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De iakttagelser inom befolkningsstatistikens område, hvilka i
Sverige oafbrutet samlats från och med år 1749, hafva ej blott
för vårt land, utan ock för den vetenskapliga statistiska forskningen i allmänhet ett egendomligt värde, dels derför att intet
annat land eger en så lång tidsföljd af hithörande uppgifter för
ett under hela tiden till sin storlek oförändradt och af homogen
folkras bebodt landområde, dels ock derför att sjelfva grunddragen af förfaringssättet för dessa uppgifters insamlande icke
undergått någon väsentlig förändring.
Under loppet af det senast förflutna halfva århundradet
hafva ock, dels i f. d. Kungl. Tabellkommissionens, dels i Statistiska Central-Byråns underd. berättelser och tidskrift åtskilliga af de samlade iakttagelserna från äldre tider meddelats och
begagnats till jemförelser med senare tiders förhållanden. Dessa
spridda meddelanden hafva dock ej varit tillfyllesgörande.
För det Statistiska embetsverket sjelft är redan nödigt att
hafva till hands en fullständigare liggare, som besparar tidsförlusten att för hvarje behof af upplysning genomsöka serien af
äldre tryckta berättelser och arkivhandlingar samt på grund
deraf utföra nya beräkningar. Ännu fördelaktigare blir sammanställningen af vår befolkningsstatistiks grunddrag för hvar
och en, som om dem önskar kännedom, men saknar utvägen att
rådfråga de talrika tryckta berättelserna eller arkivet i Statistiska Central-Byrån. Detta gäller framför allt statistikens
målsmän och idkare i utlandet, hvilkas intresse för upplysningar
från Sverige vållar Statistiska Byrån en ganska vidsträckt skrift¬
vexling.
När vår befolkningsstatistiks data bearbetas i ett sammanhang för hela den långa tidsföljden, vinnes ock det bästa tillfälle att ändamålsenligt utfylla luckor och rätta fel i de äldre
uppgifterna.
Att för en tidrymd öfverstigande l 1 / 4 århundrade på en
gång meddela alla de primäruppgifter, hvartill vår befolkningsstatistik lemnar tillgång, skulle erfordra ojemförligt mer tid och
kostnad än ifrågasättas kunnat. Den enda utvägen har alltså
ansetts vara en begränsning till blotta grunddragen för hela
riket, eller folkmängden och dess förändringar till antal och
åldersfördelning, äktenskaplighet, nativitet och mortalitet. Äfven
af primäruppgifter ensamt inom detta område är tillgåogen så
betydlig, att ett urval måst göras. Dervid har fråga ock uppstått, huruvida det vore ändamålsenligast att meddela blott
absoluta tal och åt hvar och en öfverlåta att sjelf genom dessas
beräkning till relativa tal skaffa sig öfversigt Öfver resultaten,
eller att genom utförda beräkningar af procent- eller promilleförhållanden m. m. underlätta en sådan öfversigts ernående.
Oaktadt arbetet derigenom mångfaldigats, har dock detta senare
framställningssätt antagits som det ändamålsenligaste. Följaktligen har utrymmet delats mellan absoluta och relativa tal, och

hvad dessa senare inkräktat, har inskränkt antalet af de detaljer, hvarmed de absoluta talen skulle kunnat ökas.
Formen af Bihang till en årsberättelse har ock synts vara
det för spridningen och för jemförelser ändamålsenligaste ut¬
gifningssättet.
Samma data, som här blott för hela riket meddelas, finnas
till stor del tillgängliga särskildt för landsbygd och städer, för
län och andra administrativa indelningar ända ned till kyrkosocknarna. Framtiden har alltså rikt tillfälle att förnya den
gärd af tacksamhet, som med detta sammandrag egnas åt grundläggarne af vår befolkningsstatistik: Elvius och Wargentin, och
åt Sveriges presterskap, som oförtröttadt till densamma lemnat
uppgifter.

I afseende på de efterföljande 20 tabellernas anordning
m. m. torde följande upplysningar vara påkallade.
Då, såsom af asteriskerna i tab. N:o 1 är antydt, folkräkningar icke egt rum alla år och i följd deraf oafbrutna årliga
folkmängdsuppgifter för de äldre tiderna ej äro tillgängliga, hafva
de för nämnda tabell beräknats så att för hvarje år mellan
folkräkningsåren tillagts nativitetsöfverskottet och när den sålunda beräknade folkmängden ej gifvit till resultat det nästföl¬
jande folkräkningsårets belopp, har skilnaden (+ eller —) propor¬
tionelt tillagts eller fråndragits hvarje särskildt mellanliggande år.
