra fattigvårdssamhällenas nu
varande tillstånd rörande upplysningar; (bilag. Litt. B.) 

att i sammanhang härmed genom något preliminärt förslag, 
som antydde syftet och omfånget af den ifrågavarande statisti
ken, sätta Konungens Befallningshafvande i tillfälle att inhemta 
erfarna personers yttranden derom och med egna utlåtanden i 
ämnet inkomma, hvarjemte torde böra anhållas, att exemplar 
insändas af sådana tryckta redogörelser öfver fattigvårdsförvalt
ningen, som anses innehålla värdefulla upplysningar för den 
föreliggande frågans behandling. 

F E . T H . BERG. 

Derest man mindre strängt vill tyda den nådiga Förordningens föreskrift 
om »förteckning» öfver understödstagarne, torde ej böra förbises, att ändamåls
enligaste sättet för en upplysande personalredogörelse skulle vara det, att hvarje 
ensam person och hvarje familj med sina medlemmar erhölle sitt serskilda lösa 
blad, å hvilket tillräckligt utrymme kunde beredas för de mångahanda anteck
ningar, som för förvaltningens behof torde påkallas, och omskrifning besparas 
i alla de fall, der samma person förnyade gånger berättigas till fattigvårds 
erhållande. Öfver en dylik samling blad, innehållande hvarje fattighjons hi
storia, skulle med hänvisning till respektive blad upprättas och ordentligt full
följas en alfabetiskt ordnad förteckning. 

På sådant sätt föras författningsenligt förteckningarna öfver fattigperso
nalen t. ex. i Bayern och andra tyska stater. 
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Bilaga Litt. A. 
fattigvårdssamhälle rote. 

18 års förteckning öfver dem, som erhållit fattigvårdsunderstöd. 

Den 31 Dec. 1872 i fattigvård qvarvarande personera antal: 
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Upplysningar till det föreslagna formuläret för årsförteckning 
öfver dem, som erhållit fattigvårdsunderstöd. 

För att kunna ifrågasättas till begagnande inom samtliga 
fattigvårdssamhällen synes formuläret icke kunna eller böra upp
taga andra ämnen, än dem, som äro af hufvudsaklig och.gemen
sam vigt för fattigvårdens ordentliga handhafvande, och dels 
kunna antagas böra utgöra inom alla fattigvårdssamhällen ound
gängliga föremål för den noggranna undersökning, som den 
nådiga Fattigvårdsförordningen föreskrilVer i afdelningen III , § 
12, dels synas erforderliga för den kommunala förvaltningsrevi
sionens vederbörliga fullgörande. Då formuläret sålunda inskrän
ker sig inom hvad äfven för landsbygdens minsta fattigvårds
samhällen antagligen bör ifrågakomma, kan det deremot för de 
stora fattigvårdssamhällena möjligen sakna för dem önskvärd 
utförlighet. 

Formuläret är afsedt att åtminstone inom fattigvårdssam
hällen, som ej årligen röra sig med 1000-tal fattiga, kunna an
ordnas och begagnas såsom en fortgående förteckning eller tig
gare år efter år under en längre tidsföljd. Det har i sådant 
afseende måst inskränkas till vanligt skrifpappersformat, i ända
mål att bladen skulle kunna inbindas till en beqvämt handter-
lig bok. En nödvändig följd häraf har blifvit försöket att in r 

skranka de serskilda kolumnernas antal och bredd efter forma
tets kraf, hvarvid förutsatts, att der en enda rad ej vore till
räcklig för de nödiga anteckningarna i hvarje kolumn, en eller 
flere af de nästföljande raderna skulle dertill användas, alltid 
med iakttagande af nödig reda och tydlighet. 

Beträffande de serskilda kolumnerna af det föreslagna for
muläret, är kol. N:o 1 afsedd till en, blott fur hvarje serskildt 
kalenderår fortlöpande, nummerföljd af de under samma år an
tagna fattighjonen.' Sista siffran i denna kolumn utvisar alltså 
omedelbart för hvarje dag under året och följaktligen äfven för 
årets sista dag, summan af de till och med samma dag under 
årets lopp antagna. 

Fattigvårdens ordentliga handhafvande synes ovilkorligt for
dra anteckning för hvarje person af dag, från och med hvilken 
han berättigats att inträda i understöds åtnjutande. Detta är 
ändamålet med kolumnen N:o 2, uti hvilken för det knappa 
utrymmets skuld, anteckningen förutsatts skola göras med be
gagnande af bråkformen såsom förkortning. 
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Första fordran vid profiling af ansökning om fattigvårds-
hjelp, är naturligtvis den sökandes namn och yrke, vidare måste 
väl upplysas om sökanden är ogift, gift, enkling, enka, fränskild, 
eller veterligt förer en olaglig sammanlefnad. Vidare måste väl 
för minderårige (under 15 år) efterfrågas, huruvida de äro äkta 
eller oäkta samt huruvida de hafva förlorat fader, moder eller 
båda föräldrarne. Kol. 3 af formuläret är afsedd att inrymma 
de härom vunna upplysningarna medelst antecknande först af 
fullständigt namn, så att af blotta namnet äfven könet må kunna 
säkert åtskiljas och behof ej göras af serskild kolumn för könen. 
Formulärets knappa utrymme har ock föranledt förslaget att i 
samma kolumn göra förenämnda flera serskilda slag af anteck
ningar för hvarje person, i den mån så erfordras, i stället för 
att belasta detsamma med flera serskilda kolumner. 

Kol. 4 är ämnad för införande af understödstagarens ålder. 
Men då åldersuppgifterna ofta skulle kunna blifva osäkra, är i 
stället födelseåret föreslaget, efter hvilket åldern lätt kan beräk
nas. Då antalet af de barn i första lefnadsåret, hvilka påkalla 
fattigvårdsunderstöd, är af framstående vigt att känna, och sådan 
kunskap ej kan vinnas genom blott anteckning af födelseåret, 
afses att för dessa ensamt anteckna jemväl födelsedagen i bråk
form likasom för kol. 2 föreslagits. 

Då det antagligen bör vara af stort intresse att erfara, 
huru många af de fattige som äro födde inom och huru många 
utom fattigvårdssamhället, har kol. 5 egnats till anteckning af 
födelseorten. 

För att skilja mellan dem, som enligt den nådiga Förord
ningens § 1 äro ovilkorligt berättigade till fattigvård, och dem, 
för hvilka fattigvård är enligt § 2 beroende af fattigvårdssam
hällets egen pröfning, äro kol. 6 och 7 i formuläret föreslagne. 

Den, som söker fattigvårdsunderstöd, kan af fattigvårdssty
relsen pröfvas böra erhålla sådant af flera olika slag, såsom t. 
ex. intagning i fattighus och full försörjning derstädes eller blott 
bidrag till föda, husrum, kläder, ved o. d. Det serskilda slag af 
sådant understöd, som blifvit hvarje serskild person beviljadt, 
måste naturligtvis till nödig upplysning för förvaltning och redo
görelse finnas antecknadt. Härtill är kol. 8 afsedd. 

För fattigvårdens ordentliga handhafvande är lika nödigt, 
att noggrann anteckning göres, såsom i kol. 9 föreslås, af dag, 
då person, som åtnjutit fattigvård, genom dödsfall eller af annan 
anledning frånträdt densamma, som anteckning (kol. 2) af dag, 
då personen i fattigvård inträdde. 

Stat. Tidskrift. Z9:de häftet. 5 
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Utom förenämnda anteckningar påkalla den föreskrifna för
teckningen och förvaltningens behof utan tvifvel en mängd an
dra upplysningars inrymmande, hvartill formulärets knappa ut
rymme endast kunnat afse kol. 10. Bland sådana anteckningar 
kan exempelvis nämnas: namnet å det fattigvårdssamhälle, till 
hvilket person, som fått understöd der han ej har hemortsrätt, 
anses höra, upplysning i många fall om serskild anledning till 
beviljadt understöd o. s. v. 

Man har tänkt sig formuläret, af det innehåll och omfång, 
som för detsamma må blifva bestämda, så begagnadt, att det 
tryckes, att nödigt antal exemplar deraf inbindes till en liggare, 
lämpad efter hvarje fattigvårdssamhälles storlek, så att den, der 
så önskas, må kunna till inskrifning m. m. begagnas flere år 
efter hvarandra. 

Förteckningen skulle börjas med kalenderår och, när den 
första gången upprättas, å första sidan med ett fullständigt öf-
verförande enligt formuläret af alla de frän nästlidna året qvar-
varande understödstagarne, ordnade i den tidsföljd, i hvilken 
de kommit i åtnjutande af understödet. För denna förteckning 
på blott qvarvarande vid längdens första uppläggande, kunde 
man dock underlåta att i kol. 1 utföra några ordningsnummer, 
såsom gällande blott de under löpande kalenderåret antagna. 

För dessa sistnämnda, eller de under kalenderårets lopp an
tagna, fortsattes genast derefter längden, med utförande i kol. 1 
af löpande ordningsnummer. 

När kalenderåret är slut, då sista löpande årsnummern 
omedelbart utvisar antalet under kalenderårets lopp antagne, af-
slutas årets förteckning medelst inskrifning på en enda rad af 
hela summan af de till nästföljande kalenderår i fattigvård qvar
varande personerna. Denna summa erhålles första gången lätt 
ur sjelfva förteckningen, om man sammanlägger antalet af de 
från nästförutgångna året qvarvarande med antalet under det 
slutade kalenderåret antagne och härifrån med ledning af kol. 
9 fråndrager dem, som under kalenderårets lopp afgått. För 
att med ledning ensamt af den här ifrågavarande förteckningen 
vid följande kalenderårs slut erhålla säker kännedom om anta
let qvarvarande, ökas dock besväret derigenom, att man måste 
genomgå kol. 9 för flera förutgångna år, för att erhålla antalet 
afgångne, om hvilka anteckning alltid förutsattes hafva gjorts, 
motsvarande deras ordningsnummer och namn i förteckningen 
för förutgångna år. 
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Vill man underkasta sig besväret att för hvarje nytt kalen
derår fullständigt med namn m. m. enligt formuläret öfverföra 
samtlige från det nästförutgångna kalenderåret qvarvarande, i 
stället för att göra sådant blott en enda gång vid förtecknin
gens första uppläggande, så är det åter lättare att med ledning 
af kol. 1, 2 och 9 öfverräkna antalet vid årets slut qvarvarande. 
Inom mindre fattigvårdssamhällen, torde väl i allmänhet en så
dan beräkning vara lätt kontrollerad af fattigvårdsstyrelsens 
personliga kännedom om verkliga dagantalet, äfven om en full
ständig öfverföring af de qvarvarande, person för person, ej år
ligen skett. Men inom dessa mindre samhällen är ock fattig
antalet antagligen så litet, att ett årligt fullständigt öfverförande 
af de qvarvarande ej bör vålla stort besvär, i förhållande till 
den säkra kontroll öfver förvaltningen, som derigenom kan vinnas. 

Om vid inskrifning i kol. 3 blott, såsom förut är antydt, 
noggrannt iakttages, att namnet, som först antecknas, utföres så 
fullständigt, att man säkert kan åtskilja könet, kunna för att 
minska besväret och behofvet af utrymme, i flera delar använ
das tydliga förkortningar, såsomt t. ex. Og (ogift), G (gift), E 
(enkling eller enka), S (skild), A (äkta), Oä (oäkta), Fl (fader
lös), Ml (moderlös) och Fml (både fader- och moderlös). 

Såsom i det föregående är ådagalagdt, skulle man förblifva 
i fullkomlig okunnighet om verkliga antalet understödstagare, 
derest den person, som sökt och erhållit understöd för en 
mer eller mindre talrik familj, i förteckningen ej vore tydligt 
skild från den ensamma person, som njuter understöd. Då 
förteckningen följakteligen bör specifikt upptaga hvarenda per
son, som åtnjuter understöd, men tillika upplysa, om understödet 
utgår till familj, har man tänkt sig att i kol. 3 böra efter 
hvarandra med serskild ordningsnummer för hvar och en när
mast efter namnet å den person, som för sin familj erhållit 
understödet, upptagas namnen m. m. å de till hans omvårdnad 
(hustru, barn, andra anhöriga) hörande personer, för hvilka un
derstödet är afsedt. — Detta kan för lättare öfversigt, såsom 
exemplen visa, ske medelst en liten indragning på raden af de 
senares namn eller på dylikt sätt. 

För att minska besväret med anteckningarna i kol. 5 
kunde den regel följas att blott inskrifva namnet å församling 
utom fattigvårdssamhället, så att öppet lemnadt rum i denna 
kolumn alltid utmärkte födelseort inom församling tillhörande 
fattigvårdssamhället. 



144 

I kol. 6 och 7 är afsedt att blott medelst införande af 
ett streck, (I) upplysa, hvilkendera af förordningens §§ blifvit 
tillämpad. 

För begagnande af kol. 8 är önskligt, att några korta men 
tillräckligt bestämda och upplysande benämningar införas i bruk. 

Dödsfall kan i kol. 9 utmärkas på vanligt sätt med ett f 
jemte datum. 

Då det väl torde inträffa, att under loppet af ett kalenderår 
en person afgår från understöds åtnjutande men efter någon 
tids förlopp under samma år ånyo pröfvas berättigad till er
hållande af sådant, och då denna person, enligt formuläret för 
förteckningen, vid sin afgång blifvit i kol. 9 afford, samt vid 
den förnyade ansökningens bifallande alltså borde i förtecknin
gen med antagningsdag (kol. 2) och öfriga upplysningar ånyo 
införas, skulle häraf uppstå den följd, dels att han blefve i per
sontalet dubbelräknad, dels att formulärets öfriga upplysningar 
finge för honom omskrifvas. En utväg att förekomma detta 
vore t. ex. att för sålunda flera gånger återuppträdande samma 
löpande året, utan i stället i kol. 1 teckna t. ex. 0, och person 
i förteckningen ej upptaga ny ordningsnummer för det i kol. 3 
hänvisa till personens första ordningsnummer, under hvilken de 
nödiga upplysningarna om honom återfunnes. Ett likartadt för
farande med hänvisning till förut skedd inskrifning i förteck
ningen kan ock i flera andra fall med fördel användas. 

Der fattigvårdsförvaltningen kräfver, att förteckning föres 
rotevis, eller för annan del af hela fattigvårdsområdet, skulle dock 
samma förfaringssätt, som man enligt det ofvan anförda tänkt 
sig, äfven iakttagas, och i sådant fall blott tydligt utsättas för 
hvad område förteckningen vore gällande. Om hvarje nytt 
kalenderårs förteckning i liggaren börjas med ett nytt blad, torde 
dermed inom mindre fattigvårdssamhällen bokens ändamål med 
tillräcklig sparsamhet kunna vinnas. 

I afseende på den anmärkning, som kan förutses, att for
muläret i sina smala kolumner ej erbjuder nog utrymme för 
anteckning åtminstone med mindre öfvad handstil, torde böra 
upplysas, att man både från beqvämlighetens och kostnadens 
synpunkt trott det vara bäst, om ett vanligt skrifpappersarks 
sida skulle kunna användas, helst den utväg alltid förefinnes, 
att för utförligare anteckningar om ett och annat låta interfoliera 
liggaren. 
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Såsom flerstädes i det föregående är antydt, har afsigten 
med det nu föreslagna formuläret hufvudsakligen varit att för 
fattigvårdssamhällen å landsbygden, med ett relativt ringa antal 
understödstagare, möjligen kunna tillvägabringa likformighet i 
de föreskrifna förteckningarna. Häraf följer, att den utförlighet, 
som fattigvården i städerna och serdeles de större bland dem 
otvifvelaktigt lärer fordra, ej kunnat i detta formulär vinna af-
seende. Alla de föreslagna rubrikerna äro dock lika nödvändiga 
å ena som å andra,stället. Under förutsättning af gemensam
het i dessa rubriker för statistikens gemensamma behof, kunde 
åt städerna inrymmas full rätt att i öfrigt anordna sina för
teckningar, på sätt af vederbörande fattigvårdsstyrelse pröfvades 

" lämpligast. 
Vill man afse från den ökade kostnaden för formulärblan

ketters anskaffande, kan naturligtvis genom begagnande af hela 
arkets uppslag, eller båda sidor, ej blott gifvas större bredd åt 
hvarje kolumn, utan ock derutöfver beredas utrymme för det 
större kolumnantal, som möjligen kunde pröfvas önskvärdt. 

Derest i afseende på fattigvårds-statistikens bearbetning den 
anordning skulle stadfästas, att städerna finge sjelfva hvar för 
sig fullständigt utarbeta det statistiska tabellsammandraget öfver 
fattigvården efter det formulär för sådant, som kan varda fast-
ställdt, i stället för att aflemna afskrift af förteckningen öfver 
fattigpersonalen, så kunde så mycket större valfrihet lemnas dem 
i afseende på denna förtecknings anordnande efter lokala för
hållanden. 

Om det skulle lyckas att uppställa ett formulär till för
teckning, om hvars användbarhet ,det öfvervägande flertalet af 

. fattigvårdssamhällen och synneriigast landsbygdens skulle kunna 
förena sig, torde kunna ifrågasättas, att detsamma åtminstone 
till en början på allmän bekostnad trycktes och tillhandahölles 

, för att sålunda tillvägabringa dess allmänna införande i bruk. 
Derest den metod för fattigvårds-statistikens bearbetning skulle 
befinnas lämplig, att hvarje fattigvårdssamhälle finge sig ålagdt, 
att efter fastställdt formulär sjelft utarbeta den statistiska tabel-
lariska öfversigten, så blefve det väl statens åliggande att till
handahålla de härtill erforderliga formulärblanketterna. 

Om åter den metod skulle anses i det öfvervägande fler
talet fall mest betryggande, att fattigvårdssamhällets åliggande 
inskränktes till meddelande af vidimerade afskrifter af personal
förteckningen och sammandrag af räkenskaperna, uppställda så 
likformigt, att de af lokal- eller central-myndighet kunde begagnas 
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såsom tillräckligt underlag för de statistiska öfversigternas ut
arbetande, så synes statens mellankomst med skäl kunna ifråga
sättas för tillhandahållande af formulärblanketter åtminstone för 
personal-förteckningarna, men deremot torde en större del af 
kostnaden för tryckning och tillhandahållande af formulärblan
ketter, afsedde för det rent statistiska ändamålet, i detta fall 
kunna inbesparas. Om under sådan förutsättning staten skulle 
låta upplägga ett för behofvet tillräckligt antal formulärblanket
ter till personal-förteckningen att begagnas till afskrifterna, så 
utgjorde papperskostnaden den hufvudsakliga tillökningen i ut
gifterna för den stora upplaga, som erfordras för att fylla be
hofvet af liggare till fattigvårdssamhällenas eget bruk. Möjligen 
skulle ock statens utgift kunna minskas, om staten bekostade 
hela upplagan och exemplaren tillhandahölles till det låga pris, 
att fattigvårdssamhällena skulle finna större uträkning att köpa 
dem än att sjelfva bekosta förteckningens uppliniering. 

Bilaga Litt. B. 

Uppgifter från Fattigvårdssamhälle, 
(med föranledande af Kongl. Maj:ts den 9 Juni 1871 utfärdade nådiga 

Förordning angående Fattigvården.) 

1. Hvilka Kyrkosocknar och Kapellförsamlingar samt delar af 
sådana tillhöra ofvanstående fattigvårdssamhälle? 

2. Finnas inom fattigvårdssamhället, ehvad roteindelning der-
städes eger rum eller ej, verk, inrättningar eller kyrkliga 
samfund med serskild fattigvård? 

och i sådant fall hvilka? 

3. Finnas inom fattigvårdssamhället serskilda stiftelser med 
ändamål att underlätta fattigvården? 

och i sådant fall hvilka? 
a) under kommunens egen förvaltning? 
b) under annan förvaltning? 

4. Eger fattigvårdssamhället fattighus, försörjningshus, arbets
hus, fattiggård, arbetsgård, barnhem eller annat slag af dy
lik inrättning, och i sådant fall 
a) antalet af hvarje slags sådan inrättning? 
b) antalet af fattige, som är afsedt att der kunna inrymmas? 
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5. På hvilka olika sätt meddelas vård och understöd åt de 
behöfvande, och hvilka äro de gängse benämningarna på 
hvart och ett af dessa olika sätt? (t. ex. i fattighus, utackor-
dering, omgång o. s. v.) 

6. Finnes för fattigvården fastställdt Reglemente? (Om sådant 
blifvit tryckt, torde ett exemplar få medfölja vid dessa upp
gifters meddelande). 

7. Finnas inom fattigvårdssamhället inrättningar eller stiftelser, 
som afse förebyggandet af fattigdom (nödhjelpskassor, ar
betsföreningar o. d.)? Och i sådant fall hvilka? 

Fattigvårds-Styrelsens n. v. Ordförande. 

den 187... 

(Svar, för hvilka utrymmet här ofvan möjligen kunde blifva otillräckligt, torde 
med hänvisning till frågans N:o meddelas å serskildt blad). 





Sparbankerna i Sverige år 1869. *) 

Då Statistiska Central-Byrån härmed lemnar den sed
vanliga årsredogörelsen öfver rikets sparbankers verksamhet, bör 
den ej underlåta att till en början fästa uppmärksamhet derpå, 
att denna redogörelse kunnat framträda först 11 år efter slutet 
af det kalenderår, hvilket den omfattar. Orsaken till ett så
dant dröjsmål kan icke af Byrån förebyggas, så länge den är 
helt och hållet beroende af tiden, inom hvilken uppgifterna 
från de olika sparbankerna inkomma, och saknad redogörelse 
från en enda sparbank är tillräcklig att förhindra rikssamman
dragets afslutande och utgifvande. Den redogörelse, som för 
nu ifrågavarande år från en sparbank först inlemnades, inkom 
till Statistiska Central-Byrån den 14 Februari 1870, den sista 
mottogs efter förnyade påminnelser den 9 Augusti 1871. En 
tidrymd af 14 år tyckes likväl vara nog rundelig för medde
lande af dessa uppgifter, hvilka, hufvudsakligen inskränkande 
sig till antalet tillkomne och afgångne delegare, beloppet af 
insättningar och uttagningar samt godtgjorda räntor, icke äro 
vidlyftigare, än att mången sparbank plägar derom i de dag
liga tidningarne meddela öfversigter för månad och vecka. Om 
ock några sparbankers räkenskapsår icke infaller med kalender
årets slut och om många sparbanker synas vilja afvakta revi
sionens afslutande, innan de sända sitt bidrag till sparbanks
statistiken, synes dock uppskof med uppgifternas meddelande 
längre än till vid pass hälften af det nästföljande året ej vara 
påkalladt. För år 1870 har Statistiska Central-Byrån hittills 
fått emottaga uppgifter från endast 74 sparbanker, således från 
blott \ af hela antalet. 

*) Jfr. redogörelserna för sparbankerna i Sverige, Statistisk Tidskrift, 2:dra 
bandet, häftet 13 och 14; 3:e bandet häftena 16, 17, 19 och 22 samt 
N:o 3 af årgången 1870 eller häftet 27. 

Stat. Tidskrift. 30:de häftet. 1 
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Den förhoppning torde alltså ånyo böra uttalas, att hvarje 
sparbanksstyrelse i sin mon täcktes genom tidigare afgifvande 
af sina uppgifter möjliggöra ett skyndsammare offentliggörande 
af en statistisk redogörelse, som, ehuru icke stor till omfånget, 
dock eger ett så rikt innehåll, då den söker att följa fram
stegen af sparsamhet och den enskildes eller måhända just den 
minst lyckligt lottades omtanka om materiel förkofran och 
medels förvärfvande till att kunna möta fattigdom, olycka 
eller nöd. 

I förr offentliggjorda sammandrag af sparbanksuppgifter har 
framhållits, huru menligt inverkande på uppgifternas överens
stämmelse och fullständighet den omständigheten befunnits, att 
blott revisionsberättelser eller andra öfversigter, ej affattade 
enligt det fastställda formuläret, till Statistiska Central-Byrån 
inkommit, då af dessa ej alltid med säkerhet kunnat inhemtas 
samtliga de uppgifter, hvarom i formuläret för sparbanksredo
görelserna är fråga. Såvidt anledning härtill varit bristande 
tillgång å formulärblanketter, torde särskild uppmärksamhet 
få fästas derpå, att enligt Kongl. Maj:ts nådiga föreskrift hvarje 
sparbank eger att från vederbörande Länsstyrelse kostnadsfritt 
erhålla nödigt antal formulärblanketter för de ifrågavarande 
redogörelserna. 

Bland de i 1868 års redogörelse omförmälda sparbankerna 
har blott en slutat sin verksamhet, nemligen: 

Tierps församlings sparbank i Upsala lån, hvilken d. 27 
Juni 1870 upplöstes efter att hafva godtgjort sina fordrings-
egare. Ehuru inrättningen således egde bestånd ännu vid slutet 
af året 1869, har ingen redogörelse aflemnats och har spar
banken derför ock här ansetts slutad redan vid den tiden. 