Endast för året 1855 förekommer en liten skilnad från det
summariska folkmängdsbelopp, som är offentliggjordt i Bidrag
till Sveriges officiela Statistik, Litt. A. I,1 tab. N:o 47, till följd
af en senare tillkommen rättelse af nämnda års folkmängd
enligt A. II,1 tab. N:o 1. Från och med året 1856 har någon
korrektion ej ansetts behöflig af de direkta årliga summariska
folkmängdsuppgifter, som från denna tid finnas tillgängliga.
Uppgifterna om skörden (kol. 15) äro hufvudsakligen de
samma, som intill och med 1855 meddelats i A. I,1 tab. N:o
47, och äro för efterföljande år hemtade från Bidrag till Sveriges officiela Statistik Litt. H. och N.
Till ledning för omdömet om inflytelsen af farsoter, krig
och emigration hafva tillgängliga upplysningar meddelats i anmärkningar till tab. N:o 1 sid. 4.
I tab. N:o 2, kol. 15, har absoluta nativitetsöfverskottet för
hela 5- eller 10-årsperiodeu delats med årsantalet och jemförts
med hela periodens medelfolkmängd.
Tabb. N:is 3 och 4. Då de i tabellarkivet befintliga åldersuppgifternas summor för åren 1751—1805 ej fullständigt uppgått
till hela det för hvarje år antagna folkmängdsbeloppet, hafva,
på sätt A. I,3, tab. Litt. C. utvisar, de tillgängliga åldersuppgifterna beräknats i procent af den folkmängdssumma, för hvilken de redogjort, och åldersfördelningen af den antagna fullständiga folkmängden sedermera beräknats efter dessa procenttal. En dylik proportionering har äfven skett för de 1,679 per-
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soner, hvarmed 1855 års folkmängd sedermera befunnits öfverstiga det i sistnämnda tabell antagna belopp. Likaledes har
förfarits med det ringa antal, för hvilket vid de allmänna folkräkningarna efter nyssnämnda år åldersuppgifter helt och hållet
saknats.
Den i tabellen utförda åldersfördelningen för åren 1750, 1755,
1765 och 1770, för hvilka år direkta uppgifter saknas, är beräknad efter samma grund, som enligt hvad anfördt är begagnats för att bestämma folkmängden i sin helhet för de år, som
ligga emellan folkräkningsåren.
Visserligen hafva i Statistiska Central-Byråns berättelser
meddelats approximativa beräkningar Öfver folkmängden för
hvarje ålders- och kalenderår från och med 1861, grundade på
nativitets- och flyttnings-öfverskott, men dessa beräkningar
hafva ej gjort anspråk på att gifva en summa, som fullt öfverensstämde med folkmängdsbeloppet. För att vinna en sådan
öfverensstämmelse med tab. N:o 1 hafva de här omräknats, så
att det tal, hvarmed de öfverskjutit eller understigit hela folkmängden, utproportionerats på de särskilda åldersåren, hvilkas
belopp derigenom ej undergått någon nämnvärd förändring.
Då specifika åldersuppgifter för hvarje lefnadsår först från
och med 1860 års folkräkning finnas tillgängliga, har framställningen måst inskränkas till de 5-åriga åldersgrupper, hvarom
de förutgångna folkräkningarna lemna upplysning.
Såsom bland rättelserna är anmärkt, bör åldersfördelningen
för året 1755, sid. 6 och 7, rättas till öfverensstämmelse med
uppgifterna för detta år i tab. N:o 7, sid. 23, till 256,812,
191,987, 178,436 o. s. v. samt summorna i kol. 21 till 627,235,
i kol. 22 till 1,053,202 och i kol. 23 till 173,252.
Folkmängdsbeloppet vid en viss tidpunkt, vare sig början
eller slutet af året, är icke väl egnadt till jemförelse med de
tal, som uttrycka det som timat under hela loppet af året, såsom t. ex. ingångna äktenskap, födde, aflidne o. s. v. För en
sådan Jemförelse är deremot medelfolkmängden en tillförlitligare
och allmännare begagnad måttstock. Till framställning af denna
hafva alltså tabb. N:ris 5 och 6 egnats.
Hela medelfolkmängden för hvarje särskildt kalenderår, sådan den finnes utförd så väl för båda könen gemensamt i tab.
N:o 5, kol. 2, sidorna 15—17, som för hvarje särskildt kön i
fortsättningen af denna tabell, kol. 2 och 4, sidorna 18—20, utgör blott aritmetiska medeltal af de för hvarje års slut i tab.
N:o 1, kol. 2—4, meddelade absoluta talen.
För att erhålla årliga medelfolkmängden inom hvar och en
af de särskilda åldersgrupperna i tab. N:o 5 har förfarits på
följande sätt. Då de tillgängliga primäruppgifterna, sådana de
äro meddelade i tab. N:o 3, endast beträffa folkräkningsåren
och dessas sista dag, har för samma dag under hvarje af de
mellanliggande åren folkmängden inom hvarje åldersklass beräknats så, att differensen mellan de 2 närliggande folkräkningsårens uppgifter utproportionerats på hvart och ett af de mellanliggande åren. Sedan på detta sätt styrkan af hvarje åldersklass vid hvarje kalenderårs slut blifvit bestämd, och summan
af samtliga åldersklasserna erhållits öfverensstämmande med
årets hela folkmängd, har för åldersklassernas medelfolkmängd
under hvarje kalenderår aritmetiska medeltalet begagnats, så
utjemnadt att samtliga åldersklassernas summa jemväl öfverensstämt med motsvarande års på förenämnda sätt vunna hela
medelfolkmängd.

Den på ofvannämnda sätt beräknade numeriska styrkan
af åldersklasserna vid hvarje kalenderårs slut har till besparing
af utrymmet ej här meddelats, utan tab. 5 egnats blott åt deras
medelstyrka.
Medelfolkmängden i tab. N:o 6 för åldersklasserna är vunnen
så, att summorna af de särskilda kalenderårens medelfolkmängd
dividerats med det antal kalenderår (5, 10 m. fl.), som innehålles i hvar och en af de framställda perioderna. För utrymmes besparande hafva åldersgrupperna för de särskilda
könen ej fått samma utförlighet, som för båda könen gemensamt.
Tab. N:o 7 afser att genom talens uppställning åskådliggöra sambandet mellan en 5-årskull af lefvande födde och de
af denna kull inom 5-åriga åldersgrupper qvarlefvandes antal,
sådant detta befunnits vid hvarje efterföljande 5:te år anställd
folkräkning.
Tabellens uppställning förutsätter folkräkningar vid hvart
5:te års slut från och med 1750. Som tab. N:o 1 upplyser,
hafva emellertid inga sådana egt rum åren 1750, 1755, 1765,
1770, 1865 och 1875. Bristen har dock kunnat afhjelpas såsom
ofvan är antydt derigenom, att de närliggande folkräkningsårens
(1749, 1751, 1754, 1757, 1763, 1766,1769, 1772, 1860 och 1870)
data kunnat begagnas, så att skilnaden mellan de 2 närmast
liggande folkräkningsåren för hvarje åldersklass utproportionerats
på de mellanliggande åren. Med undantag för dessa beräkningar
att fylla några luckor äro talen återgifna sådana de vid folkräkningarna erhållits.
Här torde äfven böra fästas ytterligare uppmärksamhet på
en nödig rättelse i tab. N:o 7, sid. 24 och 25, nemligen för
qvinqvenniet 1771—75 af lefvande födde mankön till 161,256
och qvinkön till 155,030.
Tab. N:o 8, Äktenskaplighet, är så anordnad, att utrymme
beredts för de fullständigare uppgifter, hvartill på senare tider
tillgång finnes, men att dock jemförelsepunkter med de äldre
mindre fullständiga uppgifterna för hela tiden erbjudas. Åldersgrupperna hafva ock måst väljas med hänsyn att bereda möjligheten af en sådan Jemförelse.
Tab. N:o 9, som i stället för absoluta tal gifver årliga medeltal för perioderna, innehåller dessutom åtskilliga relativa tal,
för hvilkas utförande årsvis utrymme saknats i nästföregående
tabell.
För tab. N:o 10, Barnaföderskor, börja de tillgängliga uppgifterna först med året 1775. Utrymmet har nödgat att i redogörelsen för hvarje år begränsa jemförelsen mellan antalet barnaföderskor i särskilda åldersklasser och dessa åldersklassers medelfolkmängd till en enda större åldersgrupp 21—45-åriga. De
sedan 1861 samlade uppgifterna om barnaföderskornas civilstånd
äro särskildt tillagda å sida 34.