Såsom nybildade eller såsom ej förr i Statistiska Central-
Byrån anmälda äro enligt de för år 1869 ingifna redogörelserna 
nedanstående sparbanker att anteckna, nemligen: 

i Kalmar län: Hjorteds sockens sparbank, som, med verk
samhet inskränkt inom socknen, började den 2 Augusti 1869 
och hålles öppen första söcknedagen i hvarje månad; räntefot 
b\ %, utlåningsränta 6 % i förskott med inbetalning af ^r af 
kapitalet hvar sjette månad; 

i Gotlands lån: Sanda sparbank, hvilken började sin verk
samhet d. 27 Mars 1869, hålles öppen en timme hvarje mån
dags e. m. och lemnar insättare 5 %\ 
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i Blekinge län: Hoby sockens sparbank, börjad d. 27 Febr. 
1869, öppen hvarje lördag kl. 3—4 e. m.; insättarne erhålla 
5 %; utlåning mot inteckning, borgen, pant och hypothek; 

i Kristianstads län: Borrby sparbank, inrättad 1866, verksam 
hufvudsakligen inom Borrby socken men med rättighet likväl 
äfven för personer från andra orter att i banken insätta medel 
och jemväl derur erhålla lån, då lånesökande från socknen 
saknas; tillgänglig för insättningar två timmar hvarje helgfri 
lördags e. m.; räntefot 5 %; utlåning mot borgen eller inteck
ning, med återbetalningsskyldighet inom 5 år, med ^j af kapi
talet hvarje halfår; 

Vittsjö sockens sparbank, hvilken öppnades d. 1 Nov. 1867, 
mottager insättningar af och lemnar lån till äfven utom sock
nen boende, hålles tillgänglig sista söcknedagen i hvarje månad, 
lemnar insättare 5 %, gifver lån mot godkänd borgen samt 6 % 
ränta med jv kapitalamortering hvarje halfår; 

Akarps sockens sparbank, öppnad d. 30 April 1868, egent
ligen afsedd att gagna endast Åkarps socken, dock hafva un
dantagsvis lån sökts af och meddelats utom socknen boende per
soner; tillgänglig första söcknedagen i hvarje månad, lemnar å 
insättningar 5 %, utlånar mot borgen på fem års amortering; samt 

Ahus sockens sparbank, hvars verksamhet tog sin början 
d. 2 Jan. 1869, hålles öppen första helgfria dagen i hvarje 
månad äfven för utsocknes personer såväl för insättningar som 
för lån; räntefot 5 %; låneränta 6 % samt dessutom vid lånets 
emottagande \ % af lånebeloppet, hvilken är anslagen till er
sättning för räkenskapsföringen; hvarje halfår inbetalas -k af 
ursprungliga lånet jemte upplupen ränta. 

Efterföljande tabell N;o 1 A, uppställd såsom uti föregående 
redogörelser, visar omsättningen i samtliga nu kända sparbanker 
i riket, för hvilka alla uppgifter ock inkommit: 
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Tab. 

№
 

1 A. 
Stockholm

s stad. 
Stockholm

s, Uppsala län. 

Tab. № 1 A. Omsättningen 1 hvar och en af rikets Sparbanker år 1869. 
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Tab. 

№
 

1 A
. 

Söderm
anlands, Ö

stergötlands 
län. 
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Tab. №

 1 A. Östergötlands 
län. 
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№
 

1 A. 
Jönköpings, Kronobergs, K

alm
ar län. 
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 1 A. 
Kalm

ar, G
otlands län. 
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Tab. 

№
 

1 A. 
G

otlands, Blekinge, K
ristianstads 

län. 
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 1 A
. 

K
ristianstads lån. 
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№
 

1 A. 
M

alm
öhus, Hallands 

län. 
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№
 

1 A. 
Hallands, G

öteborgs och Bohus, Elfsborgs 
län. 
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Tab. 

№
 

1A
. 

Elfsborgs, Skaraborgs, W
erm

lands län. 
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Tab. 

№
 

1A. 
Örebro län. 
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№
 

1A
. 

W
estm

anlands, Kopparbergs, Gefleborgs län. 
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№
 

1 A
. Gefleborgs, W

esternorrlands, Jem
tlands 

län. 
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№
 

1 A. 
V

esterbottens, 
N

orrbottens 
län. 

S
tat. T

idskrift. 
30:de 

häftet. 
2 
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A n m ä r k n i n g a r (till tab. N:o 1A.) 

a) Den 4 Oktober 1869 öppnade Stockholms stads sparbank afdelningskontor i folkskole
lokalerna i Klara, Jakobs och Johannis, Kungsholms, Adolf Fredriks, Ladugårdslands, 
Maria och Katrina församlingar, och hållas dessa kontor öppna hvarje söcknedags efter
middag kl. 4—6, hvarjemte bufvndkontorets verksamhet ökats i det, att det från d. 4 
Okt. 1869 hålles öppet dagligen kl. 9 - 1 och 5—7. 

4) Då delegarnes behållning vid årets början var 1,034 R:dr och vid dess slut 426 E:dr, 
synes den i kol. 5 uppgifna ränta 1 R:dr 45 öre nog liten. Dylik anmärkning kan göras 
äfven vid föregående års redogörelser. 

c) Minskningen från föregående år (omkr. 9,000 R:dr) i kol. 9 uppgifves härleda sig från 
fastighetsköp. 

ä) I uppgifterna från Linköpings läns sparbank ingå ej 51,510 R:dr 81 öre, tillhörande dess 
filialer i Kimstad, Borg och Löt, Klockrike och Brunneby, O. Eneby, Häradshammar, 
O. Ny samt O. Harg, för hvilka här ofvan särskildt redogöres. 

c) Vid jemförelse mellan 1868 års meddelanden om delegarnes behållning och de nu i kol. 
4—6 lemnade uppgifterna, erhålles icke, såsom sig dock bör, det i kol. 8 meddelade 
talet. Skilnaden utgör dock i de redogörelser, för hvilka sådant anmärkts, i de flesta 
fall endast några 10-tal R:dr. Betydligare skilnader, belöpande sig likväl icke öfver 900 
E:dr, hafva anmärkts i fråga om Vadstena, Misterhults sockens. Svalöfs m. fl. socknars, 
Borås, Nora samt Grythytte sparbanker. För Klinte församlings sparbank synes räntan 
890 R:dr ej vara tillagd. 

/ ) Det i kol. 7 uppgifna antalet vid årets slut qvarstuende delegare bar för några banker 
icke visat sig öfverensstänima med förra årets belopp och den nu under redogörelseåret 
(enligt kol. 2 och 3) skedda omsättningen. Skilnaden gäller dock i de flesta fall blott ett 
fåtal delegare, utom i fråga om Vifolka härads och Villands härads sparbanker, der diffe
renserna gå till något öfver 100. 

g) Redogörelsen mycket bristfällig: i kol. 2 ingen anteckning; i kol. 3 uppgifvas de afgångne 
delegarne till ett antal af 85, hvilket är ett nog högt belopp, då de förra året qvar-
stående delegarne äro förut uppgifne till 54 och de nu skola hafva nedgått till 45; den 
torna kol. 2 hade kunnat förklara förhållandet; kol. 8 utan uppgift, men i stället uti 
kol. 9 uppgifna R:dr 3,063: OM, hvilket belopp likväl i jemförelse med öfriga data an
setts böra vara R:dr 3,030: 74; för kol. 9 är uppgiften lemnad i kol. 10. 

h) Stengärdshults pastorats sparbank har utvidgat sin verksamhet till kringliggande socknar 
samt Kinds härad. Penningar utlånas endast mot borgen och 7 °/o ränta. 

i) Hädanefter skola låntagare amortera årligen ' ,„ af primitiva kapitalet jemte 6 % ränta. 
it) I redogörelsen för Karlskrona sparbank är räntan i kol. 5 uppgiften till R:dr 2,708: 45, 

hvilket antagits vara ett skriffel för R:dr 27,068: 45. 
1) A redogörelsen är kol. 3 tom; det här insatta talet har erhållits vid jemförelse med 

öfriga uppgifter. 
m) Gjorda anmärkningar angående bristande överensstämmelser i flere hänseenden å de till 

Statistiska Central-Byrån iulemnade redogörelserna hafva från sparbankens Direktion be
svarats endast geuom öfversändande af revisionsberättelser, hvarigenom uppgifterna om 
penningebeloppen visserligen kunnat rättas, men det uppgifna antalet delegare måst qyarstå 
oförändradt, ehuru utan tvifvel icke riktigt. 
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n) Da i Vittsjö sparbanks redogörelse, den första som Statistiska Central-Byrån nu erhållit, 
upplysning lemnats äfven för år 1868, hvaraf framgår, att de då qvarstående delegarne 
voro 241 till antalet ocå deras behållning 22,690 K:dr, sa syne» att 1869 års uppgifter 
icke härmed öfverensstämma. Det i kol. 5 angifna räntebeloppet 482 R:dr är antagligen 
icke riktigt. 

o) Bland delegarne ingå äfven 75 personer, som tecknat grundfondsbidrag, 7,725 R:dr, 
hvilka jemte upplupna räntor ej få uttagas före d. 1 Jan. 1874. 

p) Bristande öfverensstämmelse i kol. 8 med förra årets uppgifter härleder sig derifrån, att 
medel, som innestått i 10 år och deröfver, utan att insättare anmält sig till insättning 
eller nttagning, tillgodoförts grundfonden, men sedermera, då insättarne angifvit af Direk
tionen godkändt förfall, åter krediterats insättarne. 

q) Om medel insättas på 1 års uppsägning, godtgör sparbanken 51
 2 % ränta. 

r) I kol. 4 ingå R:dr 7,073: 60, utgörande ett upptaget lån jemte räntor. 
s) Under år 1869 hafva tillkommit afdelningar i Fors socken uti Vestergötland och i Vesira 

Ed å Dal. 
t) Uppgifna räntan 3,802 E:dr bör troligen vara omkring 6,117 E:dr. 
u) Angifna räntebeloppet 964 R:dr bör antagligen höjas med 2,538 R:dr. 
«>) Bland räatebeloppen äro inräknade 438 R:dr, utgörande premier till 151 personer af 

arbetsklassen för flitiga insättningar. 
x) Insättare hafva under år 1869 blifvit godtgjorda 51

 2 % ränta, i stället för att 6 % förut 
erhållits. 

y) Efter reglementets förändring d. 6 April 1868 benämnes inrättningen: »Sparbanken i 
Hedemora», men dess verksamhet omfattar fortfarande Hedemora stad och socken samt 
Garpenbergs socken. 

z) Af en för Hudiksvalls stads sparbank delgifven närmare redogörelse framgår bland 
annat, att 
329 delegare från Hudiksvalls stad hade en behållning af R:dr 42,856: 90, 
464 n » N:a och V:a Helsingland » » >< » » 76,624: 20, 

36 » » afiägsnare orter » » » » » 9,954: TI. 

829 delegare Summa R:dr 129,435: 81. 
Af sparbankens medel voro utlåuade: 

mot 59 reverser, intecknade i fastigheter uti Hudiksvall R:dr 66,439: 50, 
; 13 » » » å landet .. 12,225: - , 
- 82 > med borgensförbindelser » 45,615: —. 

154 reverser Summa R:dr 124,279: 50. 
å) Räntan, som från 1866 års början till d. 1 Maj 1868 godtgjorts insättare med 6 %, har 

från sistnämnde dag nedsatts till 5 ' 2 % 
ä) Då de för Öfeet-Torneu sockens sparbank sistlidet år lemnade underrättelserua voro mycket 

ofullständiga, kan nu meddelas, att sparbankens verksamhet i blott ringa raåu sträcker 
sig utom socknen, äfvensom att banken hålles tillgänglig för insättningar l:a och 3:e 
lördagen i hvarje månad. Insättare tillgodoräknas 5 SS och utlåningar ske mot borgen 
och inteckning i hemman. Sparbanken inrättades 1868. 
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Oaktadt de anmärkta bristerna på öfverensstämmelse mellan 
flere sparbankers uppgifter för nu i fråga varande år, jemförda 
med de förr lemnade, och oaktadt den störande inflytelsen 
deraf, att samtlige sparbankers räkenskaper ej omfatta samma 
tid, eller kalenderåret, torde dock dessa fel, som ofta beträffa 
mindre sparbanker och mindre summor, ej hindra att i det 
hela antaga förestående tabell såsom i det närmaste uttryckande 
rätta förhållandet. Af densamma upplyses bland annat: 

att sparbankernas antal, vid 1869 års slut uppgående till 
222, deraf 88 i städer och 134 å landsbygden, sedan förra året 
ökats med 6; 

att de tillkomne nya delegarnes antal 45,952 med 7,524 
öfver stiger förra årets; 

att de afgdngne delegarne 26,170 varit 656 flere än under 
förra året; 

att de qvarstående delegarne vid årets slut voro 309,526 
eller 19,969 flere än vid slutet af år 1868; 

att det under året 1869 insatta beloppet uppgått till 
13,825,404 R:dr, eller 2,230,945 R:dr mera än under näst-
förutgångna året; 

att de på delegarne för deras insatser sig belöpande rän
torna blifvit i räkenskaperna utförda med 2,152,236 R:dr eller 
160,789 R:dr mera än under förra året; 

att de under året uttagna beloppen, som med 2,217,405 
R:dr understiga insättningarna, utgjort 11,607,999 R:dr, eller 
589,513 R:dr mera än under föregående året; 

att delegarnes behållning, innestående vid 1869 års slut, 
var 47,128,320 R:dr, således icke mindre än 4,404,913 mera 
än vid 1868 års slut; 

att beloppet af sparbankernas öfverskott (grundfond, reserv
fond m. m.) under året 1869 ökats med 167,169 R:dr till 
3,980,327 R:dr, samt 

att hela det hos sparbankerna innestående kapitalet från 
46,536,565 R:dr vid 1868 års slut ökats under år 1869 till 
51,108,647 R:dr eller med 4,572,082 R:dr. 

Beträffande i öfrigt förhållandet emellan länen visar sig, 
att Malmöhus län äfven nu står främst i afseende på de sum
mor, hvilka dess sparbanker förvalta, utgörande 10,100,027 R:dr 
eller nära 20 procent af motsvarande summa för hela riket. 
Dernäst kommer fortfarande Stockholms stad med 7,148,721 
R:dr, vidare Göteborgs och Bohus län,,med 4,502,934 R:dr, 
Kristianstads län med 3,229,886 R:dr, Östergötlands län med 
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2,877,524 R:dr och Blekinge län med 2,104,291 R:dr. Ordnings
följden i detta hänseende emellan länen var sålunda vid 1869 
års slut densamma som vid slutet af det nästförutgångna året, 
och äfven i ett annat afseende qvarstår förhållandet oförändradt, 
nemligen att intet af de öfriga länen ännu uppnått 2 millioner 
R:dr; 11 län bland dessa gå dock nu öfver 1 million R:dr, 
men 8 län uppnå ej ens denna summa, hvaribland de flesta 
tillhöra Norrland. Sista platsen i detta hänseende intages fort
farande af Vesterbottens läns sparbanker med endast 97,737 
R:dr, hvilket belopp dock är 42 % mera, än hvad förhållandet 
var 1868. 

För att lätta öfversigten öfver sparbankernas verksamhet 
i olika riktningar är i tabell N:o 1 B (se följ. sida) ett läns
sammandrag af föregående tabell upprättadt, hvaruti länssum
morna äro uttryckta uti procent af hvarje kolumns slutsumma 
för hela riket. 

Efterföljande tabell utvisar, att Stockholms stads sparbank 
bidragit med 15'6 % (kol. 2) till hela antalet af de under året 
tillkomne nya delegarne, och då detta tal är det högsta i hela 
kolumnen, så utvisar detta, att Stockholms stad uti ifrågavarande 
hänseende står främst, ehuruväl Malmöhus län med sina 15.4 % 
kommer mycket nära. Hvilken ringa vigt rikets nordligaste 
län i detta fall ega, angifva de låga talen 0'6—0'8 %. Be
traktar man vidare någon af de öfriga kolumnerna t. ex. den 
8:de, är det lätt att finna, huru mycket hvarje läns sparbanker 
bidraga till de 47 millioner R:dr, som enligt tab. N:o 1A finnas 
i rikets samtlige sparbanker insatta. Främst ställer sig här 
Malmöhus län med sina 19"8 %, derefter Stockholms stad med 
14'1 %, Göteborgs och Bohus län med 8.9 % o. s. v., ända till 
Vesterbottens län, som kan uppvisa endast 0.2 %. 

Fäster man sig åter vid hvarje län särskildt för sig och 
betraktar talen i kol. 2—kol. 10 på hvarje rad, så framgår 
såsom allmän regel, att dessa tal äro med hvarandra temligen 
lika. Såsom de tydligaste exemplen härpå framstå ytterlig
heterna Malmöhus län, som håller sig omkring 20 %, och 
Vesterbottens län med sitt 0.2 % i de flesta kolumnerna. Denna 
likhet hos talen för samma län utvisar, att sjelfva rörelsen hos 
sparbankerna fortgår temligen lika inom länen, hvarför ock en 
från de öfriga talen afvikande siffra (på samma rad) antyder 
ett afvikande från det normala eller ett undantag från regeln. 
Exempel härpå möter oss redan på första raden, der Stock
holms stad har endast 7.3 % afgåogne delegare, oaktadt de till-
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Tab. №. 1 B. Sammandrag af sparbankernas rörelse och ställning, 
länsvis, i procent af slutsummorna för hela riket och 

jemförda med länens relativa folkmängd, år 1869. 
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komne utgöra 15.6 % och de öfriga talen hålla sig nästan lika 
högt. I Stockholms stads sparbank har sålunda under år 1869 
ett ovanligt litet antal delegare utgått ur banken. Ett annat 
exempel erbjuder Stockholms län, som, oaktadt alla de öfriga 
kolumnerna hålla sig omkring 3—5 %, likväl i kol. 9 har den låga 
siffran 0'7 %, hvilket med andra ord vill säga, att detta läns 
sparbanker hafva i förhållande till sin rörelse en anmärknings-
värdt liten grundfond. Motsatsen åter härtill förekommer i 
Kalmar län. Då vid jemförelsen af kol. 5 och kol. 8 man 
finner, att talen häri för hvarje län särskildt ingenstädes skilja 
sig från hvarandra mera än med en eller annan tiondedels %, 
så har detta sin giltiga orsak deruti, att den ena kolumnen be
tecknar räntan och den andra kapitalet, hvilkas relativa tal 
derföre ock stå i nästan lika förhållande till hvarandra, så länge 
åtminstone räntefoten i alla sparbankerna hålles ungefär lika 
hög (5 % å 6 %). 

Om man för utrönande af sparbankernas verksamhet inom 
de olika länen jemför med hvarandra t. ex. sparbanksdelegarnes 
antal eller deras behållning, utan att fästa något afseende vid 
länens större eller mindre folkrikhet, beginge man onekligen ett 
stort misstag. Det är med anledning häraf, som i förestående 
tabell N:o 1 B en kol. 11 blifvit tillagd, af hvilken framgår, huru 
mycket hvarje län bidrager till hela rikets folkmängd, och så
lunda erbjuder en säker jemförelsepunkt. Då nu af tabellen 
synes, att t. ex. Stockholms län ingår i rikets folkmängd med 
3'2 %, men tillika med 3"2 % bidrager till hela sparbanksdel-
egareantalet (kol. 7) och äfvenledes med 3"2 % till deras hela 
behållning (kol. 8), så håller sig detta län precis vid sitt me
dium, och är sparbanksverksamheten derstädes så att säga nor
mal. Uppsala län åter, som har blott 2"7 % sparbanksdelegare, 
står ändock relativt högre än Stockholms län med sina 3.2 %, 
ty Uppsala läns folkmängd utgör blott 2"4 % af riksbefolk
ningen. 

Emedan sparbankernas verksamhet kan betraktas från flere 
synpunkter, utfalla naturligtvis jemförelserna olika. Vi vilja 
här endast fästa oss vid det kapital, som de förvalta (kol. 10) 
och ställa detta i jemförelse med den relativa folkmängden 
(kol. 11). Häraf framgår, att sparbanksverksamheten står 
högnt i Stockholms stad, ty den är mera än 4 gånger så stor 

14'0 "> . . 

(-jĵ -j- = 4.4), som den kunde vara, om den hölle sig blott till 
sitt medium, och dernäst kommer Malmöhus län, der denna 
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verksamhet är 2^ gånger så stor, vidare Göteborgs och Bohus 
län (1^ gånger), samt för öfrigt Uppsala, Södermanlands, Ble
kinge, Kristianstads samt Gefleborgs län. I dessa 8 län står 
utvecklingen af ifrågavarande verksamhet vid eller öfoer det 
normala, men i alla de andra länen derunder, ehuruväl Stock
holms län, Östergötlands, Gotlands, Örebro och Vestmanlands 
län icke afvika synnerligen mycket derifrån. Lägst och der-
för sämst är förhållandet i de 3 Småländska länen, i Hallands 
län och i de båda Vestgöta länen, i Vermland och Dalarna samt 
i de 4 nordligaste länen, hvarest det aldra sämsta förhållandet 
möter i Vesterbottens län, der sparbankernas verksamhet icke 

0'2 
uppnått TV af hvad den borde vara ( ^ = 0'09). 

Att likväl folkmängden icke kan vara den enda bestäm
mande uti ifrågavarande hänseende, torde vara lätt insedt, då 
andra faktorer såsom folkmängdens täthet, sparinrättningarnas 
mer eller mindre lätta tillgänglighet m. m. måste härvid 
äfven ega inflytande, hvarom ock i det följande skall lemnas 
redogörelse. 

I afseende på sparbankernas antal och fördelning på de 
olika länen jemte förhållandet till folkmängd och areal lemnar 
tab. N:o 2 (se följ. sida) en öfversigt, hvarvid de i senare tider 
gjorda rättelser i uppgifterna om några läns arealer, isynnerhet 
för de nordligaste länen, här iakttagits, och dessutom här, i 
motsats till föregående årens kalkyler, inberäknats insjöar och 
vattendrag, enär i detta fall man torde rättast böra fästa sin 
uppmärksamhet vid hela utsträckningen af områdena. För jem-
förelses skuld meddelas derför ock i slutet af tabellen de mot
svarande och nu omräknade talen för de 8 föregående åren. 

Af de vid 1869 års slut kända 222 sparbankerna tillhöra 
88 städerna, uti hvilka ingen dylik inrättning under årets lopp 
hvarken tillkommit eller upphört, men i stället hafva å lands
bygden för 7 nya kunnat nu redogöras, så att då 1 under tiden 
slutat sin verksamhet, de å landsbygden voro vid 1869 års slut 
134 till antalet. Af dessa nya sparbanker är, enligt hvad ock 
redan här ofvau anförts, en belägen i hvartdera af Kalmar, 
Gotlands och Blekinge län samt fyra i Kristianstads län. Den 
som slutade, tillhörde Uppsala läns sparbanker. Östergötlands 
län har fortfarande största antalet nemligen 32 sådana, hvilket 
är \ af beloppet i hela riket. Malmöhus län kommer dernäst 
med 20 dylika, hvarefter i ordning följa Kristianstads och Örebro 
län hvartdera med 18, Kalmar län med 13, Södermanlands 
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Tab. N:o 2. Sparbankernas antal och förhållande till folkmängd 
och areal vid 1869 års slut, länsvis. 
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och Blekinge län, hvartdera med 11, Gotlands och Gefleborgs län, 
hvilket hvart för sig har 10 sparbanker o. s. v. I Jemtlands 
län räknar man ännu blott 1 dylik inrättning. Stockholms 
stads innevånare, som äfvenledes ega blott 1 sådan, afsedd för 
staden, hafva under redogörelseårets lopp erhållit utvidgad möj
lighet för insättningar genom öppnandet i stadens folkskole
lokaler af 7 filialer af stadssparbanken och verkar härstädes 
dessutom den i staden belägna Stockholms läns sparbank. 

Huru proportionen mellan sparbankernas antal och folk
mängden under de sista 9 åren ställt sig allt fördelaktigare, 
visar den ofvan intagna tabellen. Ar 1861 fans det en spar
bank för 25,111 af rikets innevånare och nu vid 1869 års slut 
räknade man endast 18,733 personer på en sådan inrättning, 
ehuruväl, såsom längre fram skall närmare visas, af dessa blott 
hvar 13:de person begagnade sig af sin möjlighet att få utgöra 
en bland sparbanksdelegarne. Afven i afseende på arealen har 
förhållandet så småningom gått mot det bättre, ty då man år 
1861 hade att i det hela taget för hela riket öfverfara en areal 
af nära 25 qvadratmil, innan man påträffade en sparbank, kunde 
man 1869 finna en sådan åtminstone inom hvar 17'4 qvadrat
mil. Det är klart, att de Norrländska obygderna måste högst 
menligt inverka på dessa förhållanden, och att derför Sveriges 
sydligare trakter skola framvisa mycket gynsammare förhållan
den. Malmöhus län räknar en sparinrättniug för hvarje 2"1 
qvadratmil af sin areal, Blekinge län 1 för hvar 2'4 qvadratmil, 
Gotland en för hvar 2.7 qv.-mil, Östergötlands län en för hvarje 
2'9 qv.-mil o. s. v. Den andra ytterligheten möta vi i Jemt
lands län, der hela länsarealen, 473'5 qv.-mil. upptager icke 
mera än en enda sparbank. 