I tab. N:o 11, som redogör för barnsbörderna i årligt medeltal under de utförda perioderna, är det relativa antalet barnsbörder beräknadt jemväl för medeltalet qvinnor i 16:e—20:e och
46:e—50:e lefnadsåren. Der äro ock tillagda de sedan 1871
tillgängliga åldersuppgifterna för barnaföderskor nedkomna med
äkta barn, skilda från dem som nedkommit med oäkta.
Den redogörelse för antalet födda barn, som tab. N:o 12
meddelar årsvis, är i tab. N:o 13 sammanförd till årligt medeltal för qvinqvennier, decennier och några ännu längre tidrymder.

Tabellernas innehåll
På samma sätt äro de årsredogörelser för dödligheten, som
tab. N:o 14 årsvis meddelar för båda könen, tab. N:o 16 för
mankönet och tab. N:o 18 för qvinkönet, sammanräknade till
årliga medeltal för längre tidrymder i respektive tabb. N:o 15,
17 och 19.
Tab. N:o 20 lemnar slutligen efter de senaste arealuppgifterna en öfversigt af folkmängdstätheten länsvis vid skilda
tidpunkter mellan åren 1751 och 1875.

Hvarje siffertal i dessa tabeller är ett bidrag till det svenska folkets historia, så mycket värdefullare, som det med trohet återgifver bilden af det tillstånd, som hvarje tidsålder sjelf
tecknat och åt en följande efterlemnat. Talens oupphörliga
skiftningar hafva haft sin fulla motsvarighet i verkligheten, i
folkets lif.
Om än menskligt öga ej förmår genomskåda det dunkel,
som höljer alla orsakerna till dessa skiftningar, ligger oss dock
närmast att söka dem dels i naturen, dels hos menniskorna
sjelfva eller i samhällsförhållandena. Sålunda föreligger oss
erfarenhetens intyg, huru naturen än rikligt lönat det arbete,
som på henne i skilda verksamhetsgrenar nedlagts, än åter i
större eller mindre omfång svikit förhoppningarna om mödans
lön och för menniskorna försvårat kampen för tillvaron. Om
följderna åtminstone af det senare förhållandet bära siffrorna
de ojäfaktigaste vittnesbörd. På samma sätt har vårt samhälle
än lyckliggjorts af tider, då verksamheten ostörd och framgångsrik kunnat fortgå med hopp och tillförsigt, än åter, af yttre
och inre strider djupt skakadt och sönderslitet, hotats att nedsjunka i misströstan och hopplöshet. Spåren af dessa olyckstider röjas icke mindre tydligt i siffrorna.
Men ju smärtsammare en del af dessa siffror erinrar oss
om de bittra pröfningar, som vårt folk i förflutna tider genomgått, desto mer uppmuntrande talar större delen af dem. Den
lär oss, att hos ett folk, hvars sedliga kraft ej är bruten, hvars
fosterlandskärlek ej är slocknad och hvars andeliga förmögenheter ej sjunkit i dvala, fortgången genom pröfningarna till ett
bättre dock är af Försynen betryggad.
Den måttstock, hvarefter ett helt folks framsteg med säkerhet kunna mätas och bedömas, har väl sällan sin tillräckliga
längd i en enda individs lifstid och erfarenhet, hvarför ock
omdömena i detta hänseende så ofta framträda stridiga. Men
när här erbjudes en måttstock af nära 4 generationers längd,
torde dess vitsord ej kunna jäfvas. Vi uppfordras ock deraf
till innerlig tacksamhet för den lycka vårt land uppnått, till
sorgfällig omtanka att ej genom eget förvållande förspilla densamma, utan tvärtom betrygga dess bestånd och möjligheten af
förkofran genom efterkommande.

Följande korta antydningar rörande tabellernas innehåll
torde få tjena så väl till ledning för deras rätta uppfattning,
som till stöd för de här ofvan uttalade åsigterna.
Enligt tab. N:o 1 finnes folkmängden i Sverige först under
år 1850 hafva uppgått till nära dubbelt mot 1749. Härtill har
alltså erfordrats en tiderymd af 101 år. Folkmängdstillväxten
under de 25 åren f. o. m. 1851 t. o. m. 1875 uppgår visser-
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ligen ej till mer än 25,86 proc, men ensamt det kända antalet
utvandrare under denna tid stiger till nära 204,000, af hvilka
blott ett ringa fåtal ännu intill det sistnämnda året hade återvändt. Dessutom torde väl den lösa till stor del kringstrykande
befolkning, som undgår inberäkning i folkmängden, då hafva
öfverstigit 20,000.
Lyckligast är utan tvifvel den folkmängdstillväxt, som håller
jemna steg med folkets förmåga och hog att utveckla sin näringsverksamhet och tillgodogöra sina näringskällor, och en sådan
synas vi äfven hafva haft och kunna påräkna.
För absolut minskning af rikets folkmängd utmärka sig
åren 1758, 1772, 1773, 1789, 1790, 1800, 1808, 1809, 1810,
1868 och 1869. Det öfvervägande flertalet af dessa olycksår,
så väl som de svåraste af dem, hafva alltså drabbat redan förgångna generationer och minnet af dem är hos nutiden utslocknadt. En sådan folkminskning uppstår antingen genom de aflidnes öfverskott Öfver de födde eller de utflyttades Öfver de
inflyttade, eller genom båda dessa missförhållanden gemensamt.
Åren 1758, 1789, 1790 och 1810 förete Oaktadt folkmängdsminskning dock nativitetsöfverskott. Häraf skulle visserligen
kunna slutas till en betydligare utflyttning från landet, derest
ej med mera skäl vigt bör läggas vid den störande inflytelsen
på folkmängdsberäkningen af då pågående krig. Aren 1772,
1773 och 1800 beror folkmängdsminskningen af mortalitetsöfver¬
skott, åren 1868 och 1869 deremot af en så stark emigration,
att den vida öfversteg nativitetsöfverskottet.
Bland orsakerna till folkmängdens minskning finna vi missväxt, hungersnöd och deraf vållade farsoter hafva varit verksamma åren 1758 (jemte krig), 1772, 1773 och 1800; krig och
detsamma åtföljande fältsjukor 1789, 1790, 1808, 1809 och 1810,
samt åren 1868 och 1869 den nyssnämnda starka emigrationen
efter klena skördar åren 1867 och 1868.
Största folkmängdsminskningen utmärker året 1773 eller
— 2,60 proc. Huru djupt detta ingrepp måste hafva varit, framstår bäst vid jemförelse med krigsåret 1809, hvars elände nuvarande slägte åtminstone genom berättelser torde känna, men
då folkmängdsminskningen dock ej öfversteg — 1,52 proc.
Af de 128 år, för hvilkas folkmängd tab. N:o 1 redogör,
återstå efter afdrag af de 11 vi här ofvan vidrört icke mindre
än 117, under hvilka folkmängden företett större eller mindre
tillväxt och en sådan som väl kan sägas hafva uteslutande berott af nativitetsöfverskott.
Den högsta årstillväxten för båda könen gemensamt företes
af året 1860 med + 1,90 proc. Om den då för första gången
af Statistiska Central-Byrån utförda allmänna nominativa folkräkningen torde kunna anses hafva i någon mån härtill bidragit,
skulle året 1825 med 1,63 proc. tillökning kunna täfla om företrädet.
Då, som vi sett, år med folkmängdsminskning endast som
undantag legat inskjutna mellan det vida öfvervägande flertalet
af år, som förete tillväxt, så har förlusten snart utjemnats af
ett eller annat efterföljande års öfverskott. Endast när 2 eller
3 olycksår omedelbart följts åt, hafva luckorna ej så snart
kunnat fyllas.
När man alltså, med det tillfälle, som i tab. N:o 2 erbjudes, öfverskådar perioder af flere år tillsamman, finner man
folkmängdsminskningen för femårsperioder redan inskränkt till
2, nemligen 1771—1775 och 1806—1810, och i 10-årsperioderna
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skönjes den ej längre som minskning utan blott som svagare
tillväxt.
Från och med 1821 t. o. m. 1826 företer tab. N:o 1 en
oafbruten folkmängdstillväxt årligen öfverstigande 1 proc, och
en dylik period för icke mindre än 9 år inträder å nyo f. o. m.
1858, men för hela femårsperioden 1821—1825 visar tab. N:o 2
dock den högsta tillväxten: 7,?2 proc, och verkan häraf framträder äfven i hela 10-ärsperioden 1821—1830, med en tillväxt
af 11,74 proc. Den betydliga och oafbrutna folkmängdstillväxten
182) —1826, hvilken var gemensam för flertalet europeiska länder, och i vårt land underlättades af tillräckliga skördar, torde
väl hafva stått under mägtig inflytelse af de sociala omgestaltningar, de återhemtade krafter och de ljusnade framtidsutsigter,
som efterträdde de långvariga krig, hvilka förut öfvergått vår
verldsdel.