Gotlands län, som i afseende på innevånareantalet, tog år 
1868 främsta rummet framför Östergötlands län, har ännu mera 
betryggat sin plats, då det nu eger en sparbank för endast 
hvarje 5,408:de innebyggare. Härefter följa i ordning Öster
götlands län med 7,938, Örebro län med 9,246, Blekinge län 
med 11,514, Kristianstads län med 12,269, Södermanlands län 
med 12,299 innevånare o. s. v. Att Malmöhus län, oaktadt 
det står främst i afseende på arealen, ändock i fråga om spar
bankernas förhållande till innevånaretalet erhåller blott 9:de 
rummet, har sin orsak uti detta läns täta befolkning, likasom 
dylikt förhållande inträffar äfven med Stockholms stad. 



175 

En fortsatt jemförelse med förhållandena under förutgångna 
år är utförd i efterföljande tabeller hufvudsakligen genom relativa 
tal, hvarvid. i afseende på antalet sparbanksdelegare och deras 
förhållande till folkmängden under åren 1861—1869 redogöres 
i tabellen N:o 3 (å följande sida). 

Det är i allmänhet rätt tillfredsställande resultat, som i 
tabellen framläggas. År 1861 räknade man här i Sverige 198,559 
sparbanksdelegare och på 9:de året derefter hade detta antal 
ökat sig med 56 % till 309,526. Denna tillökning har i all
mänhet fortgått temligen jemnt, hvarför man ock har. att hoppas, 
att förhållandet så skall fortfara, sedan kännedomen om spar
bankerna och deras nytta börjat vinna allt mera spridning och 
sjelfva inrättningarne genom sitt allt större antal göra det lättare 
att hopsamla besparingarne från många händer. Till hela del-
egare-antalet bidrager Malmöhus läns stora och utan tvifvel 
väl bergade befolkning fortfarande med största beloppet eller 
med 55,665 personer. Dessa äro dock fördelade på ett be
tydligt antal banker, så att hvar och en sådan icke erhållen så 
många delegare som Stockholms stads sparbank, hvilken ensam 
har 36,770 delegare och är Sveriges förnämsta sparbank. Göte
borgs och Bohus läns sparinrättningar komma dernäst med 
tillsammans 26,001 delegare, vidare Östergötlands läns spar
banker med 21,604, Kristianstads läns med 18,527 o. s. v. 
ända till Vesterbottens läns sparbanker, som hafva tillsammans 
1,019 delegare. I medeltal för hela riket hade år 1869 hvar 
sparbank 1,394 delegare mot 1,273 år 1861. 

Länens olika folkrikhet är naturligtvis en vigtig faktor i 
fråga om det större eller mindre antalet af dem, som hafva 
sparbanksbok (jfr. Tab. N:o 1 B), men att denna faktor icke 
verkar ensam, framgår alltför tydligt, då man (såsom i efter
följande tab. N:o 3) fördelar sparbanksdelegarne i hvarje län på 
dess innevånare, hvarvid man allsicke erhåller något konstant 
tal, hvilket skulle utmärka en lika ifver inom alla län att er
hålla sparbanksbok. I sjelfva verket äro variationerna betydliga: 
i Stockholms stad, der förhållandet är bäst, träffas en sparbanks
delegare bland ej fullt 4 personer och i Malmöhus län bland ej 
fullt 6. Vid eller under medeltalet, hvilket för hela riket utgör 
13 personer, hålla sig 11 län, de öfriga gå högre ända till 89 
personer, såsom förhållandet är i Vesterbottens län, hvilket 
dock är betydligt gynsammare, än livad det var året förut, då 
der fanns en innehafvare af sparbanksbok bland 113 innevånare. 
Jemför man hvarje län för sig åren 1868 och 1869, skall man 



176 

Tab. N:o 3. Antal vid årets slut qvarstående sparbanksdelegare 
under åren 
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och deras förhållande till folkmängden vid samma tid 
1861—1869, länsvis. 
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finna, att, der förhållandet ej tyckes stå på samma punkt, har 
det öfverallt under det senare året sänkt sig till det bättre, och 
om man går tillbaka till 1861, skall man med få undantag 
påträffa samma förhållande. 

Medelvärdet af hvar sparbanksbok, d. v. s. det penninge
belopp, som hvar och en af sparbanksdelegarne i medeltal hade 
i sparbankerne innestående, framställes länsvis under de 10 
åren 1860—1869 i efterföljande tabell: 

Tab. N:o 4. Medeltal af sparbanksdelegarnes innestående be
hållning vid slutet af åren 1860—1869, länsvis. 
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Oaktadt under 1869 års lopp delegarnes behållning i spar
bankerna stegrats med nära ii millioner riksdaler, har dock 
medelvärdet af hvar sparbanksbok icke ökat sig med mera än 
4 R:dr 72 öre ifrån året 1868, då detta medelvärde var 147,54 
R:dr till 152,26 R:dr, hvartill det uppgick vid 1869 års slut, och 
hvilket är det högsta under hela 1 O-årsperioden 1860—1869. 
Lägst var detta medelbelopp år 1860, då det likväl belöpte sig till 
145,42 R:dr. Det ökade värdet af endast 6,84 R:dr under decenniet 
tyckes icke stå i något jemnt förhållande till den motsvarande 
stigningen i totala behållningen, nemligen från 27 millioner R:dr 
(år 1860) till 47 mill. R:dr (år 1869), men härvid får man 
ej förbise, att delegarnes antal samtidigt ökats från 187,675 
till 309,526, så att resultatet blir nästan detsamma, enär man 
slutligen erhåller blott ett högre penningebelopp att fördela på 
dess flere händer. 

I redogörelsen för år 1868 visades det, att den stegring, 
som år från år fortgått i hela beloppet af delegarnes behåll
ning, till största delen uppkommit genom tillagda räntor och 
endast i ringa mån genom öfverskott af insättningarne öfver 
uttagen. Med år 1869 inträder ett fördelaktigare förhållande 
i detta hänseende, ty då uppgick detta öfverskott till fullt ut, 
hvad räntorna inbragte, eller till något mera än 2 mill. R:dr. 
Denna stegrade insättning är onekligen en glädjande företeelse, 
men man bör dock ej härvid förbise, huru ringa i sjelfva verket 
det belopp är, som livar insättare har att i händelse af behof 
ur sparbanken uttaga. Sverige borde väl kunna i detta fall 
afsätta lika mycket som t. ex. Norge, men jemför man de till
gängliga sifferuppgifterna, så framträda förhållanden, som inga
lunda tala till vår fördel. År 1865 hade 168,715 Norske in
sättare i sina sparbanker tillsammans 75 mill. Sv. R:dr, hvilket 
på hvar och en insättare gör 445 R:dr. Utsträekes jemförelsen 
till Danmark, så visar sig, att år 1868 funnos der 238,008 
personer, som hade i sparbanker insatte nära 111 mill. Sv. Il:dr, 
och egde således hvar och en af dessa 465 R:dr till sin disposi
tion. De Svenska sparbanksböckernas medelvärde af något mera 
än 152 R:dr och hela behållningen 47 mill. R:dr ställa oss 
sålunda icke högt vid jemförelse med de anförda grannländerna. 
Härvid må likväl anmärkas, att flere sådana summor, som hos 
oss deponeras i våra egentliga bankinrättningar, lära ofta nog i 
Norge och Danmark öfverlemnas till sparbankerna. 

Länen jemförda med hvarandra uti ifrågavarande hänseende 
förete stora variationer, gående från 78,83 R:dr i Kronobergs 
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län till 223,92 R:dr i Jemtlands län, dit maximum åter för
flyttat sig, ifrån att sedan 1865 hafva varit inom Vermlands 
län. Till stegringen i slutsumman för hela riket från 147,54 
R:dr år 1868 till 152,26 R:dr år 1869 hafva icke alla län bi
dragit, tvärtom visa 9 län en större eller mindre sänknmg, 
och 1 län står på samma punkt. En dylik sänkning behöfver 
dock ej förutsätta en minskad sparsamhet, utan kan härleda 
sig från ett ökadt antal insättare, hvilka i början oftast hafva 
endast små summor, hvarmed de kunna bidraga till slutresultatet. 

En fortgående jemförelse mellan de särskilda åren i af-
seende på antalet tillkomne sparbanksdelegare framlägges i tab. 
N:o 5, der antalet af de under första redogörelseåret, eller 1861, 
tillkomne antagits = 100, så att kolumnerna för de följande 
åren i procent utvisa vexlingarna af tillkomne delegare. 

Tab. N:o 5. Antalet tillkomne sparbanksdelegare under hvart-
dera af åren 1862—1869, jemfördt med antalet tillkomne 

under år 1861, antaget = 100. 
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Enligt hvad denna tabell utvisar, har det år från år till 
och med 1867 stegrade procenttalet, som 1868 sjönk med 4 %, 
nu under 1869 höjt sig ända till 172 % mot hvad tillökningen 
i delegareantalet var 1861. Intet enda län har under denna 
tid fortgått i ständigt stigande, utan kan man här och hvar 
spåra än större och än mindre sänkningar, men ifrån 1868 och 
till 1869 är det endast fyra län, der dylikt tillbakagående fram
träder. Till höjningen i hela riket sistnämnda år från 144 % 
till 172% tyckes Stockholms stads sparbank mest bidragit med 
sin tillökning af 284 % från 150 % år 1868. En dylik stegring 
hos en så betydande sparbank som Stockholms stads måste 
ega ett afgjordt större inflytande på slutresultatet, än hvad t. ex. 
Vesterbottcns läns båda sparbanker i detta fall förmå uträtta, 
oaktadt uti äfven dessa det ifrågavarande procenttalet nästan 
fördubblats eller från 224 % till 438 %. I andra län kunde 
också härmed mer eller mindre jemförliga fall uppvisas. 

Till en med föregående tabell likartad jemförelse i afseende 
på antalet afgångne sparbanksdelegare erbjudes tillfälle genom 
följande tab. N:o 6, i hvilken antalet afgångne under år 1861 
är likaledes antaget = 100. 

Tab. N:o 6. Antalet afgångne sparbanksdelegare under hvart-
dera af åren 1862—1869, jemfördt med antalet afgångne 

under år 1861, antaget = 100. 

Stat. Tidskrift. M;tle häftet. 3 



182 

Enligt ofvanstående tabell hafva alltså i hela riket de af-
gångne delegarne år från år ökats i jemnt stigande, då man 
afser från en ringa sänkning år 1865. Höjningen af 4 % från 
år 1868 till år 1869 har åstadkommits genom ett ökadt antal 
afgående i 12 län, hvilket belopp dock minskats genom en 
samtida sänkning i de öfriga 13 länen, hvaribland äfven Stock
holms stad förekommer. Att stegringen icke utgör mera än 
4 %, på samma gång som de tillkomne delegarnes antal höjt 
sig med 28 %, vittnar onekligen fördelaktigt om utvecklingen af 
sparbankernas verksamhet, ty det vore för mycket begärdt, om 
man fordrade, att tillväxten i de tillkomnes antal icke skulle få 
motsvaras af en, om ock ringa tillökning, i de afgångnes. 

Förhållandet mellan afgångne och tillkomne sparbanksdelegare 
åskådliggöres närmare och särskildt för hvarje af åren 1861— 
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1869 genom den fortsatta redogörelsen uti nedanstående tab. 
N:o 7, i Ii vilken de tillkomne sparbanksdelegarne för hvarje 
särskildt år antagits = 100, så att siffrorna i hvarje årskolunm 
uttrycka den procent häraf, som de afgångne delegarne utgjort. 

Tab. N:o 7. Jemförelse mellan afgångne och tillkomne spar-
banksdelegare, de senare för hvart år antagne = 100. 
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Under åren 1861—1869 har, enligt hvad ofvanstående 
tabell utvisar, relationen mellan de afgångne och tillkomne 
sparbanksdelegarne för hela riket varierat inom ganska trånga 
gränser, nemligen mellan 56 % (år 1865) och 67 % (år 1864), 
d. v. s. de afgående hafva utgjort högst § af de tillkomnes 
antal. Närmast intill det gynnsammaste året 1865 står nu 
ifrågavarande redogörelseår 1869, som med blott 1 % öfverstiger 
detta och företer sålunda talet 57 %. Betraktar man hvarje 
län för sig under detta sista år, framgår det gynsamma för
hållandet, att intet enda af dessa öfvergår 100 %, eller med 
andra ord: i alla län äro de tillkomnes antal större än de af-
gångnes och har sålunda hela delegareantalet under året ökats 
i alla län. Lägsta procenttalet ocli således gynsammaste för
hållandet visar Vesterbottens län eller 17 %, närmast derintill 
kommer Stockholms stad med 27 %, ända till Kronobergs län, 
för hvilket endast 1 % fattas, för att de till- och afgångne skulle 
blifva lika många. 

För den tiderymd, under hvilken oafbrutna årliga uppgifter 
rörande i rikets sparbanker insatt och uttaget belopp varit till
gängliga, utvisa dessa nedanstående summor: 

Om man antager, att summan af insatserna och uttagnin-
garna i sparbankerna får gälla som uttryck af sjelfva rörelsens 
storlek, så visa ofvanstående tal, att denna rörelse under fem
årsperioden 1856—1860 föga öfverstigit 10 a 11 millioner R:dr, 
men under åren 1861—1865 höjde sig till 18 millioner. Under 
de följande åren steg verksamheten hastigt, den ökade sig med 
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2—3 mill, årligen och hade sålunda 1869 kommit till 2 5 | mill. 
R:dr, hvilket är 21 gånger så mycket, som motsvarande tal var 
år 1856. Insatserna eller uttagningarna, betraktade hvar för 
sig, utvisa ungefär likartade stegringar. 

En närmare jemförelse mellan uttaget och inmtt belopp för 
hvarje län under tiderymden 1856—1869 är framställd i efter
följande tabell N:o 8 (se följ. sida), uti hvilken insatserna äro 
antagna — 100, och uttagen äro i procent deraf utförda i ta
bellens årskolumner. 

Enligt efterföljande tabell hafva under decenniet 1856—1865 
uttagen i hela riket med 2 % öfverstigit insättningarna, men 
derefter inträder en förändring till det bättre, hvilken fortgått 
så, att året 1869 kan uppvisa det gynsamma talet 84%. Här
till hafva dock ej alla län bidragit, tvärtom finner man ett mot
satt förhållande inom tvenne länegrupper, den ena bestående 
af de Småländska länen jemte Gotlands, Blekinge och Kristian
stads län, den andra af Elfsborgs, Skaraborgs och Vermlauds 
län, således i hela södra Sverige, med undantag af dess syd-
vestligaste del eller Malmöhus, Hallands samt Göteborgs och 
Bohus län. Ett så allmänt förhållande, nemligen att man i 
rikets norra och mellersta äfvensom sydvestligaste del varit i 
stånd att i sparbankerna göra större insättningar än uttag, under 
det att förhållandet varit tvärtom uti ett bälte, upptagande 
Vermland, Vestergötland, Småland, Gotland, Blekinge och till
gränsande del af Skåne, synes häntyda på en allmänt verkande 
orsak. En sådan torde man böra söka uti vår hufvudnärings, 
jordbrukets, gynsamma eller felslagna resultat, och då dessa ut-
öfva sina verkningar hufvudsakligen under det följande året, 
har man i detta fall att lästa sin uppmärksamhet vid 1868 
års skörd. Huru ogynsamt denna utföll just inom Småland 
och de nyssnämnda tillstötande trakterna, är allmändt kändt, 
och om man dessutom härmed jemför den omständigheten, att 
den högsta procentsiffran (157 a ) år 1869 i efterföljande tabell 
förefinnes hos samma län (Kronobergs), som det, hvilket svårast 
af missväxt hemsöktes år 1868, torde man icke vara oberättigad 
att uti 1869 års procenttal (i nämnde tabell) finna i allmänna 
drag en häntydan till den ekonomiska ställning, som det före
gående årets skördar i de olika länen och hela riket framkallat. 
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Tab. N.o 8. Jemförelse mellan årligen uttaget och insatt belopp, det sistnämnda för hvarje 
år antaget = 100. 
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Delegarnes innestäende behållning har uppgifvits till föl
jande belopp: 

Dessa årliga tillväxter om tillsammans 19,836,383 R:dr, eller 
i medeltal för hvarje år omkring 2,200,000 R:dr, hafva utom 
under sista året uppkommit hufvudsakligen genom räntor och 
endast till ringa del genom öfverskottet af insättningarna öfver 
uttagen. Huru mycket hvardera af dessa faktorer bidragit till 
dessa tillväxter, framgår af följande uppställning: 

Vid jemförelse af båda förestående öfversigter finner man 
flere skiljaktigheter i de angifna tillväxterna ej allenast för 
de särskilda åren utan äfven i totala beloppet. Skilnaderna 
låta dock förklara sig dels genom gjorda rättelser i senare års-
uppgifter, dels genom andra i redogörelserna anförda orsaker. 
En vigtig omständighet härvid bör dessutom ej förbises, nem-
ligen att då nya sparbanker tillkommit i redogörelserna, hafva 
dessa icke alltid upptagits för första verksamhetsåret och hafva 
de sålunda inträdt med en delegarebehållning, för hvilkens till
komst (genom öfverskott af insättningar och räntor) icke blifvit 
redogjordt. Emedlertid äro olikheterna i de båda öfversigterna 
icke större, än att uppgifterna kunna anses kontrollera hvarandra. 
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Att de godtgjorda räntebeloppen åren 1861—1869 varit 
i ständigt stigande, är ganska naturligt, då sjelfva kapitalet år 
från år ökats. Insättningarnas öfverskott öfver uttagen visa i 
dess ställe betydande vexlingar; tvenne år (1863 och 1864) 
har man till och med uttagit mera, än man de åren insatt. 
Största öfverskottet visar år 1869 och öfverstiger detta rän
torna för samma år; 1869 års öfverskott uppgår vidare till 
nästan lika mycket, som motsvarande öfverskott för de förut
gångna 8 åren tillsammans. Sista årets hela tillväxt uppgick 
sålunda till något mera än 4J mill. R:dr, hvartill Stockholms 
stad och Malmöhus län bidragit mest, eller med nästan 1 mill. 
R:dr hvardera. 

Oaktadt denna betydliga tillväxt år 1869 för hela riket 
har likväl vid jemförelse med 1868 delegarebehållningen sjunkit 
i ett län, nemligen i Kronobergs med 50,419 R:dr. Dylik 
sänkning i vissa län oaktadt tillökning i rikssumman har före
kommit oftare under de föregående åren; år 1868 inträffade 
det i 3 län, år 1867 i 6 län o. s. v. 

Sparbankernas tyna Ujverxhottsmedel, eller deras hufvud-
sakliga grund- och reservfonder, antagligen till största delen 
uppkomna genom räntevinster, och för öfrigt genom donationer, 
grundfondsteckningar m. m., hafva uppgifvits för hela riket till 
följande belopp: 

På 10 år hafva sålunda dessa fonder nästan fördubblats 
och utgjorde alltså vid 1869 års slut nära 4 mill. R:dr. Här
till bidrogo Malmöhus läns sparbanker mest eller med 750,390 
R:dr, dernäst Stockholms stads med 507,798, Göteborgs och 
Bohus läns med 300,302 R:dr o. s. v. Oaktadt tillökningen 
i hela riket under sista året, utgörande 167,169 R:dr, skola 
dock enligt uppgifterna Stockholms stads, Uppsala, Söderman
lands och Elfsborgs läns sparbanker hafva under detta år lidit 
en minskning från föregående år i sina öfverskottsmedel. 
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I förhållande till skulderna (till insättarne) utgöra samtlige 
grund- och reserv-fonder m. m. 8'5 %. Härvid må man dock 
ej förbise, att detta procenttal gäller rikets 222 sparbanker 
tillsammans, så att, då den ena sparbanken icke ikläder sig 
något ansvar för den andras förbindelser, endast en detalj
granskning af hvarje enskild sparbanks motsvarande procenttal 
kan hafva någon praktisk betydelse, i händelse dessa reserv
fonder skulle behöfvas för fullgörandet af sparbankernas för
bindelser. Bland större sparbanker kan Stockholms läns spar
bank särskildt framhållas såsom hafvande ett anmärkningsvärdt 
litet öfverskott, då detta uppgifves till endast 0"9 % af skulden 
till delegarne. Göteborgs- och Bohus läns sparbank har en 
grundfond, som uppgår till ännu mindre, nemligen 0'3 %, och 
enligt uppgifterna hafva flere små sparbanker icke alls någou 
grund- eller reservfond. 

Formulären för uppgifterna till sparbanksstatistiken inne
hålla äfven kolumner för meddelandet af en detaljerad klassi-
fijcation af delegarne efter beloppet of deran vid arets dut inne-
siilsnde behållning. Sedan det likväl redan af 1865 års redo
görelse visat sig, att de flesta delegarne representerade blott mindre 
summor, och att sålunda sparbankerna icke mottogo större be
lopp från färre händer, hvilket vore stridande mot dessa inrätt
ningars ändamål, och sedan denna klassifikation befunnits föror
saka sparbankernas styrelser, åtminstone de störres, ett drygt 
besvär, meddelades å de nu gällande formulärblanketterna, 
att den ifrågavarande klassifikationen kunde inskränkas till 
år 1870. 

Emellertid har ett stort antal sparbanksstyrelser äfven 
för år 1869 benäget meddelat upplysningar också i detta fall, 
och har derför efterföljande tab. N:o 9 (se följ. sida) egnats åt 
en sammanställning af hithörande uppgifter. 

I efterföljande tabell ingår ej Stockholms stads sparbank 
med sina belopp, emedan i de derför meddelade uppgifterna 
vissa af tabellens grupper sammanslagits till en sådan | jfr. noten 
a) å följ. sida |. Vigten af denna sparbank har likväl foranledt, 
att i de föregående årsredogörelserna de grupperingar, som varit 
möjliga att åstadkomma, blifvit i tabellen intagna, men då dessa 
kolumner härigenom erhållit en tillökning, som icke fått sin 
motsvarighet i de öfriga kolumnerna, blifva de proeentiska be
räkningarna derigenom icke fullt exakta. Procenttalen för åren 
1864—1869 innefatta derför här i anförde tabell icke Stock
holms stads sparbank. 
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Tab. N:o 9. Klassiflkation af sparbanks-delegarne 

A n m ä r k n i n g a r . 
a) För Stockholms stads sparbank äro tippLcifne: 

till belopp under 100 R:dr... -^4ti74 dele.-are med en behållning af 519,91«: 56 R:dr. 
» 100 200 . . . 3.U2H 504.884: 38 .. 

2(X> 500 ... 4.318 1.3M.315: 36 . 
5tX> 1.000 ... 2.597 1.7541)02: 19 » 

.. fitver 1,000 ... 1.57:5 » 2.47:5.!)04: 4 3 » 
hvilfca summor, såsom rarande nti några fall sammanslagna i vissa sförre grupper, icke 
kunnat i tabellen intagas. 

6) Uppgifter härom ej meddelade för Stockholms läns sparbank. 
i-) Uppgifter ej meddelade för Uppsala stads och läns samt Lagunda och Hagunda härads 

sparbanker, 
d) Uppgifter härom ej meddelade för Eskilstuna, Nyköpings stads och läns, Strengnäs samt 

Viliåttinge härads sparbanker. 
<) Uppgifter ej meddelade för Norrköpings stads, Linköpings läns, Söderköpings stads och 

omgifnings. Kimstads församlings Borg och Lots, Qvillinge och Simonstorps, ÖstraEneby, 
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efter deras innestående behållning Tid 1869 års slut 

Östra Hargs, Go-i ring-̂  hirads och Skeningc stad--, Skärkinds sockens. Kisinge, Valkebo 
härads samt för Biihkekinds härads sparbanker. Ofullständiga uppgifter för Veslerlösa 
församlings samt för llarad.-hainniar.-v sparbanker. Kran Kinda härads äro delegare till 
belopp frän 1 25 K:dr samfäldt uppgifne til! ett ai.tal af ?A3'Z med behållning af 3,610 
R:dr. hviiken summa här of van ej är medräknad. 

/ ) Vppgifter härom v) meddelade för .Jönköpings stads och län- samt for Vernamo sparbanker. 
9) Vppgifter sakna- för Mönsterås. Kalmar laDS allmänna, Fliseryd» «amt för Mistcrhults 

sparbanker. 
h) För sällskapet D. B. W:s, Martebo samt för Stenkumla och Träkumla sparbanker saknas 

uppgifter härom. Ofullständiga uppgifter för Yänge sparbank. 
i) Ippgifler ej meddelade for Karlskrona, Karlshamns -tads, JemshÖgs samt for Tvings och 

Eringsboda sparbanker. 
k) Uppgifter ej meddelade för Cimbrishamus stads, Gärds och Albo häraders, Gärds härads, 

Villands härads samt för Engelholms sparbanker. Ofullständiga uppgifter för Ströfvels-
torps Gliraåkra och för Borrby sparbanker. 
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/) Uppgifter härom ej meddelade for Ystads, sparbanken i Lund, Helsingsborgs, Oiie härads, 
Skytts härads, Frosta härads, Onsjö härads, Eslöfs med kringliggande ort samt för Katt-
arps sparbank. Ofullständiga uppgifter för Svalöfs m. fl. socknars sparbank. 

m) Uppgifter härom saknas för Halmstads, Varbergs, Laholms samt för Eftra sockens sparbanker. 
n) For Göteborgs och Bohus läns, Marstrands med kringliggande socknars sparbank äro upp

gifterna ofullständiga. 
o) Uppgifter ej meddelade för Venersborgs, Borås, Åmåls, Alingsås samt för Svenljnnga 

sparbanker. 
p) Uppgifter saknas för Manestads, Skaraborgs läns allmänna samt för Sköfde sparbanker. 
q) För Örebro, Rumla, Nya Kopparbergs, Kräcklhige, Örebro folkbanks grundfond och spar

kassa samt för Lerbäcks sockens sparbanker saknas uppgifter. För SkÖllersta sockens 
sparbank ofullständiga uppgifter. 

r) Uppgifter saknas tor Simtuna sparbank. 
s) Uppgifter härom ej meddelade för Östra Fernebo, Euangcrs samt för Thorsåkers sparbanker. 
0 För Sundsvalls sparbank saknas uppgift härom. 
H) Uppgifter ej meddelade för Norrbottens läns sparbank. 

För att likväl visa, i hvad mån en så betydande sparbank, 
som Stockholms stads, kan inverka på det hela i detta fall, är 
nedanstående sammandragna öfversigt af de till tab. N:o 9 lem-
nade uppgifterna här intagen; 

hvilket utgör i procent: 

Häraf framgår, att i Stockholms stads sparbank finnes det 
visserligen relativt taget flere delegare, som hafva behållning 
öfver 500 R:dr, än i rikets öfriga sparbanker, för hvilka här 
ofvan kunnat redogöras, men att procenttalen i det hela icke 
särdeles mycket ändras genom denna sparbanks belopp. 

Ett ganska anmärkningsvärdt förhållande framträder af 
ofvanstående öfversigt, nemligen att 67'6-t % af hela delegare-
antalet icke ega högre behållning än 100 R:dr, så att medel
värdet för mera än | af samtlige delegarnes sparbanksböcker 
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icke belöper sig till högre än 23 R:dr. Då förr är visadt, att 
medel behållningen för hvarje delegare i hela riket samma år 
var 152,26 R:dr, så är häraf klart, att det gifves endast ett 
fåtal personer, som hafva några betydande summor innestående, 
hvilka derför ock höja riksmediet, under det att i sjelfva verket 
det öfvervägande antalet delegare icke hafva till sitt förfogande 
mera än några och 20 R:dr hvardera. Fullföljer man denna 
undersökning ännu mera i detalj, så visar tab. 9, att af 133,557 
delegare hafva 74,110 mindre än 50 R:dr, eller med andra ord: 
mera än hälften af hela delegare-antalets sparbanksböcker är 
föga mera värd än 13 R:dr hvardera. Nära i af hela antalet 
delegare har icke mera än 10 R:dr insatta och är hvarje sådan 
delegares bok i medeltal värd endast 3,:i5 R:dr. Jemför man 
motsvarande förhållanden äfven under de föregående 5 åren, 
finner man dessa nästan oförändrade, dock framträder en ringa 
sänkning under de senare åren i medelbehållningen ända upp 
till 500 R:dr, öfver hvilket belopp i stället en stegring vidtager. 

Ar 1869 tillhörde nära \ af hela det i sparbankerna insatta 
beloppet ett fåtal personer (omkr. 3 %), som hvardera hade mera 
än 1,000 R:dr till sin disposition. Mera än hälften af spar
bankernas delegare-behållniiig kommer på omkr. 8 % af hela antalet 
delegare, som ega öfver 500 R:dr innestående, och den andra 
hälften faller sålunda pä de återstående 92 % delegare, bland 
hvilka 29'18 %, som ega mindre än 10 R:dr, bidraga till hela 
rikssumman med endast 0'64 %. 

De bemödanden, som Statistiska Central-Byrån gjort för 
tillvägabringande och offentliggörande af en fortgående årlig 
öfversigt öfver rikets sparbankers verksamhet, hafva rönt ett 
omisskänneligt deltagande från allmänhetens sida. För en dylik 
öfversigt erfordras, att likformiga uppgifter från hvarje spar
bank skola regelbundet meddelas och detta jemväl i så god tid, 
att sammandraget af dem ej må allt för länge uppehållas. Del
vis uteblifna eller ofullständiga eller allt för länge fördröjda 
uppgifter hotade dock att omöjliggöra fortsättningen af denna 
öfversigt. Af sådan anledning ansåg sig Chefen för Statistiska 
Central-Byrån förpligtad att i underd. memorial af d. 17 Febr. 
1866 hemställa, huruvida det kunde anses lämpligt att uti Hus
hållnings-Sällskapen bereda ett slags föreningspunkt för spar
bankerna, genom hvilken ej blott de statistiska uppgifternas 
regelbundna insamlande skulle kunna underlättas, utan ock spar
banksväsendets fortgående utbildning främjas. 
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I föregående häften af denna tidskrift (jfr. band III, haft. 16, 
17 och 19) finnas intagna såväl detta underdåniga memorial, som 
ock de på Kongl. Maj:ts befallning från samtliga Hushållnings
sällskapen deröfver afgifna underdåniga yttranden samt Kongl. 
Maj:ts nådiga skrifvelse den 4 Juni 1868 till Chefen för Sta
tistiska Central-Byrån, hvaraf bland annat framgår, hurusom 
Kongl. Maj:t under den 29 Nov. 1867 i nåder förordnat en 
komité, med uppgift att utarbeta förslag till de föreskrifter, 
som må kunna anses lämpliga för befrämjande i allmänhet af 
sparbanksväsendets tidsenliga utveckling och ordnande. 

Då resultatet af denna komités verksamhet varit under 
behandling af 1871 års lagtima Riksdag, torde en kort redo
görelse för frågans gång och slutliga öde finna en lämplig plats 
i sammanhang med den här ofvan lemnade årsberättelsen. För 
den, som vill i detalj studera frågan, hänvisas till Riksdagens 
protokoll. 

Nämnde komité, som utgjordes af Hrr Landssekreteraren 
H. Abelin, Grosshandlaren J. G. Schwartz och Sekreteraren F. 
Richter, afgaf till Kongl. Maj:t d. 19 Dec. 1868 ett motiveradt 
»Förslag till författning angående sparbanker», hvilket bland flere 
detaljbestämmelser älven föreskrifver såsom åliggande för spar
bankernas styrelser, att efter den verkstälda ärliga revisionen till 
K. M:ts Befallningshafvande insända styrelsens och revisorernas 
derför afgifna berättelser tillika med uppgift å insftttares antal och 
fond, sparbankens reservfond samt de säkerheter, som af spar
banken innehafvas, äfvensom att lata införa de vid revisionen af
gifna berättelserna i någon af ortens mest spridda tidningar, samt 
att angående sparbankens verksamhet och ställning meddela de 
uppgifter, hvilka af Kongl. Maj:t kunna i nåder anbefallas. 
Förslaget innehåller sålunda tydliga bestämmelser för möjlig
görandet af en årlig sparbanksstatistik. 

Sedan komiterades förslag blifvit i Statsrådet d. 17 Sept. 
1869 föredraget af Statsrådet och Chefen för K. Finansdeparte
mentet, hvilken tillkännagaf sig hafva deltagit i Komiténs ar
beten och för sin del ansage vigtigt, att en lagstiftning i ämnet 
komme till stånd, blef frågan till Högsta Domstolens under
dåniga utlåtande öfverlemnad, och förklarade sig Kongl. Majrt 
vilja, sedan detta inkommit, företaga ärendet till nådig pröfning 
uppå föredragning af Justitiedepartementet. 

Vid den omfattande granskning, som komiterades förslag 
i Högsta Domstolen underkastades, enligt hvad protokollet för 
d. 17 Dec. 1869 närmare belyser, funno dess fleste ledamöter 
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de i förslaget förekommande frågor, hvilka äro af financiel be
skaffenhet, icke i allmänhet utgöra föremål för Högsta Dom
stolens utlåtande, utan ansågo sin granskning böra hufvudsak-
ligen omfatta de bestämmelser, som angå rättsförhållanden eller 
ega gemenskap ined allmän lag. Tvekan kunde visserligen uppstå, 
huruvida det skulle fördelaktigt inverka på utvecklingen af vårt 
hitintills, utan särskild lagstiftning, ordnade sparbanksväsende, 
om man sökte föra detsamma under de mera tryckande banden 
af en speciel lag; men önskvärdheten af en sådan syntes dock 
öfvervägande ej mindre vid betraktande af nu rådande ovisshet, 
i hvad mån personlig ansvarighet i händelse af behof skulle 
enligt lag kunna utkräfvas af dem, som med sparbankernas för
valtning, vare sig som stiftare, principaler eller styrelseledamöter, 
ega befattning, än ock med afseende å den nu i allmänhet sak
nade, men genom lagförslaget, om det antoges, beredda trygghet, 
som bör vara att förvänta genom offentlig myndighets särskilda 
kontroll och den för öfrigt föreskrifna offentligheten i fråga om 
sparbankernas förvaltning och deras revision. 

Vid ärendets förnyade behandling i Statsrådet d. 23 Dec. 
1870 anfördes af föredraganden H. Exc. Herr Justitie-Stats-
ministern, att han för sin del icke kunde annat än finna det 
särdeles betänkligt att i afseende å sparbankernas förvaltning 
meddela så stränga reglementariska bestämmelser, som de, 
hvilka i komiterades förslag finnas upptagna. Derigenom syntes 
lätteligen kunna inträffa, att det allmänna medborgerliga in-
tresse, som kallat till lif samt på ett i allmänhet synnerligen 
förtjenstfullt sätt skött och förkofrat de många sparbanksinrätt-
ningar, som finnas i vårt land, skulle vid känslan af tvånget 
afmattas och försvinna till men för den goda sak, man just haft 
för afsigt att befrämja. En verkan i enahanda riktning mot-
såge H. Exc. äfven af den beroende ställning till Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande, sparbankerna enligt förslaget skulle intaga, 
hvarförutom det vore att befara, att det moraliska ansvaret för 
sparbankernas ändamålsenliga förvaltning och de insatta medlens 
återgäldande komme att i allmänna föreställningssättet så godt 
som uteslutande hvila på de offentliga myndigheterna. På dessa 
och öfriga anförda grunder hade, med ledning af de i Högsta 
Domstolen mot komiterades förslag gjorda anmärkningar, inom 
Justitiedepartementet ett nytt sådant blifvit utarbetadt, hvilket 
ock efter föredragning vann Kongl. Majrts nådiga bifall jemte 
beslut, att nådig proposition i överensstämmelse dermed skulle 
till Riksdagen aflåtas. 
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Hufvudsakliga innehållet af detta Kongl. Maj:ts nådiga 
förslag till Förordning angående sparbanker är följande: 

(§ 1.) De, som vilja stifta sparbank för mottagande af smärre penninge
belopp att förräntas genom ränta på ränta, skola, innan den träder i verk
samhet, till K. M:ts Befallningshafvande i länet inlemna ett exemplar af regle
mentet samt uppgifva orten för styrelsens säte. För redan stiftad sparbank 
fullgöres detta före slutet af innevarande år. Om faslställelse å sparbanks
reglemente, der sådan äskas, är särskildt förordnadt. 

(§ 2.) Till K. M. Bef:de aflemnas årligen förteckning å hufvudmän eller 
styrelseledamöter. 

(§ 3.) All vinst å sparbanksrörelsen skall ingå i en reservfond för be
stridande af omkostnader och förluster; öfverstiger reservfonden 10 % af insatta 
medel jemte ränta, kan öfverskottet användas för allmännyttigt eller välgörande 
ändamål. 

(§ 4.) HaiVa sparbanks tillgångar nedgått till endast 90 % af insatta 
medel jemte ränta, slutar sparbanken och ställes under utredning. 

(§ 5.) Hufvudmän och styrelseledamöter, hvilka underlåta föreskrifterna 
i § 3 eller § 4, vare, en för alla och alla för en, insättarne ansvariga för deras 
fordringars fulla gäldande; i öfrigt vare sparbanks förvaltare ansvarige endast 
som sysslomän. 

(§ 6.) K. M. Bef:de eger att sjelf eller genom ombud taga kännedom 
af sparbanks räkenskaper jemte protokoll samt låue-, säkerhets- och öfriga 
handlingar, äfvensora att enligt § 4 ställa sparbank under utredning. Ena
handa rätt till kännedoms tagande af räkenskaperna m. m. tillkommer ock 
landsting eller stadsfullmäktige i städer, som ej tillhöra landsting; för spar
banks ställande under utredning görcs anmälan hos K. M. Bef:de. 

(§ 7.) Öfver K. IL Bef:des beslut enligt föregående § kan klagan föras 
hos K. M:t i Dess Finansdepartement. 

(§ 8.) Sparbank lyder under allmän underrätt. 
(§ 9.) Uppstår behållning efter sparbanks upplösning, öfverlemnas denna 

till landsting (stadsfullmäktige) till befrämjande af ny sparbanks uppkomst, 
derest ej K. M:t annorlunda förordnar. 

(§ 10.) Med sparbank afses i denna förordning icke penningeinrättning 
med rätt till vinstutdelning för stiftare eller deras rättsiunehafvare; drifves 
rörelsen ändock under benämningen sparbank, skola §§ 1, 2, 4 och 6 här-
ofvan till efterrättelse lända. 

Ofvanstående lagförslag innehåller sålunda intet direkt 
åliggande för sparbankerna att lemna uppgifter till en spar
banksstatistik. Afsedt naturligtvis från det frivilliga medde
landet, finnes dock en möjlighet till en sådan statistisk redo
görelse genom den rätt, som enligt § 6 tillkommer K. M:ts Be
fallningshafvande att taga kännedom om sparbankernas rörelse 
och ställning. Frånvaron af sådan bestämmelse i förslaget an
märktes ock af en talare i Andra Kammaren vid propositionens 
remiss till Lagutskottet. 

Uti Lagutskottets utlåtande N:o 19 af den 21 Mars 1871 
anställes en jemförelse mellan komiterades och det Kongl. lag-



197 

förslaget om sparbankerna, hvarvid i fråga om det förra Ut
skottet kom till samma åsigt, som i den Kongl. propositionen 
och Herr Justitie-Statsministerns anförande till statsrådsproto
kollet uttalats. Hvad åter beträffade det Kongl. lagförslaget, 
fann Utskottet sig icke kunna detsamma oförändradt förorda, 
utan afgaf, med hemställan om Riksdagens bifall, ett särskildt 
förslag, i de flesta delar lika med det Kongl., ehuru med åt
skilliga ändringar och tillägg. Detta Utskottets lagförslag vann 
dock ej alla dess ledamöters bifall, utan beledsagades af flere 
reservationer, hvaribland en af Prof. Ribbing innehöll ett full
ständigt lagförslag i ämnet, utgörande detta en sammanjemk-
ning af de tre andra lagförslagen. Såväl Lagutskottets som Hr 
Ribbings förslag innehöllo bland annat den föreskriften, att den 
årliga revisionsberättelsen skall till K. M. Bef:de insändas för 
att genom tidning i orten eller på annat lämpligt sätt offent
liggöras, och då bada förslagen dessutom upptaga enahanda be
stämmelser, som § 6 i Kongl. förslaget angifver, synes möjlig
heten af årliga statistiska redogörelser för sparbankernas verk
samhet härigenom bättre betryggad, än genom Kongl förslaget. 

Utskottsbetänkandet, som förehades i Andra Kammaren d. 
15 April och i Första Kammaren d. 29 April, undergick en sträng 
granskning, i synnerhet vid föredragningen af § 1. Här torde 
ej vara plats att närmare redogöra för den omfattande diskus
sionen, då i 2:a Kammaren härom yttrade sig mera eller mindre 
vidlyftigt 21 talare, och i den l:a 13 talare, hvaribland några 
begärde ordet flere gånger. De fleste talarne i 2:a Kammaren 
tycktes vilja på utskottsförslaget tillämpa enahanda anmärk
ningar, som af Justitie-Statsministern i Statsrådet anfördes mot 
komiterades förslag, betonande desse det förlamande inflytande, 
som Utskottets förslag skulle utöfva på den fria sparbanks
verksamheten, och blef sålunda § 1 afslagen genom 82 nej mot 
74 ja, som röstade för förslaget. De öfriga paragraferna blefvo 
likaledes afslagna, utan diskussion och votering. 

Detta frågans öde i 2:a Kammaren kunde ej undgå att 
hafva sitt inflytande på diskussionen och yrkandena i l:a Kam
maren. Emellertid blef förslagets § 1 till Lagutskottet åter
förvisad genom 49 ja mot 11 nej, som yrkade bifall. De öfriga 
paragraferna remitterades äfven, men utan votering och i de 
flesta fall utan diskussion. 

Uti betänkandet N:o 25 af den 2 Maj ansåg Lagutskottet, 
att, enär frågan fallit i 2:a Kammaren, någon vidare åtgärd 
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icke kunde af Utskottet i anledning af återremissen vidtagas, 
hvarefter, sedan betänkandet blifvit i l:a Kammaren lagdt till 
handlingarna den 5 Maj och i 2:a Kammaren den 9 Maj, 
Riksdagen den 11 Maj 1871 i underdånighet anmälde, att frågan 
om antagande af en författning angående sparbanker för denna 
gång förfallit. 

Elis Sidenbladh. 

Stockholm, 1871. P. A. Norstedt & S ö n e r . 



Statistiska meddelanden om Island. 

Då Island till följe af sitt frånskilda läge och sin ringa 
betydelse i materielt och politiskt hänseende är föga kändt, 
men dock för hvarje Svensk väl bekant genom den stora be
tydelse, det haft och har för vårt språk och vår litteratur, torde 
en och annan finna intresse af att se några färska data sam
manförda, som till någon del belysa landets förhållanden; ser-
deles som utländska, ganska omfattande tidskrifter i ämnet ej 
lemna några bidrag till kännedom om denna aflägsna ort. Is
ländska Litteratursällskapet utgifver årligen statistiska redogö
relser om landet, hvilka »Skirslur um landshagi a Mandi, 
gefnar ut af hinu islenzka Bökmentafelagi» nyligen kommit till 
Statistiska Centralbyrån. Af dessa statistiska redogörelser hafva 
hittills utkommit banden I (1858), II (1861), III (1866), IV 
(1870) och V: i (1871), hvilket sistnämnda häfte innehåller 
Embasttismannatal å Jslandi (Matrikel) 1870, Bunrvcar-åxtand 
(Landthushållning) 1869, Mamifjiildi (Folkmängden) 1869, 
Verzlan (Handel) 1869, Dmwjcezhm (Rättsväsendet) 1868, 
Fjårhagr Islands (Budgeten) 1871—1872. I de föregående 
banden I—IV finnas, jemte åtskilligt annat, redogörelser i nästan 
samma ämnen från början af 1850-talet. 

Island har en areal af ungefär 930 qvadratmil, *) hvaraf 
äro räknade till den egentliga bygden 380 mil, till betesmarker 
340 mil och till obygder 210 mil. Af de svenska länen är 
Norrbottens med en areal af ungefär 902 mil närmast i stor
lek. Då Island och Norrbotten derjemte ligga vid ungefär 
samma nordliga höjd och hafva ej mycket olik folkmängds
summa, äro här i tillämpliga delar några jemförelser gjorda 
mellan de båda trakterna. 

') I denna uppsats menas öfverallt svenskt mätt, vid hvars reducering 
från de i »SkCrslur» utförda danska måtten jag följt den grund, som i 
Statistiska Centralbyråns årsberättelser genom »Tableau comparatif des 
poids et des mesures etc.» angifves. 
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I. Befolkning år 1869. Den första folkräkningen å Is
land år 1703 angaf folkmängden till 50,444 personer. År 1769 
hade vid folkräkningen antalet nedgått till 46,201. Vid der-
efter gjorda folkräkningar har antalet menniskor å ön be
funnits vara 

Sedan 1860 har ingen folkräkning varit, utan är folk
mängden vid hvarje års slut angifven medelst beräkning genom 
afdrag af döde och genom tillägg af födde. På detta sätt har 
folkmängden beräknats vara vid slutet af 

Missförhållandet mellan könen visar sig häraf rätt betydligt 
och större än i Sverige, som under sist anförda år 1869 hade 
2,014,530 mankön och 2,144,227 qvinkön, och än mera be
tydande än i Norrbottens län, som samtidigt hade 37,406 man
kön och 38,190 qvinkön. Förhållandet mellan mankön och 
qvinkön var sålunda å Island som 1000:1109, i Sverige som 
1000:1064 och i Norrbotten som 1000:1021. 

Fördelas på Islands areal dess folkmängd 1869, komma 
på hvarje qvadratmil ungefär 75 personer. Norrbotten, Sveriges 
glesast befolkade län, hade 84 på qvadratmilen. 

Folkökningen afbrytes gång efter annan af de dödes öfver-
talighet öfver de födde, men har dock under de sista 100 åren 
framskridit med ungefär 50 % af hvad personantalet var 1769. 
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I Sverige har under samma sekel folkmängden mer än för
dubblats. Från 1867 års till 1868 års slut ökades folkmäng
den å Island med 0'69 %, men under 1869 års lopp minskades 
folkmängden med 0"33 %. 

Födde. Under året föddes 2,177 barn, deraf 2,121 lef
vande födde och 56 dödfödde. Dessa sist nämnda voro sålunda 
2"57 % af alla födda barn. I Sverige voro de 3.24 %, i Norr
botten 2"43 %. Af de lefvande födda voro äkta 933 mankön 
och 849 qvinkön, oäkta 170 mankön och 169 qvinkön; af de 
dödfödda voro äkta 25 mankön, 18 qvinkön, oäkta 4 mankön, 
9 qvinkön. De äkta barnen äro således 1,825 eller 83"8 % af 
hela antalet, de oäkta 352 eller 16"2 %. Denna de oäkta bar
nens procent är betänkligt hög, betydligt öfverstigande hvad 
förhållandet var i Sverige samma år. Både å Island och i Sverige 
är denna procent 1869 ogynnsammare än vanligt, men att äfven 
i medeltal för de sista 10 åren den mörkare skuggan faller 
på Island, ses här längre ned. Då samtliga barn af mankön 
äro 1,132 och af qvinkön 1,045, förhåller sig antalet af de 
senare till de förra som 1000:1083. I Sverige var förhållandet 
1000 : 1054, i Norrbottens län 1000 :1079. Skiljer man emellan 
äkta och oäkta barn, blir detta förhållande å Island 

mellan 958 äkta m. och 867 äkta q. som 1105:1000, 
och » 174 oäkta » » 178 oäkta » » 978:1000. 

I förhållande till folkmängden är de lefvande födda bar
nens antal ganska stort, hvilket dock utjemnas af den starka 
dödligheten bland dem under första lefnadsåret. På hvarp 
1000-tal af öns medelfolkmängd 1869 komma af lefvande födda 
barn 32'89. I Sverige var samtidigt det relativa talet 28'25 
och i Norrbottens län 28'56. Vore nativiteten så stark i Sve
rige som å Island, skulle året 1869 hafva lenmat Sverige ej 
mindre än ungefär 20,000 flere lefvande födda barn än hvad 
förhållandet var. 

Det minsta antalet barn är födt under vintermånaderna. 
Ifrån Januari ökar sig antalet småningom till September, hvar-
efter det sjunker starkt till årets slut. 

I afseende på barnaföderskornas ålder märkes, att 
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Under de sista 10 åren (1860—1869) visar sig nativiteten 
hafva varit af le/vande födde: 

I inedeltal af dessa 10 år har sålunda lefvande födde år-
listen varit 2,505, deraf 1,285 mankön och 1,220 qvinkön, hvilka 
senare förhålla sig till de förre som 1000:1053. Af dessa 
2,505 lefvande födde hafva vidare varit 2,128 äkta och 377 
oäkta, hvilka senare således utgöra 15.05 % af de lefvande födda. 

Under samma period (1860—1869) har de dödföddas 
antal varit 

I medeltal äro således dödfödde 82, deraf 43 mankön och 
39 qvinkön, hvilka förhålla sig till de förre som 1000 : 1103, 
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samt 65 äkta och 17 oäkta, hvilkas procent af de dödfödda är 
26'15. Af lefvande födde och dödfödde tillsammans förhåller 
sig i medeltal qvinkönet till mankönet som 1000:1055 och 
de oäkta barnens procent är 15'23. De dödföddas procent af 
samtliga födda är 3 17. 

Jemför man Island och Sverige med hvarandra beträffande 
förhållandet mellan de äkta och oäkta barnen, får man se det
samma för 1 O-årsperioden som serskildt för 1869, uämnligen de 
äkta barnens relativa talrikhet i Sverige. On deremot, om hvil-
ken man heldst skulle tro, att öfver den vore utbredt ett lika 
så strängt som sedligt allvar med gammal nordisk tukt och 
patriarkalisk helgd, bevisar med siffror hvad länge påståtts, att 
sedligheten icke just står serdeles högt der. *) Ser man när
mare efter, hurudant sedlighetsförhållandet i våra dagar är å 
Island, denna fristad för det konserverade gamla hemlifvet i 
norden, är förhållandet icke bättre än följande. Island upp
visar under 10-årsperioden 1860—1869 mer än en half gång 

*) Detta bör vid närmare skärskådande ej tbrvåua. Hvad »urgammal tukt 
och sedlighet» beträffar, är den icki; mycket att skryta af. Tvärtom visa 
skrifterna, serdeles från äldre tider, att sedeslösheten i detta hänseende 
aldrig varit så allmän och fräck — uämnligen enligt vårt föreställnings
sätt — som i gamla tider. Låt vara, att Islands gamla lagbok Grågås 
låter mycket sträng och kunde belägga med urbota straff förseelser, som 
hos oss i värsta fall kräfva några rdr i böter, eller, om vi vända oss till 
motsatta sidan af norden, att Gutalagen med \tterligt omtänksam för-
sigtighet i 23 kap., som är den mest upplysande tidsbild i detta hän
seende, man kan se, fastställer straff för den, som vågade taga i ett 
fruntimmer, så må man dock icke deraf draga den minsta slutsats i af-
seende på folkets ömtåliga känsla för det sedliga. Lagen befattar sig 
icke alls med den saken, om sedligheten såras, han sörjer här blott för 
den personliga friheten och rätten och serskildt qvinnofriden. Ar mot 
dessa ej brutet, då är sedligheten okränkt, och barnen af en olaglig för
bindelse blifva en ekonomisk fråga. Detta skydd gäller dessutom nästan 
blott om dem, som lagen värnade. Hvad rätt hade trälinnorna? Från 
Norge har man ock för tidsandan mycket betecknande berättelser af 
Sturlesson. Det torde verkligen vara svårt att å nutidens lastbaraste 
nästen finna uppträden så råa och cyniska, som dem konung Sigurd 
Magnusson inför sitt hof beredde sig en julafton. Tiderna förmildrades 
mer och mer, och sedlighetsbegreppet gjorde sig småningom bekant i 
samma mån någon reflexion öfver det moraliskt goda eller onda kom i 
fråga. En yngre tid står i dessa hänseenden — likasom i många andra, 
dock visst icke i alla — framför sin närmast förflutna. Att alltid än
dock tala om tidernas förderf, men det förträffliga gamla, och den ur
gamla nordiska tukten, är lätt att göra, då man ser bort ifrån verklig
heten. Barnsagan och tendensromanen kunna pia fraude tillåta sig 
mycket, som måste vara främmande för statistiken. 

file:///tterligt
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så många oäkta lefvande födda barn som Sverige, och dubbelt 
så många oäkta dödfödda som vårt land. Och härvid må man 
betänka, att Island har mycket mindre stadsbefolkning än Sve
rige. Ytterligare ett bidrag i detta ämne fås af redogörelserna 
om rättsväsendet. Det i uppsatsens början nämnda femte ban
dets Skyrslur um domgsezluna 1868 hafva fabulösa uppgifter 
om horsbrottens mängd, så stor, att jag icke skulle våga med
dela dem, om jag icke såge hvad isländingarne sjelfve uppgifvit i 
nämnda häftes sid. 193—196. Under året hafva inför amt-
männen — oberäknade inför domstol — förevarit 53 sådana mål 
(närmast desamma som i vår brottmålsstatistik rubriceras under 
Missgerningsbalkens 56—59 kap.); deremot äro lägersmålen ganska 
få. Åf dessa 53 hafva i 21 mål utslaget varit fällande. Hade, 
med betraktande af folkmängden, samma förhållande varit hos 
oss, skulle under det året fällande utslag gifvits i 1,256 sådana 
mål, vid hvilka siffror man måste förvånas öfver, att vid de 
svenska domstolarne sakfällas årligen i medeltal ungefär blott 
12 personer. 

Vigde. Under året ingingos 324 äktenskap. A hvart 
1000-tal af medelfolkmängden utgör detta 4"65 äktenskap. I 
Sverige var förhållandet 5"64; i Norrbottens län 7'08. 

Af både män och qvinuor, som inträdt i äktenskap, träffas 
de flesta i åldern 26—30 år, nämnligen af männen 40 % och 
af qvinnorna 35 %. 

Förhållandet mellan dem, som ingingo första giftet, och 
de omgifta var af män: 85'8 % och 14'2 %\ af qvinnor 91'0 % 
och 9"0 %. I Sverige voro enklingar 10"5 %, enkor 5.6 %; i Norr
bottens län enklingar 14'6, enkor 9'3 %. 

Årstiden för äktenskapens ingående har för de flesta varit 
hösten (Sept.—Nov.), som uppvisar 60"8 % af alla ingångna, 
våren (Mars—Maj) deremot det ringaste antalet eller 4'3 %\ 
sommaren har 26'9 % och vintern 8'0 %. Detta är det vanliga 
å Island, att de flesta äktenskapen afslutas på hösten — Ok
tober 1869 uppvisar ensam 3 3 % af årets äktenskap — , då i 
Sverige December månad står främst sedan flere år tillbaka 
och med Oktober och November månader uppvisar 46 % af 
årets äktenskap. 

Under året hafva 442 äktenskap blifvit genom döden upp
lösta, deraf 266 genom mannens och 176 genom hustruns död. 
Vid folkräkningen den 1 Okt. 1860 funnos å Island 9,571 vigda 
par. Under det året ingingos 418 äktenskap, hvaremot 632 upp
löstes genom döden. Sedan den tiden hafva äktenskap blifvit 
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Summan af de under dessa 9 år ingångna äktenskapen 
är 3,767 oeh de genom döden upplösta 4,428, hvadan således 
de bestående äktenskapen böra hafva minskats under de sista 10 
åren från 9,571 till 8,910. Inträffar icke snart nog en åter
gång till det bättre i detta hänseende, äro följderna lätta att 
se: äktenskapens reducerande till ett minimum, de äkta bar
nens än större fåtalighet än förut, medan de oäkta ökas. I 
Sverige har under de två sista åren det betänkliga inträffat, att 
ingångna och upplösta äktenskap i det närmaste varit lika; 
dock äro under 1 O-årsperioden de ingångna en femtedel större 
än de upplösta; tvärtom äro å Island de ingångna en femtedel 
mindre än de upplösta. 

Aflidne. Under året 1869 dogo 2,348 personer, deraf 
1,190 mankön och 1,158 qvinkön. (De isländska Skyrslur um 
landshagi, som här följas, upptaga 2,404 personer, men då 
bland dem inräknats dödfödda barn, hvilka voro 29 mankön 
och 27 qvinkön och intagits i beräkningarna bland ogifte, som 
i första lefnadsinånaden — dagar äro ej specificerade — aflidit 
genom sjukdom, hafva dessa dödfödda barn, som väl svårligen 
kunna räknas bland aflidna menniskor, blifvit till alla delar 
skilda från de aflidne.) Af medelfolkmängden är de aflidnes 
antal 3.37 %. I Sverige var dödlighetsprocenten 2"23, i Norr
bottens län 2'31. Af de aflidne äro 303 barn, nämnligen 176 
mankön och 127 qvinkön, under 1 månad, utgörande 12'90 % 
af samtlige aflidne, och 676 barn under 1 år, eller 28.80 %. 
I åldern 0—10 år finnas 1,077 aflidna barn, utgörande 45"87 % 
af alla döde, hvilken procent i Sverige är 42.06. Dödlig
heten bland de späda barnen, uppgående enligt det nyss nämnda 
till 28'80 % af alla aflidne, hvilken efter våra förhållanden, som 
uppvisa lyckligtvis blott 18'49 %, är förfärande hög, var dock 
år 1869 högre än föregående år. Då de dödföddas inräknande 
i här följda Skyrslur gör det omöjligt att följa de lefvande 
födde och sedan aflidne månadsvis, må anmärkas, att de 1869 
aflidna barnen under 1 månad utgöra 14.29 % och de under 1 
år 31'87 % af alla under 1869 lefvande födda barnen. Dessa 



206 

procenttal öfverstiga dock betydligt medeltalet för de sista 10 
åren, hvarom se strax nedan. 

I anseende till civilståndet *) äro de aflidne 

Beträffande årstiden, uppvisa Juni och Juli månader de 
flesta dödsfallen, dernäst Maj och Augusti. 

Af de nämnda 2,348 aflidne hafva dött 

De drunknades antal uppgår i medeltal för de sista åren 
till 87 personer, eller ungefär 11 drunknade på 10,000 men-
niskor, hvilket är ungefär 4 gånger så mycket som i Sverige. 

Under 1 O-årsperioden 1860—1869 hafva aflidit — död
födde äro här alltid i fråga om de döde frånräknade 

Af dessa aflidne voro 

*) Isländskan, hvars egna ordförråd knappast någonsin kan taga slut, känner 
ej till det mångtydiga 1'e'tat civil, utan har för civilstånd i fråga om 
äkta och oäkta getna-arhdttur (bördsegenskap) och för civilstånd i fråga 
om förhållandet af ogift, gift, enkling eller enka hjusknparstétt (äkten
skaps- (eller familjeförhållande). 
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Tager man i serskildt betraktande barn, som aflidit under 
1 års ålder, finner man, att 

Af medeltal lefvande födde hafva sålunda under första 
lefnadsmånaden aflidit 12'97 % och under första lefnadsåret 
26.39 %. Dessa tal äro i sanning förfärliga, och inför dem visa 
sig våra förhållanden i hela riket utmärkt gynnsamma, då en
dast Stockholms stad kan uppvisa delvis liknande tal. Af de 
lefvande födde i Sverige dogo i medeltal 1860—1866 årligen 
barn under 1 års ålder till ett antal af 13.28 %, d. v. s. unge
fär blott hälften af hvad å Island dött, i Norrbottens län 13"56. 
Stockholm ensamt för sig öfvergår litet Island, då hufvud-
staden visar 27" 10 %, men det sorgliga förhållandet qvarstår, 
att ön har en dödlighet bland barn under 1 år, som går upp 
mot en hufvudstads med 40 % oäkta barn. Den svåraste tid 
för Sverige i afseende på denna dödlighet under de sista 115 
åren är under 1761—1763, då af barn under 1 år dogo 
23.39 %, men detta är dock mindre än det normala för Island. 
Granskar man förhållandet under den första lefnadsmånaden, 
visar Island ännu bedröfligare resultat. Medan der 12.97 % 
afledo, d. v. s. hvart 8:de barn, som födts med lif, är dödt 
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innan månadens slut, är i Sverige procenten 4'70, i Norrbotten 
5'13 och i Stockholm 6.97, hvilket visserligen är mycket, dock 
blott litet öfver hälften af dödligheten i första lefnadsmånaden 
å Island. 

Efter folkräkningen 1855 å Island företog man sig en 
statistisk beräkning, som är egendomlig i sitt slag. Det blef 
undersökt, huru förhållandet var med dopnamnen, och redo
görelser äro i bandet I lemnade derom, hvilka mans- och qvins-
namn förekomma å ön, huru många hafva ett visst namn och 
huru många hafva mer än ett dopnamn. Saken kan ej tyckas 
vara synnerligen vigtig — och det framhålla de sjelfve —, men 
det är möjligt, att det kan intressera någon att se ett och 
annat af frågan. Ät en befolkning af några och 60,000 men-
niskor borde väl, tycker man, årets 365 dagar räcka till med 
en namnsdag åt hvar, men det gör det visst icke, ty å ön 
funnos 530 mans- och 529 qvinsnamn, in summa 1,059 dop
namn, hvartill kommer, att helt få hafva mer än ett namn, 
nämnligen af män blott 3 % och af qvinnor 5 %. Största 
delen af förnamnen är af gammal nordisk, d. v. s. inhemsk 
börd, men äfven ifrån andra språk hafva många namn in
kommit och det med betydande användning. Tycke och smak 
äro alltid olika. Af våra mest vanliga mansnamn är det Jon, 
som är mest i bruk, och förkärleken för detta utländska namn 
är så stor, att ej mindre än hvar sjette mansperson hette Jon. 
Huru många tusen qvinnor hos oss heta Sara, är svårt att ens 
gissa, men ett ansenligt tal torde det vara; å Island fanns blott 
en enda med det namnet. Deremot är Guorån ett mycket 
omtyckt namn och bars af hvar åttonde qvinna. *) 

') Islandskans förmåga att bruka appellativ och deras sammansättningar gör 
det möjligt för isländingen att af egna tillgångar göra sig ett namn, 
t. ex. Engilrös, Klålina, llösinlilja, Silkisif, Suramarrös o. s. v. Svensken 
deremot — detta vare sagdt utan att på något sätt vilja intränga i 
hvars och ens till alla delar obestridliga rått att kalla sina barn med 
hvilken utsägbar bokstafskombination som heklst — svensken föredrager 
att söka ut ifrån alla verldens tider och kanter de namn, som han vill 
skola genom prydlighet eller åtminstone koustighet skilja sig från de 
vanliga, t. ex. — såsom personer verkligen hette den sista Dec. i fjor 
— Amatorius, Hamiltång, Madrid, Moshelm, Agrafine, Dementine, Ma
nilla, Moslina, Voltolina o. s. v. Den sparsamhet å namn, som isländingen 
iakttager, är främmande för svensken. Aro tillgångarne för denne senare 
mycket små, kunna de dock, väl skötta, räcka ganska långt, hvarigenom 
man lyckats få ihop till namn åt en flicka: Anna Annette; är deremot 
förrådet stort, utvecklas den mest slösande prakt, t. ex. i en familj, der 
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II . Jordbruk och boskapsskötsel 1869. Någon spanmåls-
odling förekommer icke å Island. Visserligen hafva försök gjorts 
och det ej alldeles förgäfves att få spanmål att mogna, *) men 
den tid, då Island bar skördar, hör snart till sagorna. Det 
oundgängliga vilkoret i en så nordlig trakt, blottställd för de 
mest bistra stormar, för att något mera ömtåliga växter skulle 
kunna trifvas, är en skyddande skog, men af sådan finnes nu
mera knappt ett trä, och sädesslagen hafva upphört. Den enda 
odling, som förekommer, är dels för kål och rotfrukter, dels för 
gräs. Odlad åker, om man så får kalla deras kålgårdar, hade 
1869 en vidd af 176 tunnland, fördelade i 4,536 lotter. Mycken 
omsorg egnas åt odling för gräs, dels genom vattenledning, dels 
utjemnande af tufvig mark, dels genom inhägnad af mindre 
jordstycken, å hvilka kreaturen instängas, då jorden derigenom 
får gödning. Under odlingsarbeten upptages 

Längre fram under handel och sjöfart ses, att till Island 
infördes 1869 inemot 42,000 tunnor spanmål, hvilken summa 
föga öfver- eller understiges under de sista åren. Denna in
förda vara utgör ock landets hela tillgång af spanmål, och då 
medelfolkmängden under året var 69,647 personer, blir för 
hvarje person den disponibla spanmålstillgången 0'6 t:a. — I 
Sverige beräknas öfver hufvud taget tillgången af stråsäd för 
hvarje person till 2\ tunnor, och i Norrbottens län gifver den 
egna skörden af stråsäd åt hvarje länet tillhörande person un
gefär så mycket, som tillgången är å Island för hvar och en. 
Med den införda potatisen, 545 tunnor, torde tillgången häraf 

alla barnen i fjor hette: Zoroaster Alfons Emil Perikles; Celestina Egeria 
Elisabeth; Paulina Andalusia Victoria Athene; Alfhild Esaida Katara 
Malvina; Anna Edith Minvaua Emilia; Ljushild Vanadis Embla Sofia; 
Anima Signe Elevteria Emauuela. 

*) I Arnljöt Olafssons plan till statistik för Island (Ura landshagsfroeoi Is
lands, efni hennar og niSurskipun; SKrslur I.) finnas rubriker för åker
bruk: rågåkrar, kornåkrar o. s. v., men hvarken hos isliindingar eller andre 
har jag kunnat finna, att å ön satts eller skördats något råg eller korn. 
Tvärtom uppvisas motsatsen. 
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vara inemot 2,500 tunnor; då väl knappt 2,000 t:r kunna på
räknas i skörd af landets 176 tunnland kålgårdar, sedan af-
drag härifrån gjorts för odlingen af kål, rofvor och enklare 
köksträgårdsväxter. Således blir af jordens alster — obe-
räknadt något kål, rofvor och dylikt — för hvarje öbo ej större 
tillgång under året än 38 k:r strå- och trindsäd och 2J k:a 
potatis, (hvartill äfven kan läggas 6 S risgryn. Strandhafre 
växer vild, och tillgången på Islandslaf är ymnig.) 

Kreaturens antal å ön är ganska betydligt. Under året 
(1869) funnos af 

hästar 30,835, deraf under 4 år 6,664; 
nötkreatur 18,342, deraf kor och drägtiga qvigor 15,693, 

tjurar, oxar och icke mjölkande kor 769, ungboskap 1,880; 
får 356,701, deraf drägtiga tackor 169,284, ej drägtiga 

19,127, baggar m. m. 55,128, unga får 113,162; 
getter 253. 
Jemföras dessa tal med medelfolkmängden å ön 1869, 

finner man, att mot 100 menniskor underhöllos: 

Härvid bör dessutom anmärkas, att den isländska Buntioar-
ästand upptager bland nöt- och get-kreaturen inga yngre än 
retur-ffömul (årsgamla) och bland fåren inga yngre än gemlingar 
(årsgamla), h vadan det är ej osannolikt, att antalet af ofvan-
stående ungboskap får höjas något. Af hästar nämnas ej spä
dare föl än trippi (öfver 4 år). 

III . Handel och njöfart. 1. Sjöfart. Till ön räknades 
1869 in allés 3,180 farkoster, deraf 61 däckade fartyg, 235 
båtar för 8—12 åror, 1,179 för 4—6 åror och 1,705 mindre 
båtar och ekstockar (»byttur»). 

Islands hamnar besöktes år 1869 af 149 fartyg om 4,270 
nyläster från utlandet, i hvilka tal Danmark ingår med ungefär 3, 
och af 137 fartyg om 4,360 nyläster från Island. Ibland dessa 
fartyg räknas endast med varor in- och utgående handelsfartyg, 
men icke örlogsfartyg, ej heller in- eller utländska fartyg, som 
legat vid kusterna för hval- eller fiskfångst. 

2. Införsel. Då landet ej frambringar spanmål och har 
ingen egentlig manufakturverksamhet, är naturligt, att utom 
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kolonialvaror skola spanmål och hvarjehanda manufakturalster 
vara de hufvudsakligaste införselsvarorna. Af spanmål, gryn, 
mjöl och bröd infördes år 1869 tunnor (a 63 k:r): råg 20,382, 
korn 179, hafre 120, bönor och ärter 2,342, krossgryn 8,645, 
korngryn 430, rågmjöl 4,014; skålpund: hvetemjöl 42,275, korn
gryn 940, hvete- (och litet råg-)bröd 231,760. — Potatis 545 
tunnor. 

Om man vill beräkna, huru mycket of van anförda slag af 
spanmål och dess produkter göra tillsammans, uttryckt i tunnor 
spanmål, har man först de i tunnor angifna: 36,112 tunnor, 
hvilket tal dock får höjas något i anseende dertill, att en tunna 
spanmål ingalunda gifver en tunna gryn eller mjöl, *) hvilka 
produkter således böra vid reduktion till spanmål erhålla större 
värde, och torde man utan att löpa fara för något betydande 
misstag få utföra nämnda antal (36,112) tunnor med 40,000. 
Vidare tillkommer brödet, som torde motsvara 300,000 skalp, 
hvetemjöl, hvilket med öfriga 42,275 skalp, hvetemjöl och 940 
skalp, korngryn låta reducera sig till 1,900 t:r, hvadan således 
hela spanmålsinförseln kan antagas till ungefär 41,900 tunnor. 
Härvid må man ock märka, att af risgryn infördes ej mindre 
än 415,900 skålpund. 

Af sprit- och maltdrycker: bränvin 129,800 k:r, romm, 
punsch och vin 17,600 k:r, öl 12,400 k:r. 

Kaffe 416,600 skalp., cikoria 143,000; socker 521,800 skalp., 
sirap 13,700 skalp. 

Tobak 117,300 skalp, och 301,000 cigarrer (windlar»). 
Salt 12,000 t:r. Stenkol 6,800 t:r. Tjära 250 t:r. 
Jern och stål 1,200 c:tr; spik 3,129,700 st.; knifvar 15,099 

st.; metkrokar 417,900 st. 
Trävaror: bjelkar 2,906 st.: spiror 1,728 st.; plankor 3,754 

st.; bräder 59,101 st. 
Hampa, spunnen och ospunnen 34,175 skalp. 
Tyg, af ylle 10,000 fot; af lin och hampa 835,000 fot. 
Krut 2,611 skalp. Bly och hagel 12,070 skalp. 

3. Utförsel. Till ersättning för dessa införda varor äro i 
synnerhet att märka såsom utförda följande: 

*) I dessa beräkningar har jag hufvudsakligen följt den grund, som finnes 
angifveu i H) 1. sammandrag sid. 50, hvarvid ock ej alldeles äro lem-
nade ur sigte de på Island gällande priserna, som lemnat någon ledning 
vid bedömande af qvaliteten, hvilken åter har sitt inflytande på qvanti-
teten, äfvensom afseende är fäst vid handelsbruket. 
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Fisk 60,900 e:tr. Salt rom 825 t:r. Trän 5,000 t:r. 
Kött, salt 2,300 t:r. Talg 4,830 c:tr. Fårskinn, saltade 

14,746 st., lamskinn 15,862 st. 
Fjäder 39,000 skalp. Ejderdun 7,850 skalp. Ripor 10,000 st. 
Ull 1,415,100 skalp. Strumpor 106,339 par; vantar 55,670 

par; vadmal 880 fot. 
Hästar, lefvande 534. (Men bara 1 får 1869 likasom 1868). 
För bedömande af priserna å några de vigtigaste varorna 

må meddelas, att 1 tunna råg var 1869 å Island i lika värde 
med någondera af dessa qvantiteter: 234 skalp, salt fisk; 82 
skalp, talg; 15 st. saltade fårskinn; 156 st. lamskinn; 47'5 skalp. 
ull; 156 par vantar; 45 skalp, fjäder; 2'8 skalp, ejderdun. 

IV. Landets inkomster och utgifter från 1 April 1871 till 
31 Mars 1872. 

Sedan lång tid tillbaka har staten för Island varit förenad 
med danska riks-staten, men sedan den 2 Januari 1871 har 
Island sin egen inkomsts- och utgifts-stat. Det första räken
skapsåret enligt den nya ordningen är från den 1 April 1871 
till den 31 Mars 1872, hvartill förslaget är följande: 

I n k o m s t e r . 

U t g i f t e r . 
1. Civil-ärenden. 
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2. Kyrko- och skolärenden. 

[Utgifter motsvarande dem i Sverige å l:a, 3:e, 4:e och 
5:e hufvudtitlarna förekomma icke.J 
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Embcettifimannatal å Islandi är en liten kortfattad »Stats
kalender» enligt förhållandet vid midsommaren 1870. 

Af landstingets ledamöter voro 6 utsedde af regeringen och 
21 valde af folket. 

Landsstyrelsen och domaremagten innehafves af 1 stifts-
amtman och 3 amtmän samt öfverdomstolen, som räknar 6 
medlemmar. Fogdarne, desslikes ock domare, äro 21, en för 
hvardera af de 3 städerna och 18 syslorna. Kommunerna 
med hvar sin föreståndare äro 168. 

Ecklesiastikstaten räknar 1 biskop, 20 häradsprostar och 
(med inberäkning af prostarne) 146 kyrkoherdar och derjemte 
2 hjelp-prester samt 3 lärare vid prestskolan och 9 lärare vid 
latinskolan i Reykjavik. 

MedicinaUtaten räknar 11 läkare, 3 apotekare och 61 
examinerade barnmorskor. 

Ons uppbörd handhafves af en lands-uppbördsman med 
kunglig fullmagt och lön af staten samt 13 förvaltare, som åt
njuta \ af intägterna i arvode. 

De 171 pastoraten äro sedan den 1 Okt. 1870 fördelade 
i afseende på Iöne-inkomsterna i 4 klasser sålunda: 

Domkyrkopresten i Reykjavik är den ende pastor, som till 
någon del åtnjuter lön af staten. 

Åf dessa pastorat äro de af 1 klassen regala, de af 2 och 
3 klassen tillsättas af stiftsstyrelsen, hvartill sedan kommer 
kunglig stadfästelse. 

Tjenstgörande prester år 1870 voro till antalet 145. Af 
dessa hade blott 8 aflagt teologisk examen vid universitetet (i 
Köpenhamn) och 45 vid prestskolan i Reykjavik, de öfriga 92 
hafva icke tagit någon teologisk examen, d. v. s. ungefär ^ af 
presterna har styrkt sig ega akademisk bildning i teologi, och 
nära % äro i teologi alldeles oexaminerade; hvilket föga öfver-
ensstämmer med våra svenska begrepp och fordringar. 

Karl Sidenbladh. 
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Proportionen emellan könen bland de födde och inom 
den stående befolkningen med serskild hänsyn 

till Sverige och dess provinsiela olikheter. 

Enligt den Heliga Skrift installerades det första mennisko-
paret på jorden med välsignelsen: våren fruktsamme, förökens, 
uppfyllen jorden och gören henne eder underdånig. 

Den menniskoslägtets bestämmelse, som häruti innebars, 
skulle säkerligen, om dess upprätthållande lemnats ensamt åt 
sociala och individuela förhållanden, hafva förfelats. Den be-
höfde värnas af naturlags tvång. Enväldigt framträder ock 
detta tvång i könsskilnaden, såsom oeftergifligt vilkor för för-
ökelsen. Till detta vilkor sluter sig äfven ett annat, nemligen 
upprätthållandet af den proportion mellan könen, som för ända
målet är nödig. 

I detta hänseende mötas våra blickar, när de ej kunna 
öfverskåda mer än enskilda familjer och mindre samhällsgrup
per, af den största skenbara oregelbundenhet, så väl i afseende 
på de födda barnens kön, som i afseende på proportionen mel
lan könen inom den vuxna befolkningen. För statistiken öpp
nar sig alltså här ett fält att genom iakttagelser i stort kunna 
följa naturens ordning på spåren medelst besvarande af en 
mängd frågor såsom: 

huru förhåller sig i allmänhet antalet födda barn af man
kön till dem af qvinkön? 

huru förhåller sig detta antal särskildt bland de lefvandc 
födda? 

huru serskildt bland de dödfödda? 
huru serskildt bland de inom äktenskap födda? 
huru serskildt bland de utom äktenskap födda? 
huru i olika länder? 

Stat. Tidslr., 31:tta höft. 1 
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huru på landsbygden? 
huru i städerna? 
huru i serskilda landsdelar? 
huru förhåller sig antalet män till antalet qvinnor inom 

hela den stående befolkningen i olika länder? 
huru inom samma land vid olika tidpunkter? 
huru på landsbygden? 
huru i städerna? 
huru inom vissa befolkningens åldersklasser och företrädes

vis inom de produktiva? o. s. v. 
Ännu eger man blott från ett relativt fåtal länder full

ständiga uppgifter öfver hela antalet födda barn med iakttagen 
skilnad mellan lefvande- och död-födde och mellan de sist
nämndes kön. 

Iakttagelser i massa föreligga alltså egentligen blott öfver 
förhållandet mellan de lefvande födda barnens kön. Såsom 
medeltal af dylika iakttagelser till ett antal af omkr. 70 mil
lioner, hemtade från Europeiska länder, har man beräknat pro
portionen: 1058 lefvande födde af mankön mot 1000 af q vinkön. 

Då uppgifterna till större delen samlats inom de senare 
decennierna af innevarande århundrade, skulle denna proportion 
gälla såsom uttryck af det nuvarande förhållandet under förut
sättning, att de från samtliga inbegripna länder hade samma 
fullständighet och tillförlitlighet, hvilket dock svårligen kan an
tagas. Den sannolika ofullständigheten af uppgifterna från vissa 
länder torde således göra denna proportion något tvifvelaktig. 
Då den är grundad på iakttagelser endast under detta århun
drade, är den ej heller fullt jemförlig med resultatet af iaktta
gelser, som omfatta en längre tiderymd. 

De Svenska iakttagelserna för en oafbruten tiderymd af 121 
år från och med 1749 till och med 1869, omfattande ett antal 
af 10,441,450 lefvande födda barn, deraf 5,338,835 af manligt 
och 5,102,615 af qvinligt kön, gifva alltså för hela denna tid 
proportionen af 1046 lefvande födda mankön mot hvart 1000-
tal lefvande födda qvinkön. 

Om de Svenska iakttagelserna för hela riket från och med 
1751 till och med 1860 delas i 11 tioårsperioder, så visa de 
(jfr tab. N:o 1 och tafl. N:o 1.) vid jemförelse af dessa perio
ders medelproportion ej större skilnad sinsemellan än 7%o> då 
gränserna ligga emellan minimum: 1043 (1771—1780) och 
maximum 1050 (1791—1800). 
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Medelproportionen för hela riket under de 9 sistförflutna 
åren (1861—1869) af 1,161,235 lefvande födda barn, deraf 
594,455 af mankön och 566,780 af qvinkön, utgör nära 1049 
mankön mot 1000 qvinkön och ligger för enskildt år emellan 
minimum 1041 (år 1861) och maximum 1055 (år 1867). 

Oaktadt dylika vexlingar, som för en längre följd af en
skilda år framträda ännu skarpare, har under 121 år intet enda 
enskildt års summa för hela riket, äfven om denna stundom 
understigit 60,000 lefvande födda, företett afvikelse från det för
hållandet, att lefvande födde mankön varit talrikare än qvin
kön. Gränserna för årsvexlingarna i hela riket ligga emellan 
minimum 1021 lefvande födde mankön (år 1784) och maxi
mum ,1062 (år 1807) mot 1000 qvinkön. 

Ännu märkbarare framträder den af naturlag bestämda 
öfvertaligheten af födda mankön, när de dödfödda barnen äfven 
medtagas i beräkning. 

Som nämndt är, inskränka sig dock iakttagelserna häröf-
ver till ett betydligt ringare antal, än öfver de lefvande födde, 
och orsakerna härtill äro lätt insedda. En del af de befintliga 
uppgifterna äro antagligen ock ofullständiga. 

Man har emellertid för omkring 1 million dödfödda barn 
med angifven könsskilnad inom åtskilliga Europeiska länder 
beräknat förhållandet till 1353 af mankön mot 1000 af qvin
kön, en proportion, som enligt bekantgjorda uppgifter för Frank
rike, så vidt iakttagelserna äro tillförlitliga, skulle uppgå ända 
till 1452 mot 1000. 

De Svenska uppgifterna rörande de dödföddas kön omfatta 
ännu blott de från och med 1861 förflutna 9 år, som för 
denna redogörelse kunnat medtagas i beräkning, med ett antal 
af 39,342, hvaraf 22,585 af manligt och 16,757 af qvinligt kön, 
och gifva alltså förhållandet af 1348 dödfödde af mankön mot 
1000 af qvinkön, eller mera än 300 pro mille högre antal 
gossebarn än bland de lefvande födde. Vexlingarna i propor
tionen för enskilda år ligga emellan minimum 1300 (år 1865) 
och maximum 1414 (år 1868). Samtliga iakttagelser sätta 
alltså utom allt tvifvel, att bland de dödfödda barnen proportio
nen af mankön är betydligt högre än den af qvinkön. 

När man för de nämnda 9 åren (1861—1869) samman
räknar de i Sverige lefvande- och död-födde, (jfr tab. N:o 2 och 
diagram) utgörande tillsammans 1,200,577, deraf 617,040 af 
manligt och 583,537 af qvinligt kön, så höjes proportionen 
bland samtliga födda barn till 1057 mankön mot 1000 qvin-



218 

kön, då den deremot under samma tid för de lefvande 
födda ensamt för sig utgjorde blott 1049 mankön mot 1000 
qvinkön. 

Möjligheten att förlika en af naturordning i stort bestämd 
proportion mellan de föddas kön med den regellöshet, som inom 
trängre iakttagelsekretsar och i synnerhet inom de enskilda fa
miljerna i detta hänseende alldagligen möter oss, kan sökas en
dast i en latitud, som inom vissa gränser måste vara inrymd 
åt lokala, sociala och individuela inflytelser. 

Tillvaron af en sådan latitud utesluter ingalunda möjlig
heten af en lokal och tillfällig disproportion mellan könen inom 
den vuxna befolkningen. Ett sådant förhållande föranleder då 
den ena menniskogruppen att närma sig till den andra och för
hindrar med oemotståndlig magt den isolering, som skulle mot
verka den menskliga utvecklingen. 

Denna latitud, denna i smått starka föränderlighet af en 
proportion, som i stort är och måste vara värnad af naturlags 
tvång, kan, såsom nämndt är, icke hafva sin grund i annat än 
lokala, sociala och individuela förhållanden. Att uppdaga dessa 
erbjuder visserligen ett serdeles lockande fält för undersökning. 
Men för att komma dem på spåren fordras statistiska iakttagel
ser af ett omfång, en likformighet, en noggrannhet och en mi
nutiös detaljering, som ännu till större delen saknas och troli
gen på lång tid ej kunna ernås åtminstone i ett antal tillräckligt 
stort för att kunna göra anspråk på åtgörande röst. 

De medelproportioner, som af en och annan författare blif-
vit beräknade efter iakttagelser under kortare eller längre års-
följder af detta århundradet och på grund af större eller min
dre summor för 17 Europeiska stater visa såsom yttersta grän
ser för de lefvande föddes kön 1045 mankön i England och 
1066 mankön i Frankrike mot 1000 qvinkön. Då emellertid 
tiderymderna äro olika långa, de begagnade absoluta talen af 
högst olika belopp för olika länder och i öfrigt primäruppgif
terna icke öfverallt hafva lika värde, vore det utan tvifvel oför-
sigtigt att på dylika medelproportiouer vilja grunda antagandet 
af någon bestämd inflytelse af nationalitet eller race. Några 
exempel från länder, hvilka erbjuda en längre årsföljd af iakt
tagelser i detta ämne, torde dock vara förtjenta att serskildt 
anföras (se tab. N:o 3). Derest, såsom visserligen icke är 
omöjligt, några egendomliga skiljaktigheter mellan olika natio
naliteter skulle komma att bekräftas, så kunna dock äfven 
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dessa hafva sin hufvudsakliga grund i lokala och sociala för
hållanden mera än i raceskilnaden ensamt för sig. 

För en komparativ undersökning mellan olika länder i 
dessa hänseenden saknar jag utvägar. För en sådan inom ser-
skilda delar af vårt eget land hafva vi ett värdefullt material. 

Vi hafva redan i det föregående ådagalagt, huruledes för 
hela Sverige under lVs sekel summorna af tioårsperioder icke 
förete någon afvikelse från regeln af mankönets öfvertalighet 
bland de lefvande födde. Afven om man för hvartdera af våra 
n. v. 25 län (tab. N:o l och diagram) sammanräknar iakt
tagelserna i fr'oan«-perioder, då man ej sällan erhåller tal, som 
föga öfverstiga det ringa beloppet af några tusental lefvande 
födde, gör sig dock samma regel utan undantag gällande. 

Om man deremot för hvarje särskildt län jemför sum
morna för de enskilda åren. förekomma talrika fall af ett om-
vändt förhållande, så att antalet lefvande födda barn af qvin-
kön ej blott varit lika stort med det af mankön, utan t. o. m. 
mer eller mindre betydligt öfvorstigit barnen af manligt kön. 
Sådana undantagsfall hafva förekommit: 

Anmärkniwj. — Då Vormlands, Örebro, Gefleborgs, Vesternorrlands, Jenit-
lands, Vesterbottens och Norrbottens lan ännu icke räkna 100-årig till
varo såsom serskilda län med nuvarande områden, sir möjligt, att det 
förhållande med afseende på de lefvande föddas kön, hvilket egt rum 
sam/äldt inom det större område, under hvilket dessa län förr voro sam
manförda, ej för hvarje år varit gällande äfven inom hvar och en af de 
delar, som nu bilda de serskilda länen. För Vermlands oeli Örebro 
län i n. v. områden gäller ofvanstående förhållande dock minst 75 år, 
för Vester- och Norrbottens läu minst 68, för Getteborgs, Vesternorr
lands och Jemtlands 60 år. — För tiden mellan 1774 och 1794 finnas 
endast stiftssammandrag tillgängliga, hvilka med undantag för Gotland 
omöjliggöra undersökning för de serskilda länen. 
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Vid sidan af dessa undantagsfall för enskilda år står alltid 
som regel, att sänkningen kompenserats genom en mer eller 
mindre stark höjning öfver medeltalet under något eller några 
af de nästföljande åren. 

Enligt grunderna för beräkning af sannolikhet har man 
fullt skäl att söka en förklaring till de betydliga olikheter, som 
dessa års-Jluktuationer inom de olika länen förete, uti det större 
eller mindre absoluta antalet lefvande födda barn. Det visar 
sig ock, att detta antal är lägst på Gotland — knappt 120,000 
tillsammans under 121 år och alltså i medeltal ej ens 1000 på 
år. Stockholms stad oberäknad företer ock Gotland de talri
kaste sänkningarna. 

A andra sidan förekomma mycket sällan inom de län, der 
sammanlagda beloppet lefvande födda -barn under ett helt sekel 
öfverstigit 1/i million, och årliga medeltalet alltså uppgått till 
mera än 5000, dylika sänkningar unci fr den normala medelpro
portionen, nemligon blott frän 2 till högst 8 gånger på år
hundradet. 

Emellan dessa ytterligheter ligga dock flere län, för hvilka 
det olika stora absoluta antalet lefvande födda ensamt för sig 
ej synes lemna en tillfredsställande förklaring öfver sänkningar
nas större eller mindre talrikhet. För dessa hänvisas man alltså 
på andra orsaker än blott iakttagelsernas antal. 

Till vägledning för forskningen, huruvida de serskilda lä
nen oberoende af årsvexlingarna må förete några karakteristiska 
egendomligheter i proportionen mellan de föddes kön, erbjuda 
sig följande medeltal under hela den tiderymd, som iakttagelserna 
omfatta. (Jfr tab. N:o 1 och motsv. diagram). 
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Medeltal mankön 
på 1000 qvinkön. 

Hela antalet 
lefv. födde. 

Kristianstads län 1048. 455,200. 
Elfsborgs » ..: 1048. 597,113. 
Skaraborgs » 1048. 522,657. 
Kronobergs » 1047. 356,405. 
Kopparbergs » 1047. 395,484. 
Stockholms » ..'. 1046. 324,901. 
Södermanlands» 1046. 319,940. 
Malmöhus » 1046. 637,249. 
Östergötlands » 1045. 581,692. 
Hallands » 1045. 271,859. 
Örebro » 1045. 367,499. 
Vesterbottens » 1044. 169,733. 
Vestmanlands > 1043. 272,943. 
Uppsala » 1042. 246,344. 
Göteborgs och Bohus län 1039. 482,251. 
Blekinge län 1037. 283,511. 

Anmärkning. 
Medeltal mk. 
på 1000 qk. 

Hela antalet 
lefv. födde. 

n. v. Vermlands län under 75 är (1795—1869) 1053. 456,582. 
n. v. Örebro » » » » 1047. 303,946. 
n. v. Vesterbottens » » 68 är (1802—1869) 1041. 138,324. 
n. v. Norrbottens » « » » 1049. 125,403. 
Gamla Vesternorrlands » » 14 år (1749—1762)_ 1045. 53,069. 

(Gestrikland, Helsingland, Medelpad, Herjeådalen, Ångermanland, Jemtland.) 
Nyare Vesternorrbs län under 47 år (1763—1809) 1034. 64,233. 

(Medelpad, Ångermanland, Jemtland.) 
Gefleborgs län under 47 år (1763—1809) 1057. 55,842. 

(Gestrikland, Helsingland, Herjeådalen.) 

Herjeådalen. LefVande födde. Summa. Mankön på 1000 qvinkön. 
m. q. 

1802—1810. 476. 490. 966. 971L„ 
1811—1820. 551. 506. 1057. 1089r a $i053) 
1821—1830. 683. 628. 1311. 1088 ) [1056. 
1831—1840. 664. 625. 1289. 1062 ) U057J 
1841—1850. 801. 755. 1556. 1061 S ' l072. 
1851—1860. 981. 873. 1854. 1124 S 
1861—1869. 919. 859. 1778. 1070 

5075. 4736. 9811. 1072. 
1810—1869. 4655. 4301. 8956. 1082. 
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För 60 år (1810—1869). 
Jemtlands län 1064. 77,473. 
Vesternorrlands » 1051. 175,813. 
Gefleborgs » 1042. 188,398. 

Jfr anmärkn. å föregående sida. 

Vid denna jemförelse länen emellan befinnes visserligen 
Malmöhus län med högsta absoluta antalet lefvande födde fö
rete samma proportion, eller 1046 mankön mot 1000 q vinkön, 
som medeltalet för hela riket. Men att de höga absoluta talen 
här ej ensamt äro bestämmande, synes deraf, att flere andra 
län, i hvilka öfver 1/s million lefvande födda barn för hvartdera 
legat till grund för beräkningen, dock förete betydliga afvikel-
ser från riksmedeltalet. 

Detta skulle väl ensamt för sig ej heller betyda mycket, 
om iakttagelserna omfattade blott ett och annat år och kunnat 
påverkas af de ofta starka årsvexlingarna. Men denna infly
telse bör åter motvägas af den långa årsföljden, oftast ett helt 
århundrade, öfver hvilken de äro utsträckta. 

Det synes sålunda ej kunna betviflas, att de mellan länen 
framträdande större skiljaktigheterna i proportionen mellan de 
lefvande föddas kön hänvisa på verkligen förhandenvarande och 
fortverkande olika orsakliga inflytelser. 

Jemtlands län torde alltså med skäl kunna framhållas så
som egendomligt för sin höga proportion af mankön (1064), 
hvilken med 18 %o öfverstiger medeltalet för hela riket och med 
27 %o öfverstiger proportionen för Blekinge län, hvilket i sin 
ordning företer den motsatta ytterligheten af ifrågavarande pro
portion, eller blott 1037 mankön mot 1000 qvinkön. Då Jemt
lands befolkning delvis är af Norsk härkomst och tab. N:o 3 ut
visar en serdeles hög proportion lefvande födda mankön i Norge, 
så saknas här ej anledning till raceinflytelse såsom grund för 
afvikelsen från Sveriges öfriga län. 

Närmast i ordningen efter Jemtlands län följa med hög 
proportion af lefvande födda mankön Kalmar (1058), Gotlands 
(1053) samt Vermlands, Norrbottens och Vesternorrlands län 
(alla med 1051). 

Niirmast före Blekinge läns laga proportion finnes Göte
borgs och Bohus län (1039). 

Oscillationerna i proportionen inom de öfriga länen falla 
emellan gränserna 1042 och 1049 mankön på 1000 qvinkön 
och aflägsna sig alltså ej betydligt från riksmedeltalet. 
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Hvad serskildt beträffar Stockholms stad, som ej inneslutits 
i föregående jemförelse, står den lägre än något af länen 
nemligen med proportionen 1034. 

Serdeles anmärkningsvärdt är, att den höga proportionen 
för Jemtlands län egentligen bestämmes af Herjeådalen, hvars 
medeltal för 60 år (1811—69) uppgår till ej mindre än 1082 
lefvande födda mankön mot 1000 qvinkön och som för 10 års
perioden 1851 — 60 företer det alldeles enstaka stående medel
talet 1124 mankön mot 1000 qvinkön. 

Frågan om skilnad mellan olika län sammanhänger nära 
med den om skilnad mellan landsbygd och städer. 

Iakttagelser från flere andra länder visa, att i allmänhet 
landsbygden företer en högre proportion af lefvande födde man
kön än städerna. Såsom ett exempel, i hvilket de höga abso-
uta talen böra aflägsna all inflytelse af tillfällighet, torde blott 
få anföras, att, då i England med Wales under åren 1859— 
1868 bland de lefvande födde proportionen af mankön varit 
1043, har den deremot för staden London under samma tid 
varit blott 1036 mankön mot 1000 qvinkön. 

I flertalet af vårt lands städer äro visserligen de sociala 
förhållandena ej betydligt afvikande från den landtliga befolk
ningens, åtminstone der denna lefver i byalag eller agglomera
tion. Skilnad mellan landsbygd och städer i det ifrågavarande 
hänseendet framträder dock äfven här tydligt. 

1 medeltal för en tiderymd af 68 år (1802—1869) och för 
ett antal å lundsbygden lefvande födde uppgående till 6,101,056 
— deraf 3,121,28"6 mankön och 2,979,770 qvinkön — och i 
städerna likaledes uppgående till 680,268 — deraf 346,798 
mankön och 333,470 qvinkön — utfaller alltså proportionen 
för landsbygden med något öfver 1047, för städerna med helt 
nära 1040 lefvande födda mankön mot 1000 qvinkön. (Jfr tab. 
N:o 1 och motsv. diagram). 

För åren 1861—1869 ensamt för sig med å landsbygden 
lefvande födda mankön 519,803 och qvinkön 495,270 utgör 
proportionen alltså 1050 mankön mot 1U00 qvinkön — med i 
städerna lefvande födde mankön: 74,652 och qvinkön 71,510: 
blott 1044 mankön mot 1000 qvinkön. (Jfr tab. N:o 1 och 
motsv. diagram). 

Såväl de absoluta talen, som den långa årsföljden synas 
fullt berättiga antagandet af den konstanta skilnad äfven i vårt 
land, att mankönets öfvertalighet bland de lefvande födde är 
större å landsbygden än i städerna. 
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Till nedtyngande af proportionen för städerna bidrager na
turligtvis hufvudsakligen Stockholm med sitt förenämnda låga 
medeltal (1034). 

I fråga om den inflytelse, som i föreliggande hänseende 
möjligen kan utöfvas af barnens egenskap af äkta eller oäkta, 
förete iakttagelserna från många europeiska stater såsom regel 
det egendomliga förhållandet, att, vare sig ensamt beträffande 
de lefvande födde, eller de dödfödde äfven medräknade, pro
portionen af mankön är högre bland de äkta än bland de oäkta. 

De svenska iakttagelserna lemna nödiga fullständiga upp
lysningar blott från och med året 1861. 

För ett antal t. o. m. 1869 i hela riket lefvande födda 
äkta barn, uppgående till 1,050,992 — deraf 538,043 mankön 
och 512,949 qvinkön — utfaller alltså proportionen med 1049 
mankön mot 1000 qvinkön. 

För under samma tid lefvande födde oäkta till ett antal af 
110,248 — deraf 56,412 mankön och 53,831 qvinkön — ut
faller proportionen med 1048 mankön mot 1000 qvinkön. 

Sä vidt man af de relativt låga absoluta talen kan sluta, 
är alltså skilnaden här ringa, men går dock i samma riktning, 
som den i andra länder iakttagna. 

Ännu mycket lägre absoluta tal förete de samlade iaktta
gelserna öfver dödfödde äkta och oäkta! För ett antal af 33,998 
dödfödde äkta — deraf 19,655 mankön och 14,343 qvinkön — 
utfaller proportionen med 1370 mankön mot 1000 qvinkön. 
För 5,344 dödfödde oäkta — deraf 2930 mankön och 2414 
qvinkön — blir proportionen deremot blott 1214 mankön mot 
1000 qvinkön. 

Om man ock till förklaring af denna stora skilnad vill in
rymma behörig inflytelse åt de låga absoluta talen, saknas dock 
ej skäl att antaga, det en skilnad kan komma att till fullo be
kräftas såsom för Sverige gällande regel, att proportionen död
födde äkta af mankön betydligt öfverstiger den af dödfödde oäkta 
mankön. 

Från och med år 1861 rubriceras nemligen här såsom äkta 
barn blott de, som framfödts efter fullbordadt äktenskap. Men 
de fall äro i vårt land ganska talrika, då äktenskap fullbordas 
först efter sanimanafladt barus framfödande. £n följd häraf bör 
åter blifva, att bland de oäkta barnens mödrar träffas ett re
lativt större antal qvinnor i yngre kraftfullare ålder än bland 
de äkta barnens, och att alltså de anledningar till nedkomst 
med dödfödda barn i allmänhet, hvilka kunna sökas i modrens 
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helsotillständ, måste i relativt mindre antal förekomma hos 
mödrarna till de oäkta barnen. De fysiologiska skäl, som ser-
skildt öka risken för foster af manligt kön att med lif framfö
das, böra alltså i relativt ringare antal förefinnas bland de oäkta 
barnens mödrar, och barn af manligt kön böra följaktligen af 
dem kunna lättare med lif framfödas. 

Då skilnaden mellan lefvande födda äkta och oäkta barn i 
afseende på proportionen mellan könen enligt de relativt fåta
liga Svenska iakttagelserna framstår så ringa, som förut är an-
fördt, och då det absoluta antalet härstädes kände dödfödde 
oäkta är så lågt, så följer deraf, att, om man sammanlägger de 
lefvande- och död-födde äkta för sig och likaledes de lefvande-
och död-födde oäkta för sig, skilnaden i proportionen mellan de 
föddes kön ej kan blifva stor. 

Den utfaller nemligen för de förra, till ett absolut antal 
af 1,084,990 — deraf 557,690 mankön och 527,292 qvinkön — 
med 1058 mankön mot 1000 qvinkön — och för de senare, 
till ett absolut antal af 115,587 — deraf 59,342 mankön och 
56,245 qvinkön — med 1055 mankön mot 1000 qvinkön. 

Skilnaden framträder dock i samma riktning, som af andra 
länders iakttagelser jemväl är antydd. 

Sedan iakttagelserna tillräckligt ådagalagt, att de vexlingar 
i proportionen mellan de födda barnens kön, hvilka med sken
bar regellöshet framträda inom de enskilda familjerna och de 
smärre samhällsgrupperna, äfven i någon mån sträcka sig till 
större samhällsgrupper och hela länder ej blott för enskilda 
är utan t. o. m. för en längre årsföljd, blir det naturligtvis 
svårt att besvara den frågan, huruvida i dessa vexlingar dock 
kan spåras någon genomgående riktningslinca till en konstant 
ökning eller minskning af proportionen under en tillräckligt lång 
tiderymd. 

Berättigande att antaga möjligheten af en sådan riktnings-
linea inom vissa gränser kan sökas såväl i den latitud, som 
är inrymd åt vexlingarna i smått och under kortare tiderymder, 
som uti den befallande naturlagens oeftergifliga bud. 

Så vida vexlingarna i smått äro beroende af lokala, soci
ala och individuela inflytelser, så kunna dessa inflytelser otvif-
velaktigt under tidernas lopp så förändras till intensitet och 
extensitet, att en bestämd inflytelse på proportionen af de föd
das kön deraf kan blifva en fortgående följd. Derest sådan 
inflytelse åter skulle sträfva att inkräkta på naturlagens magt, 
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gör sig denna säkert gällande genom att återställa det ända
målsenliga förhållandet. 

Den tiderymd, som statistiken för närvarande kan öfver-
skåda, är alltför kort för att på frågan härom gifva ett afgö-
rande svar. Endast från några få länder föreligga iakttagelser, 
som i tillräckligt stort antal sträcka sig in i det sistförflutna 
århundradet. På alla länder hafva dessutom politiska och so
ciala skakningar öfvat en störande inflytelse. 

De få tillgängliga iakttagelserna hänvisa åtminstone på 
sannolikheten af motsatta riktningar, så att, der proportionen till 
en början framstår mycket låg, riktningen går till höjning af 
mankönets öfvertalighet och omvändt att den från en större 
höjd kan sjunka nedåt. (Jfr tab. N:is 1 och 3 samt diagram.) 

Vid jemförelse mellan medeltalen för det förra århundra
det och de för hela tiden gällande befinnes 1700-talets propor
tion hafva varit lägre i Stockholms stad (1029), i Stockholms 
län (1045), i Kronobergs (1046), i Blekinge (1034), i Malmö
hus (1044), i Hallands (1040), i Göteborgs och Bohus (1034), 
i Elfsborgs (1045), i Skaraborgs (1035), i Vestmanlands (1039) 
och Kopparbergs län (1042). JDeremot var 1700-talets propor
tion högre i Upsala (1049), Östergötlands (1048), Jönköpings 
(1059), 'Kalmar (1062), Gotlands (1055) och Kristianstads län 
(1049). För Södermanlands län står den lika, och för öfriga 
län efter nuvarande indelning kan denna jemförelse ej utföras, 
livad man häraf synes kunna sluta är att proportionen af lef-
vande födda mankön snarare haft och har benägenhet att med 
tiden höja än att sänka sig åtminstone från den utgångspunkt, 
som våra "iakttagelser lemna. 

Fysiologien och statistiken hafva ömsesidigt till hvarandra 
hänskjutit problemet att förklara den i stort så oföränderliga 
och i smått så föränderliga proportionen mellan de föddes kön. 

Statistiken, som fullt bekräftat oföränderligheten i stort, 
har derjemte, såsom i det föregående är anfördt, ådagalagt: 

att äfven afvikelserna hafva en relativ oföränderlighet; 
att sålunda i viss mån konstanta skiljaktigheter förekomma 

ej blott emellan olika länder, utan emellan olika delar af sam
ma land; 

att proportionen af födda mankön är högre å landsbygden 
än i städerna; 

— högre bland de inom äktenskap, än bland de utom äk
tenskap födde, och 

betydligt högre bland de död/ödde, än biand de lej'vande födde. 
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Det synes ej heller osannolikt, att kulturens fortgång och 
riktning på denna proportion utöfvar en långsamt fortgående 
inflytelse. 

Dessa få data äro dock långt ifrån att innehålla en till
fredsställande förklaring. Fältet ligger sålunda vidöppet för 
förslagsmeningar, hvaraf ock en mängd blifvit framkastade, der-
ibland ej få fullkomligt haltlösa. En del af dessa förslagsme
ningar ligger mera uteslutande inom fysiologiens område, så
som t. ex. frågan, huruvida fostrets kön bestämmes redan vid 
aflelsen eller först under utvecklingen i moderlifvet, om infly
telsen af viljeriktningen hos föräldrarne, af modrens fysiska be
skaffenhet o. s. v. 

Andra förslagsmeuingars värde kan otvifvelaktigt afgöras 
genom statistiska undersökningar t. ex. om inflytelsen af klimat, 
race, lefnadssätt och yrke, stora genomgripande olyckor inom 
samhället, såsom krig, hunger och dyr tid, åldersskilnaden mel
lan föräldrarne, äktenskapets duration, barnets egenskap af det 
första eller ett senare inom kullen o. s. v. 

Hade ett fätal af iakttagelser varit tillräckligt att gifva 
utslag, så hade naturligtvis meningsskiljaktigheten ej kunnat 
blifva så stor. Nu fordras åter massor af iakttagelser, men med 
antalet af dem växa ock svårigheterna för deras erhållande. 
Derjemte ökas ock hindren för orsakernas uppdagande i följd 
af den komplex af faktorer, som företrädesvis inom det sociala 
lifvet är verksam, och som till en del undandrager sig all beräk
ning, ju större omfånget blir af iakttagelser. 

Iakttagelser i stor skala utöfver det omfång, hvartill staten 
skäligen kunnat bereda utväg, fordra hjelpmedel och biträde, 
som sällan stå till buds och till hufvudsaklig del måste grun
das på frivillighet och intresse, lrvilka vanligen ej i rikt mått 
stå till buds. Jag har, likasom i Norge äfven skett, vädjat till 
dessa, då jag med hänsigt till den vigt, som företrädesvis synes 
böra skänkas åt inflytelsen af föräldrarnes ömsesidiga ålders
förhållande och åt barnets ordning inom kullen, nyligen anhål
lit om frivilliga uppgifter härom från rikets presterskap från 
och med nu löpande år. Framtiden får utvisa, till hvad om
fång dessa uppgifter kunna erhållas och hvad resultat af 
dem må kunna vinnas. 

Af de iakttagelser, för hvilka jag hittills kunnat redogöra, 
erbjudas blott några vinkar. 

Att antalet aflade mankön måste betydligt öfverstiga det 
af aflade qvinkön framgår obestridligt af de iakttagelser i stora 
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massor, som redan nu från så många länder föreligga rörande 
den högre proportionen mankön bland de lefvande födde och 
den vida högre proportionen mankön bland de dödfödde. 

Om man alltså ville tänka sig samtliga aflade barn lef
vande framfödda, så skulle följden deraf blifva en vida högre 
proportion mankön, än den nu bland de lefvande födde rådande. 
Följaktligen synes det obestridligt, att ju mer antalet dödfödda 
barn minskas i förhållande till antalet lefvande framfödda, desto 
högre måste ock bland dessa sistnämnda proportionen af man
kön komma att åtminstone till en viss gräns framstå. 

Såsom regel bör alltså kunna antagas, att de förhållanden, 
som förmå att höja antalet lefvande födda barn, jemväl äro 
egnade att verka höjning af mankönets proportion bland dem. 
Bland dylika förhållanden kan den inflytelse, som utöfvas af 
modrens eget helsotillstånd på lefvande eller liflös börd, svårli
gen förbises. Möjlig inverkan på modrens helsotillstånd af kli
mat, race, ålder, lefnads-sätt och vilkor, hennes förhållande 
under hafvandeskapet och vid nedkomsten o. s. v. torde ej heller 
kunua förnekas. De modifikationer, som sociala och individuela 
förhållanden medelst modren sålunda kunna utöfva på propor
tionen mellan lefvande- och död-födde i allmänhet, kunna alltså 
sträcka sin inflytelse äfven till proportionen mellan de lefvande 
föddes kön. 

Häraf synes mig otvunget framgå, att modrens helsotill
stånd och kroppsbeskaffenhet, i den mån de för henne under
lätta möjligheten att framföda lefvande barn, äfven på propor
tionen af de lefvande födda barnens kön måste utöfva en infly
telse, som af de sociala förhållandena kan i viss grad påverkas. 

Den öfvertalighet af mankön bland de lefvande födde, hvil-
ken i Sverige likasom i andra länder utmärker landsbygden 
framför städerna (här 1047:1040) , bör ställas vid sidan af ett 
annat statistiskt datum, nemligen förhållandet mellan hela an
talet dödfödda barn å landsbygden och i städerna. 

Enligt de Svenska iakttagelserna för åren 1861—1869, om
fattande för landsbygden födda barn till ett sammanlagdt antal 
af 1,048,241, deraf 33,168 dödfödda, och för städerna födda 
barn tillsammans 152,336, deraf 6,174 dödfödda, utgör alltså 
procenten af dödfödda å landsbygden 3,i« % mot 4,05 % i stä
derna. För decenniet 1851—1860 ställer sig denna proportion 
än ofördelaktigare för städerna, nämligen med 4,31 % mot blott 
3,io % å landet. 
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Åfven om man sålunda vill tänka sig proportionen af de 
ajlade barnens kön vara densamma för städerna som för lands
bygden, måste dock, när de dödfödde såsom allmän regel fö
rete en öfvertalighet af mankön, vida större än de lefvande 
födde, och när antalet dödfödda barn är relativt större i stä
derna än på landsbygden, ett relativt mindre antal mankön 
komma till verlden med lif i städerna än på landsbygden. 

Orsakerna till det högre antalet dödfödda barn i städerna 
kunna svårligen sökas i annat än sämre helsotillstånd, än å 
landsbygden, hos en del af mödrarna. Härtill kunna samverka 
såväl befolkningstätheten i och för sig, som olikhet i syssel
sättning och lefnadssätt. 

Såsom en följd af städernas lägre proportion mankön bland 
de lefvande födde bör den större eller mindre andel af stads
befolkning, som ingår i hela länets folkmängd, kunna öfva in
flytelse på relationen mellan de lefvande föddes kön i hela länet. 

Vi hafva i det föregående sett, att den näst lägsta pro
portionen efter Stockholms stad intages af Blekinge län (1037), 
eller det län, der stadsbefolkning ingår till högsta antalet. När
mast i ordningen, såväl i det ena som andra hänseendet, följer 
Göteborgs och Bohus län (1039). Vestmanlands och Gefle-
borgs län med hög andel af stadsbefolkning visa ock bland de 
lägsta proportionerna af mankön bland de lefvande födde. A 
motsatta sidan framstår Jemtlands län med den lägsta andelen 
af stadsbefolkning och den högsta proportionen af mankön, och 
denna proportion stiger för landskapet Herjeådalen, som ej har 
någon stad, till en sällsam höjd (1072—-1082). 

Om man nu i afseende på den ifrågavarande egendomlig
heten för städerna måste söka dess anledning uti befolkningens 
agglomeration med alla de inflytelser, som denna kan innebära, 
så följer häraf, att dylik agglomeration äfven utom stadsrättig
heter måste kunna i mer eller mindre mån utöfva likartad 
verkan och alltså möjligen i någon mån kunna förklara de olika 
förhållandena länen emellan, der andelen af stadsbefolkning en
samt för sig ej gifver nog ledning. 

Då likväl agglomeration af befolkningen kan ega rum un
der mer eller mindre ogynnsamma förhållanden och under mer 
eller mindre kraftig motverkan mot dess menliga inflytelse, föl
jer naturligtvis ock häraf, att befolkningstätheten ensam för sig 
omöjligen kan afgifva någon bestämd skala, hvarefter dess in
direkta inflytelse på könsskilnaden mellan de lefvande födde 
skulle kunna uppmätas. 
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Derest vissa yrken och lefnadsställningar, endemiska eller 
epidemiska sjukdomar, eller andra landsplågor skulle för qvin-
norna medföra sådan inverkan på helsotillståndet, att nedkomst 
med dödfödda barn i en större utbredning deraf vållades, kan 
en indirekt verkan häraf att minska mankönets proportion bland 
de lefvande födde ej bestridas, och denna proportion sålunda 
indirekt komma att modifieras af dylika sociala och individuela 
förhållanden. Detta skulle ock kunna bidraga att i någon mån 
förklara livad man velat antaga, ehuru ännu ej med tillräckligt 
stöd af iakttagelser i stort, nemligen att proportionen af man
kön bland de lefvande födde under stora kalamiteter och före
trädesvis krig skulle sänkas, men efter återinträdda lyckligare 
förhållanden åter höjas. 

Utan tvekan synes man på grund af det förr anförda kunna 
antaga, att allmänna olyckor, så framt de verka ökadt antal 
nedkomster med död/ödda barn, måste minska proportionen af 
mankön bland de lefvande födde, och att i den mån dylika 
nedkomster sedermera minskas, mankönets proportion bland de 
lefvande födde åter måste höjas. 

Derest den åsigt skulle bekräftas, att barnfadrens betydligt 
högre ålder än modrens samt barnets egenskap af förstfödt 
medförde en öfvervägande inflytelse att öka mankönets propor
tion, hade man en ytterligare förklaringsgrund till den efterver-
kan efter krig, hvarigenom mankönets proportion bland de lef
vande födde skulle höjas. Då den yngre manliga befolkningen 
genom kriget minskas, ökas det relativa antalet äktenskap mel
lan äldre män och yngre qvinnor. Hela antalet ingångna äk
tenskap, hvilket under ett pågående krig sjunkit, ökas åter be
tydligt efter dess slut och med detsamma äfven antalet af 
förstföderskor. 

Jag bör dock tillägga, att de Svenska iakttagelserna under 
och efter svåra hemsökelser af hungersnöd och krig visserligen 
icke motsäga dessa antaganden, men ej heller kunna tjena så
som fullgiltiga bevis för dem. Betydliga sänkningar i mankö
nets proportion bland de lefvande födde förekomma visserligen 
under och kort efter svåra olycksår, likasom betydliga höjnin
gar, sedan deras verkan kan antagas hafva upphört, men ej få 
fall möta ock, der oaktadt flere års svaga s.kördar och missväx
ter någon inflytelse på de lefvande föddes könsproportion ej 
kan förmärkas. 

De vinkar, som här kunnat lemnas, torde dock vara till
räckliga att ådagalägga, huru den naturordning, som oeftgifligter 
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bestämmer, att bland de lefvande födde mankönet skall vara 
öfvertaligt öfver qvinkönet, likväl inom vissa gränser lemnar 
rum för en rörlighet, som kan mägtigt påverkas af den mensk-
liga samhällsordningen. 

Den kollektiva vilja, som i denna samhällsordning har sitt 
uttryck, kan sålunda äfven inom detta område utöfva en viss 
inflytelse och bär alltså äfven ett visst ansvar för följder, som 
för samhället kunde blifva menliga. 

Dessa följder framträda i proportionen mellan könen inom 
den stående befolkningen. 

En erfarenhet, som lärt oss, att på grund af en fastställd 
naturordning mot hvart 1000-tal lefvande födde af qvinkön sva
rar omkring 1050 af mankön, synes fullt berättiga till den för
modan, att inom den stående befolkningen mankönet borde ej 
blott alltid träffas öfvertaligare än qvinkönet, utan ock fortgå
ende till sin proportion ökas. 

Statistiken vederlägger på ett obfstridligt sätt denna för
modan, då hon ådagalägger motsatsen, eller att inom hela den 
stående befolkningen qvinkönet för närvarande är öfvertaligt 
öfver mankönet, så vidt kändt är i det öfvervägande flertalet 
europeiska länder. *) 

Men derjemte röjer statistiken omisskänneligt under lugn 
samhällsutveckling en fortgående benägenhet till minskning af 
denna qvinkönets öfvertalighet, när den genom tillfälligheter 
betydligt stegrats. 

Anledningarna till denna qvinkönets öfvertalighet inom den 
stående befolkningen äro att söka dels i allmän naturordning, 
dels i samhällsordning. 

Likasom det förhållandet, att antalet ajlade mankön så 
betydligt öfverstiger de aflade af qvinkönet, otvifvelaktigt hör 
till en fysiologisk naturordning, så måste vi ock uti en sådan 
söka förklaringsgrunden dertill, att bland de lefvande födda bar
nen redan från och med första lefnadsåret dödligheten är be-

") Anm. — Det nu vanliga förhållandet i Europa är, att manliga befolknin
gen utgör 47—49 % af hela folkmängden. Skotland står i denna pro
portion lägst (1861 med 47,35 % mankön). De nuvarande större euro
peiska stater, i hvilka senaste folkräkningarna förete en öfvertalighet af 
mankön, äro, så vidt jag känner, endast Belgien (186G med 50,15 %m.) 
och Italien (1861 med 50.04 % m.). Äfven I860 års folkräkning i Belgien 
har af den faktiska folkmängden gifvit 50,16 %, af den rättsliga 50,12 
% mankön. 

Stat. Tidskr., 31:sta haft. 2 
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tydligt högre bland mankön än bland qvinkön (jfr Stat. Tidskr. 
haft. 23), och att denna mankönets högre dödlighetsrisk, ehuru 
minskad, fortgår genom hela barnålderu. All tanke på skilnad 
i sysselsättning och lefnadssätt måste vid denna tidiga ålder 
bortfalla, och vi hänvisas till en olikhet i sjelfva organismen, 
som från födelsen gifver åt qvinkönet en större passiv mot
ståndskraft mot lifsfarliga inflytelser. I denna högre passiva 
motståndskraft torde ock till någon del ligga grunden till den 
öfvertalighet af qvinkön, hvilken i jemn tillväxt möter oss, ju 
mer vi närma oss lifvets slutliga ändpunkt. 

Samhällsordningen åter företer under mannens verksamma 
lif i yrke och lefnadssätt talrika anledningar till en högre död
lighet. Manspillan under fredliga värf träder dock i bakgrun
den för den inflytelse på proportionen mellan könen, som ut-
öfvas af kriget. Denna sistnämnda inflytelse har på de euro
peiska befolkningarna gjort sig så gällande, att de nästan alla 
kunna i viss mån sägas ännu befinna sig i ett rekonstruktions
arbete för att uppnå det normala förhållandet mellan könen. 

In- och utflyttningar de serskilde länderna och orterna 
emellan bidraga naturligtvis ock i hög grad att åstadkomma 
rörlighet af proportionen mellan könen inom den stående be
folkningen. 

Sveriges befolkningsstatistik (jfr tab. N:o 4 och motsv. dia
gram) företer intet enda exempel af någon allmän folkräkning, då 
ej qvinkönet i hela riket varit talrikare än mankönet i en pro
portion, som olika år varierat emellan högst 1124 qvinkön 
(1751) och lägst 1059 qvinkön (1860) på 1000 mankön. Inom 
hela vårt lands befolkning har mankönet hittills, äfven med in-
beräkning af tiden efter 1860 (sista afslutade allmänna folkräk
ningen), aldrig uppnått högre antal än 48,68 % (1863 och 1864) 
men väl varit nere vid 47,18 % (1751).*) 

Riktningen till ett fortgående stigande af mankönets pro
portion uttalar sig tydligt deruti, att denna proportion visar sig 

") Anm. — I Norge har vid följande folkräkningar mankönet i procent af 
hela befolkningen utgjort: 

år 1801 l t , i 4 7 %. 
» 1825 48,6 1 ¤ 
» 183Ö 48,99 » 
» 1845 49, io » 
» 1.-55 48,99 » 
>. 1865 49,12 » 

och alltså hela tiden varit högre än i Sverige. 
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lägst vid tidpunkten för de äldsta iakttagelserna, eller 1751, och 
högst de sistförflutna åren, innan emigrationens stora belopp 
började att sänka densamma. Utan tvifvel hafva ock krigen 
under 1700-talets första decennier sin dryga andel i den låga 
proportion, hvarmed våra uppgifter börja. Krigens verkan fram
träder ock tydlig genom starka fall från 1785 till 1790, från 
48,25 % till 47,85 %, och från 1805 till 1810, från 48,oo % till 
47,69 %, hvarernot fredstiden sedan 1815 företer ett oafbrtitet 
stigande, intill dess nu senast från och med 1865 utflyttningar 
i massa uppträdt med motsatt verkan. 

Om man serskildt för landsbygd och städer undersöker pro
portionen mellan könen (se diagram) inom den stående befolk
ningen, så upplysa de svenska uppgifterna från och med 1805 
följande procent-tal mankön: 

landsbygd. städer. 
1805 48,2 %. 46,2%. 
1810 47,9 • 45,7 » 
1815 47,9 » 46,? » 
1820 48,1 » 46,4 » 
1825 48,3 » 46,3 » 
1830 48,5 » 46,2 » 
1835 48,5 » 46,5 » 
1840 48,G » 46,0 » 
1845 48,6 » 45,9 » 
1850 48,7 » 46,2 » 
1855 48,8 » 46,1 » 
1860 48,9 » 46,2 » 
1865 49,0 » 46,1 » 

Medeltal för 60 år 48,5 %. 46,2 %. 
1869 48,9 » 45,3 » 

Detta faktum, att inom hela den stående befolkningen man
kön ingår till mer än 2 % högre belopp i landsbygdens, än i 
städernas befolkning, har utan tvifvel en bland sina orsaker uti 
det ådagalagda förbållandet af högre proportion lefvande födde 
mankön å landsbygden. 

En annan orsak ligger i den betydligt större dödligheten 
bland mankön i städerna; en tredje uti inflyttningarna från 
landsbygden af qvinkön i öfvervägande proportion. 

Afven i det afseendet framstår en tydlig skilnad mellan 
landsbygd och städer, att de senare icke förråda den bena-
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genhet till höjning af mankönets proportion, hvilken landsbyg
den utvisar. 

I följd af omflyttningarnas störande inflytelse blir det, om 
ej omöjligt, åtminstone i allmänhet ganska svårt att för hvarje 
län ådagalägga sambandet mellan mankönets proportion bland 
de lefvande födde och samma köns proportion inom den stå
ende befolkningen. Detta oaktadt äro dock spåren af detta 
samband ännu i vårt land ganska märkbara. (Jfr diagrammet). 

I det föregående är ådagalagdt, att Jemtlands län utmär
ker sig framför alla de öfriga länen genom den höga proportio
nen af 1064 mankön mot 1000 qvinkön bland de lefvande födda 
barnen, såsom medeltal för hela tiderymden 1810—1869. Om 
man nu (jfr tab. N:o 5) från och med 1810 för hvart och ett 
af de följande år, för hvilka folkräkningsuppgifter äro tillgäng
liga, anställer en jemförelse mellan Jemtlands län och de öf
riga länen, så finner man, att det första året eller 1810 endast 
följande 7 län nemligen: Malmöhus, Kristianstads, Göteborgs 
och Bohus, Blekinge, Elfsborgs, Vermlands och Vesterbottens 
län hade uppnått samma eller ännu högre proportion af man
kön inom den stående befolkningen (näml. 48,2 % och deröfver). 

Vidare finner man att år 1815 endast 6 af dessa län, år 
1820 endast 5, år 1825 endast 4, åren 1830 och 1835 endast 
2, år 1840 3, åren 1845 och 1850 endast 2, år 1855 endast 
ett län (Malmöhus) kunnat uthålla täflan med Jemtlands län, 
och att detta från och med 1860 oaf brutet står, oupphunnet af 
något bland de öfriga länen, med en manlig befolkning, som 
dels uppnått, dels öfverstiger 50 %. Samverkan af detta läns 
ringa dödlighet och ringa ut- eller inflyttning får naturligtvis 
här ej förbises. 

I täflan med Jemtlands och öfriga nyssnämnda län i af-
seende på proportionen af manlig befolkning (intill eller öfver 
48 %) uppträder Skaraborgs län först 1815, Norrbottens och 
Kalmar län först 1820, Södermanlands, Hallands och Örebro 
län först 1825, Kronobergs län 1830, Jönköpings och Gotlands 
län 1835, Stockholms län 1840, Östergötlands 1845, Vesternorr-
lands 1850, Gefleborgs 1860, Vestmanlands och Kopparbergs 
län slutligen ej förr än 1867. Uppsala län har ännu (1869) 
ej uppnått proportionen af 48 % mankön. 

Vid första påseendet synes denna jemförelse visserligen ej 
gifva mycket berättigande att, utom hvad Jemtlands län be
träffar, lägga någon vigt vid mankönets proportion bland de 
lefvande födde. Men om man ej förbiser den lika berättigade 
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inflytelsen af befolkningens omflyttningar och andra förhållan
den, så kan man i många fall, oaktadt dessas störande inver
kan, dock genomskåda spåren af skilnaderna i proportionen 
mellan de lefvande föddes kön. 

Kalmar län, näst Jemtlands utmärkt för hög proportion 
(1058) af lefvande födda mankön, uppträder dock i täflan om 
mankönets högre proportion inom den stående befolkningen först 
år 1820. Motsägelsen torde åtminstone i någon mån kunna 
undanrödjas, om man tager i öfvervägande dels att detta län 
är ett biand dem, som genom utflyttningar till en ganska be
tydlig del befolkar andra län, dels att det genom sin kuststräcka 
och betydliga sjöfart är blottstäldt för en relativt betydlig man
spillan, dels att antalet af män, hvilka såsom sjöfarande lemnat 
hemmet, sedermera under lång tid ej afhöras och derför ur 
folkmängdsberäkningen uteslutas, inom en ej serdeles lång årsföljd 
växer till 1000-tal. 

Den motsägelse, som visar sig för Gotlands län, hvilket i 
hög proportion af mankön bland de lefvande födde intager rum
met näst efter Kalmar län (1053), men deremot först år 1835 
uppnått proportionen 48,1 % mank. i den stående befolkningen, kan 
likaledes till en del förklaras af den större manspillan, hvilken 
här är en följd af fiske- och sjöfarts-näringarna, samt af sjö
män, som under lång frånvaro uteslutits ur folkmängdsberäk
ningarna. 

Af Vermlands, Norrbottens och Vesternorrlands län med 
en proportion af 1051 mankön bland de lefvande födde, upp
träder det förstnämnda redan från och med år 1810 med sam
ma höga proportion af mankön inom den stående befolkningen 
som Jemtlands län och håller sig nära nog uppe i täflan oak
tadt en ganska stor utflyttning. 

Norrbottens lån uppnår först 1820 ståndpunkten af 48,2 %, 
men möjligen kan en orsak härtill sökas dels i följder af sista 
kriget, dels i en större manspillan genom befolkningens yrken 
och i synnerhet i de svåra följderna af missväxter. 

Hvad åter beträffar Vesternorrlands län, kan man ej blott 
i befolkningens yrken och större benägenhet för utflyttuing, utan 
ock i den utomordentligt höga dödligheten af späda barn i detta 
län samt dess högre proportion af stadsbefolkning, än något af 
de andra norrländska länen, söka någon förklaring, hvarför det 
först från och med 1850 företer en proportion af 48,5 % man
kön inom den stående befolkningen. 
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Att Jönköpings län med proportionen 1049 m.: 1000 q. 
bland de lefvande födde dock ej förr an 1835 uppnår 48 % 
mankön i den stående befolkningen, finner förklaring i utflytt
ningen från detta län, hvilken är den högsta från något län. 

Af Kristianstads, Elfsborgs och Skaraborgs län med 1048 
lefvande födda m. mot 1000 q. visar sig det första redan från 
och med 1810 hafva haft en högre proportion (48,6 ~%) än Jemt-
land och sedermera äfven hafva, med undantag för ett är, bi
behållit denna högre proportion till och med 1850, men deref-
ter måst gifva vika, otvifvelaktigt i följd af växande utflyttning. 

På samma sätt är ock redan från och med 1810 förhål
landet med Elfsborgs län, ehuru det tidigare eller från och 
med 1830 redan upphör att kunna täfla med Jemtlands län. 

Senast, eller först 1815, visar sig Skaraborgs län hafva 
uppnått proportionen 48 % mankön, men tillväxten af denna 
proportion är oaf brutet fortgående och närmande sig Jemtlands, 
hvilket icke är förhållandet med Elfsborgs län, som utan tvif-
vel påverkas af den starkare utflyttningen från dess mindre 
bördiga trakter. 

Kronobergs och Kopparbergs län med en proportion af 
1047 lefvande födda m. mot 1000 q. synes ej hafva rönt märkbar 
inflytelse häraf på mankönet proportion inom den stående be
folkningen, då det förstnämnda länet ej förr än 1830 hunnit 
öfver 48 % mankön och sedermera ej företer något raskt sti
gande, och det sistnämnda länet först år 1867 uppnått propor
tionen 48 %. Här möter en förklaringsgrund till den skenbara 
afvikelsen uti de betydliga utflyttningar till andra landsdelar, 
som hör till vanliga ordningen för båda dessa län. 

Bland de län, Stockholms, Södermanlands och Malmöhus, 
som stå vid medeltalet för hela riket eller 1046 mot 1000 q. lef
vande födda mankön, hade det sistnämnda länet redan 1810 bland 
samtliga län uppnått den högsta proportionen af mankön (49,f 
%) och år 1840 redan ökat denna proportiou till liktalighet 
mellan båda könen, Ett län med så tillräckliga tillgångar att 
föda sin befolkning kan åtminstone intill senaste tider ej hafva 
erbjudit många anledningar till utflyttning och har följaktligen i 
en relativt större mängd än flertalet andra län qrarhallit sin 
manliga befolkning. Den relativt betydliga militärstyrka, som 
länet innesluter, kan möjligen ock verka till höjning af propor
tionen af dess manliga befolkning. Men å andra sidan intager 
i detta län stadsbefolkningen hög andel och utöfvar alltså sin 
inflytelse till minskning. Från 1840 sjunker mankönets pro-
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portion inom befolkningen alltmer under liktaligheten och detta 
sannolikt genom inflytelsen af en utflyttning, som dock varit 
relativt ringare än från många andra län. 

Södermanlands län, från hvilket en högst betydlig utflytt
ning till andra landsdelar eger rum, har ej heller förr än 
från och med 1825 uppnätt proportionen 48 % manlig befolk
ning, och Stockholms län har först år 1840 upphunnit denna 
proportion, men ännu ej såsom Södermanlands län sett den 
stegrad till 49 %. Äfven här torde stark utflyttning vara en 
medverkande orsak. 

Östergötlands, Hallands och Örebro län hafva den gemen
samma proportionen af 1045 mot 1000 q. lefvande födda m. och 
sålunda under medeltalet för riket. De 2 sistnämnda länen 
uppnådde först 1825 proportionen af 48 % mankön inom den 
stående befolkningen och hafva ännu ej uppnått 49 %, Från 
Hallands län är åtminstone utflyttningen till andra län ringa i 
jemförelse med den från Örebro län, hvilket sistnämnda län 
antagligen ock har en vida större inflyttning än det förstnämnda. 

Östergötlands län, som först 1845 upphunnit 48 %, har ej 
heller ännu betydligt öfverstigit deuna proportion. Detta län 
påverkas af en ganska stor utflyttning och en hög proportion 
af stadsbefolkning. 

Att Vesterbottens län med 1044 mot 1000 q. lefvande födda 
m. dock redan 1810 hade inom den stående befolkningen 48,3 
% mankön, är en motsägelse, som endast kan i någon mån för
klaras genom mycket ringa utflyttning från länet, men möjli
gen betydlig inflyttning af maukön. 

Vestmanlands län med 1043 samt Uppsala och Gefleborgs 
län med 1042 mot 1000 q. lefvande födda mankön hafva, det första 
ej förr än år 1867 och det andra ej ännu höjt sig till propor
tionen 48 % mankön inom den stående befolkningen; hvaremot 
denna proportion för Gefleborgs län visar sig uppnådd år 1860, 
utan att annan anledning, än möjligen betydliga inflyttningar, 
synes föreligga till detta olika förhållande. I alla tre dessa 
län är proportionen af stadsbefolkning hög. 

Slutligen kommer Göteborgs och Bohus samt Blekinge län 
med sina låga proportioner af lefvande födda mankön (resp. 
1039 och 1037 mot 1000 qvinkön), men detta oaktadt förete
ende den egna undantagsställningen, att båda redan år 1810 
uppnått 48,9 % och 48,2 % mankön inom den stående befolknin
gen. Att stark inflyttning af manlig befolkning här eger rum, 
är utan tvifvel, hvartill ock garnisonerad militärtrupp bidrager. 
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Den allmänna regeln, att bland de lefvande födde man
könet är öfvertaligt, men att förhållandet är motsatt inom den 
stående befolkningen i sin helhet, tillåter oss redan på förhand 
den slutsats, att, när vi fördela den stående befolkningen i ser-
skilda åldersklasser, vi icke kunna vänta att inom dem finna 
hvarken ständig öfvertalighet af qvinkön eller samma propor
tion mellan könen. 

Den förenade verkan af den högre proportionen lefvande 
födda mankön och den högre dödligheten inom den manliga 
delen af befolkningen, måste, när dessa faktorer ensamt eller 
hufvudsakligen äro verksamma, blifva sådan, att med lefnads-
åren den ursprungliga öfvertaligheten af mankönet alltmer min
skas och först efterhand lemnar rum åt en växande öfvertalig
het af qvinkönet. Under det ett visst antal lefvande födda barn 
sålunda med hvarje 5- eller 10-tal af tillryggalagda lefnadsår 
minskas i det hela, förändras liktidigt dermed jemväl propor
tionen mellan könen, så. att från en uppnådd vändpukt af de
ras liktalighet vid en viss åldersperiod qvinkönet sedermera 
blir alltmer till antalet öfvervägande. Sedt i stort kan denna 
vändpunkt af uppnådd liktalighet mellan könen sägas omfatta 
hela den åldersperiod, då fortplantningsförmågan hos båda kö
nen är verksam. Häruti ligger ett omisskänneligt uttryck af 
en naturordning, som hänvisar menniskau till det familjelif i 
engifte, hvilket är grunden för allt sundt samhällslif. 

Folkräkningarna inom de europeiska staterna visa uemli-
gen i allmänhet och i rundt tal, att mankönet behåller sig något 
öfvertaligt till bort emot 20:de lefnadsåret, att derefter börjar 
ringare öfvertalighet af qvinkön till bort emot 50:de lefnads
året, och att det egentligen är först efter denna ålder, som 
qvinkönets öfvertalighet starkt tillväxer. 

Då likväl i verkligheten ej blott den olika proportionen 
mellan de lefvande föddes kön och den olika dödlighetsordnin
gen utan ock den olika starka in- och utvandringen utöfva 
mycket olika inflytelse inom olika länder, och denna äfven kan 
under olika tidsförhållanden blifva olika stark, så följer häraf, 
att ej ringa afvikelser från denna proportion mellan könen 
måste förekomma. 

Såsom medeltal af 26 folkräkningar i Sverige (jfr tab. N:o 
4 och diagram) (1751—1860) kan antagas, att den öfvertalighet, 
som utmärker mankönet vid födelsen redan inom de första 10 
lefnadsåren öfvergått till liktalighet mellan båda könen, enär i 
medeltal skilnaden då utgör ett + för mankönet af blott 0,oi %. 
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Månget folkräkningsår företer visserligen en betydligare öfver-
talighet af mankön, men ej få äro dock serdeles i forna tider 
de år, då redan i denna åldersklass qvinkönet hunnit till en 
betydlig öfvertalighet ända till 0,u % (1769). 

I den andra decaden af lifvet, eller 11—£0 år, har qvin
könet i medeltal haft en öfvertalighet af 0,11 %. Sedan 1751 
förekommer intet enda folkräkningsår, då mankönet i denna 
åldersklass upphunnit ens liktalighet med qvinkönet, men från 
en betydlig underlägsenhet i forna tider har det dock ökat sig, 
så att det 1860 var blott 0,oi % fåtaligare. 

I åldersklassen 21—30-åriga utgör qvinkönets öfvertalighet 
i medeltal 0,71 % och har alltså betydligt ökats samt öfversteg 
i äldre tider månget år 1 %. 

Qvinkönets öfvertalighet sjunker derefter på ett märkvär
digt sätt i åldersklassen 31—40-åriga till ett medeltal af + 
0,59 % och i åldersklassen 41—50-åriga stannar den ännu vid 
+ 0,fi3 %, hvaremot den i åldern 51—60 år åter höjer sig till 
0,74 % och för åldern öfver 60 år uppgår till 1,39 %. 

Inom afdelningar af denna sista stora åldersklass är öfver-
taligheten af qvinnor i ännu vida högre grad progressiv. 

Om än sålunda den qvinkönets öfvertalighet, som inom 
befolkningen i sin helhet förefinnes, ganska tidigt i vårt land 
börjar framträda, uppnår den dock inom de produktiva ålders
klasserna ännu ej någon betydlig öfvervigt. Men när mankö
nets leder med åren allt starkare glesnat, är det som qvinnan 
framträder med växande relativ talrikhet för att, ofta med kraf
ter försvagade af årens tyngd, men stärkta af kärlekens magt, 
sammanhålla familjebanden. 

En för hvarje serskildt län genomförd undersökning af pro
portionen mellan könen inom serskilda åldersklasser af den 
stående befolkningen skulle utan tvifvel förete ganska olika för
hållanden, men då dessa olikheter till en väsentlig del bestäm
mas af flyttningarna länen emellan, om hvilka vi sakna full
ständiga åldersuppgifter, så kan i många fall på denna väg ej 
vinnas upplysning om den inflytelse, som det manliga könets 
öfvertalighet bland de födde utöfvar på proportionen mellan 
könen i serskilda åldersklasser. Alltid kan man dock med sä
kerhet sluta, att, när en högre åldersgrupp framstår talrikare 
eller t. o. m. lika talrik med en lägre, detta i allmänhet beror 
på flyttningar. 

En jemförelse mellan Stockholms stad, Uppsala och Jemt-
lands län (framställd i tab. N:o 6), torde tillräckligt ådagalägga 
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de utmärkande olikheterna såväl mellan serskilda län, som emel
lan landsbygd och städer. Den häntyder jemväl på deras förut 
antydda hufvudsakliga orsaker, nemligen dels olika proportion 
mellan de lefvande födda barnens kön, dels olika dödlighet 
serdeles bland mankönet och dels olika starka in- och utflytt
ningar. 

Den tydlighet, hvarmed i de Svenska uppgifternas resultat 
proportionen mellan könen inom den stående befolkningens ål
dersklasser synes påverkad af manspillan genom krigen, är så
väl för hela riket som för flertalet af länen förtjent af en ser-
skild uppmärksamhet. (Jfr tab. N:o 4 och motsv. diagram). 

Ehuru börjad först en mansålder efter Carl XII:s krig 
bevarar dock vår befolkningsstatistik från sina första år ännu 
bevis, huru dessa krig rubbat proportionen mellan könen. 1 
den åldersklass af Sveriges befolkning, som år 1751 var öfver 
60 år gammal och hvars födelseår ligga före 1691, utgjorde 
mankönet blott 3,89 %, qvinkönet deremot 5,90 % af hela folk
mängden och detta senare köns öfvertalighet sålunda 2,oi %. 
Motsvarande åldersklass i-1860 års befolkning med födelseår 
före 1800 visar deremot proportionen af 3,46 % mankön mot 
blott 4,75 % qvinkön, eller en öfvertalighet af det senare könet 
af blott 1,29 %. 

Den del af mankönet, hvars födelseår lågo före 1691, har 
otvifvelaktigt talrikt måst deltaga i Carl XII:s krig, livaremot 
krigen under detta århundrades första decennium på långt när 
ej kunnat taga den ifrågavarande åldersklassen af mankön i 
motsvarande anspråk. Denna verkan på hela rikets befolkning 
förutsätter en motsvarighet åtminstone inom flertalet af de ser
skilda länen. De mer eller mindre starka sänkningar, som 
dessa utvisa i hela den manliga befolkningens proportion efter 
krigen, hafva nemligen sin hufvudsakliga orsak uti den man
spillan, som drabbat de åldersklasser, hvilka företrädesvis äro 
blottställda för krigets förödelser. 

Inflytelsen af senaste tiders starka utflyttning från riket, 
i hvars totalbelopp under åren 1866—1869, uppgående till 
82,628 personer, qvinkön ingått med blott 34,487 mot 48,141 
mankön, framträder tydligt i den sjunkande proportionen af 
mankön i rikets befolkning från dess åren 1863 och 1864 upp
nådda maximum af 48,fi8 % till 1869 års proportion 48,ii %. 

Ehuru bland emigranterna alla åldrar från dibarn till 80-
åringar äro representerade, utgöres dock det vida öfvervägande 
flertalet af åldersklassen 20—30-åringar. Det är följaktligen 
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ock inom denna åldersklass, som emigrationen utöfvat sin stör
sta inflytelse att rubba proportionen mellan könen bland den 
stående befolkningen — en inflytelse, som för de län, hvilka 
lemnat största kontingenten, äfven måste framträda märkbarast. 

Af det anförda framgår omisskänneligt, att proportionen 
mellan könen såväl inom hela befolkningen, som inom dess 
serskilda åldersklasser, i allmänhet är värnad af en naturord
ning, som tryggar möjligheten för vårt slägte att uppfylla sin 
bestämmelse att förökas och göra jorden sig underdånig. Men 
deraf ådagalägges ock, att den menskliga samhällsordningen har 
åt sig inrymd en ganska vidsträckt modifierande inflytelse. Den 
verkan, som samhällsförhållandena här utöfva, följes åter af en 
djupgående återverkan på samhällslifvet. 

Om vi tänka oss ett sundt, ostördt samhällstillstånd, i 
hvilket proportionen af mankön bland lefvande födde oafbrutet 
håller sig hög, i hvilket någon onaturligt ökad dödlighetsrisk 
för mankönet ej hindrar dess liktalighet med qvinkönet att 
fortgå ända intill de högre åldersklasserna, i hvilket närings
verksamheten, ledd af klok omtanka, kan uppehållas af infödda 
arbetskrafter och åt dessa bereder tillräcklig lön, så förefinnes 
under sådant förhållande i allmänhet intet behof af förstärk
ning genom främmande befolkningselementer, genom inflyttning. 
En fortgående tradition af egendomliga fysiska, intellektuela 
och sedliga egenskaper möter här inga hinder. Den måste 
tvärtom i hög grad främjas af gemensamma barndomsminnen, 
gemensam lefnadserfarenhet, af den likformighet i vanor, som, 
grundlagd af uppfostran och lefnadssätt inom familjekretsen, 
sedermera fortlefver slägtled efter slägtled. Ju större den kon
vergens är, som de individuela viljeriktningarna här erhålla, 
desto lättare kunna de sammanflyta till en enig kollektiv sam-
hällsvilja. Hemlandskärlek, medborgerlig anda, kraft i hand
ling kunna i dessa förhållanden finna riklig näring, likasom 
nyhetskrämeriet i dem måste träffa en mager afsättningsort. 
Det goda traditionela kan i sådan jordmån otvifvelaktigt ut
veckla sig till rika skördar. Men sjelftillräckligheten kan ock 
utbilda en ensidighet, en otillgänglighet för framsteg, en sjelf-
visk isolering, som kan blifva fiendtlig mot samhällets egna 
väl. 
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Tänka vi oss åter ett fortgående osundt samhällstillstånd, 
i hvilket proportionen af lefvande födda mankön oafbrutet hål
ler sig låg, i hvilket en stegrad dödlighetsrisk för mankönet 
ytterligare bidrager att ej blott göra qvinkönet öfvertaligt re
dan fore manbarhetsåldern, utan att derjemte med hvarje ål
dersklass än mer öka denna öfvertalighet, så möta vi här ett 
naturvidrigt förhållande, i följd af hvilket ett sådant samhälles 
bestånd skulle på det allvarligaste hotas, om ej utvägen af 
flyttning stode öppen. 

Huruvida denna flyttning hufvudsakligen antager riktnin
gen af ett aflopp eller af ett tillflöde eller af en omsättning 
med båda dessa riktningar, beror af förhållanden, på hvilka 
lefnadssätt och näringsverksamhet utöfva en afgörande infly
telse. 

Typen för detta osunda samhällstillstånd företes af de 
stora städerna. Deras mer och mindre ogynnsamma sociala för
hållanden omöjliggöra upprätthållandet af den naturenliga till
växten och proportionen af befolkningen, men framkalla och 
underhålla deremot en dragningskraft utåt, som förskaffar dem 
ett fortgående tillflöde från andra samhällen. Då mängd och 
beskaffenhet af detta tillflöde i allmänhet bestämmes af behof, 
af efterfrågan, af väntade fördelar, så måste det företrädesvis 
framstå såsom ett tillskott af befolkningen inom de arbetsföra 
åldersklasserna, efter omständigheterna med öfvervigt än af 
mankön än af qvinkön. Alen emedan behof och efterfrågan 
kunna vara underkastade betydliga vexlingar under olika tids
omständigheter, följer ock häraf, att tillflödet kan vexla betyd
ligt, och att proportionen mellan åldersklasserna och mellan 
könen inom dem måste i stora städer förete en föränderlighet 
vid olika tidpunkter större, än den vi möta å landsbygden. 
Olikheterna kunna ännu mer ökas, när städernas dragningskraft 
tillfälligtvis eller för vissa åldersklasser sjunker derhän, att den 
ej motverkar en öfvervägande utflyttning. 

Ju mera en befolkning utgöres af ett osammanhängande 
aggregat af inflyttningar, desto mindre kan man inom den
samma göra räkning på en fortgående tradition af egendomliga 
fysiska, intellektuela och sedliga egenskaper. Saknaden af gemen
samma barndomsminnen, af likformiga lefnadsvanor inom familjen, 
af likformighet i uppfostran och erfarenhet berättigar oss att här 
vänta en divergens af de enskilda viljeriktniiigarna, hvilken betydligt 
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måste försvåra dessas sammanflytande till en enig och framstå
ende kollektiv samhällsvilja. Den hemlandskärlek, den med
borgerliga anda, som har sin grund i gemensamhet af tidiga 
intryck och intressen, kan ej finnas inom en befolkning, som 
först i den vuxna åldern blifvit sammanförd af skilda indivi-
duela intressen. Det egendomliga i traditionerna från barn
domshemmet blir ock lätt undanträngdt af de nya beröringar
nas öfverväldigande intryck. För att tillvägabringa en förlik
ning mellan dessa individuela intressen och samhällets gemen
samma kraf uppkallas här intelligensen och det sedliga allvaret 
till ökad kraftansträngning och ihärdig kamp. 

Om i de stora agglomerationerna af befolkning flyttnin
garna inom de produktiva åldersklasserna ej blott stegra dessa 
åldersklassers talrikhet, utan ock inom dem upprätthålla en 
tillbörlig proportion mellan könen, och om derjemte en vaken 
näringsomtanka finner passande tillfredsställelse, så ökas i be
tydlig grad möjligheten af nya familjebands sammanknytande. 
Antalet ingångna äktenskap är ock i allmänhet och i förhål
lande till landsbygden högt inom de stora städerna. 

Et t betydligare missförhållande mellan de båda könen, 
helst i förening med ogynsamma näringsförhållanden, stegrar 
deremot betydligt sammanlefnad utom äktenskap med dess 
följd af en hög proportion barn, beröfvade den välgörande in
flytelsen af ett sedligt familjelif. I alla händelser är det stä
dernas afföda, på hvilken inflytelsen af en viss raceblandning 
företrädesvis gör sig gällande. Detta kan lända till fördel, 
men i den mån fysisk helsa och kraft saknats hos föräldrarne, 
eller dessas vilkor ej tillåtit dem att tillfredsställa de i städerna 
stegrade krafven på en sund barnavård, bidrager den talrika 
affödan blott att till en tid öka den improduktiva och tärande 
delen af befolkningen. 

Den fortgående tillförseln till städerna af nya befolknings-
elementer inom de åldersklasser, i hvilka den individuela karak-
teren till stor del redan är stadgad, måste bilda ett ständigt 
tillflöde af nya åsigter och önskningar, som mer eller mindre 
sträfva att göra sig gällande. Yttringar af ett sådant sträf-
vande måste framträda inom samhällslifvet i en stor mångfald 
af skilda och ofta sins emellan stridiga riktningar. Bland an
nat kunna påminnelser om behöfliga samhällsförbättringar, som 
afse framsteg, allra minst komma att saknas inom befolknings
grupper sammansatta så som de stora städernas med sin höga 
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proportion inom den vilje- och handlings-kraftigaste åldern. J u 
mindre motstånd traditionens splittrade och försvagade magt 
här förmår uppställa, desto starkare kan rörligheten blifva, 
desto mer kan denna rörlighet blifva den verkliga civilisationens 
häfstång eller hämmsko. 

Om jag lyckats ådagalägga, att dessa betraktelser hafva sitt 
fulla berättigande i de fakta, som statistiken erbjuder, så torde 
de anförda siffrorna hafva försvarat sitt anspråk på uppmärk
samhet såsom uttryck för den underbara samverkan mellan fy
siska och etiska lagar, hvaraf det menskliga samhället företer 
så många märkvärdiga yttringar. 



TABELLBILAGOR. 
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Tab. N:o 1. Lefvande födde mankön 
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mot 1,000 d:o qvinkön, länsvis. 

Stat. Tidstr., 31:ita haft. 3 
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Tab. N:o 2. Lefvande och dödfödde mankön mot 1,000 d:o d:o af qvinkön. 
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Tab. N.o 3. Proportionen mellan de föddes kön i några 
andra länder. 



250 

Tab. N:o 4. Öfversigt öfver förhållandet mellan vissa ålders-
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klasser af Sveriges befolkning vid slutet af nedanstående år. 
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Tab. N:o 5. Jemförelse mellan länen i afseende på successiva stigandet af manliga befolkningen 
i procent af hela folkmängden (med utgångspunkt från uppnådde 48 %). 
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Tab. N:o 6. Jemförelse mellan folkmängdsbeloppen i åldersklasser inom nedanstående län 
i procent af hela folkmängden. 
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