Hvad beträffar den absoluta tillväxten af hvartdera könet
för sig, skulle denna kunna såsom regel väntas starkast hos
mankönet, om den ensamt bestämdes deraf, att flere gossar än
flickor födas, men mankönets starkare dödlighet och talrikare
omflyttningar torde väl kunna förklara, hvarför talen i tabb.
N:ris 1 och 2 koll. 6 och 7 förete så talrika vexlingar mellan
olika år.
För alla de år, då absolut minskning drabbat mankönet, är
denna högre än för qvinkönet med undantag endast för åren
1773 och 1790, och åren 1806 och 1810 förete t. o. m. ökning
af den qvinliga folkmängden. I någon mån torde väl en förklaring härtill kunna sökas i olika inverkan på qvinkönet af de
olyckor, som decimerat mankönet. Endast några få år visa det
absoluta nativitetsöfverskottet för qvinkön högre än det för
mankön. Något talrikare äro de enskilda år, då den relativa
tillväxten af qvinkönet utfallit starkare än mankönets. För de
längre tidsperioderna (tab. N:o 2) utjemnas dock förhållandet
till nästan allmän öfvervigt å mankönets sida.
Alltid gäller som regel, att qvinkönet, utan att under
krigsåren hafva delat stridens faror med männen, dock ingalunda skonats af fältsjukdomarnas genom smitta vidt spridda
härjningar.
Hvad beträffar proportionen mellan könen inom den samtidigt
lefvande befolkningen, se vi tab. N:o 1 kol. 14 för året 1748 börja
med det högsta talet, eller 1,136 qvinnor mot 1,000 män. Här
hafva vi en omisskännelig erinran om den manspillan, som måste
hafva egt rum under Carl XII:s långa olycksdigra krig. En
sådan proportion är naturvidrig. Vi kunna ock i samma kolumner år för år följa fortgången af sträfvandet att återställa
den numeriska jemvigten emellan båda könen. Vi träffa dock
här för vissa årsgrupper utom stillastående några betydligare afbrott medelst återgång, nemligen 1758—1760, 1772 och 1773,1789
och 1790, 1796—1800, 1806—1810 och 1868—1870, hvilka sammanfalla dels med år af krig och fältsjukor, dels med sådana
af missväxt och derunder uppträdda farsoter och dels med utvandringens högsta ståndpunkt. Att krigsåren för den manliga
befolkningen varit mer dödande än för den qvinliga är hvad
man kunnat vänta, likasom att emigrationen af män varit större,
men de talrikare offren af män i följd af missväxter och farsoter häntyda derjenite på en större motståndskraft hos qvinnan
än hos mannen mot dessas menliga inflytelse.
Af tab. N:o 3, kol. 24—26, upplyses vidare, hurudan vid
de särskilda folkräkningsåren proportionen befunnits mellan

könen inom 3 skilda åldersgrupper. Der finna vi, Oaktadt i
regeln flere gossar än flickor födas, en öfvertalighet af qvinkönet
med få undantag fortgå till och med 1820 för åldersgruppen
0—15-åriga, kol. 24, hvaraf vi äro berättigade att sluta till en
vida större dödlighet af mankönet redan inom denna åldersgrupp. Äfven inom den följande åldersgruppen 16—60-åriga,
kol. 25, framträder ett fortgående sjunkande af talen såsom bevis för relativt minskad dödlighet bland mankönet. Den tredje
åldersgruppen Öfver fyllda 60 år, kol. 26, börjar med ett tal,
som åter erinrar oss om följderna af Carl XII:s krig och den
abnorma sammansättning af befolkningens åldersklasser, som
dessa qvarlemnat. Äfven inom dessa 3 åldersgrupper spåras
jemväl de ofvan antydda inflytelserna på proportionen mellan
könen af krig, farsoter och emigration.
Det föreställningssätt ligger nära till hands, att, när hela
folkmängden ökas eller minskas, befolkningen inom hvarje särskildt åldersår, eller hvarje särskild mindre grupp af åldersår,
äfven skulle i fullt motsvarig proportion ökas eller minskas, så
att styrkan af den ena eller andra åldersklassen dock alltid
under olika år och olika folkmängdsbelopp i det hela skulle
bibehålla samma proportion, eller samma procentförhållande af
hela folkmängden.
Af stor vigt är nu att pröfva, om detta föreställningssätt
är grundadt och i motsatt fall ådagalägga dess ohållbarhet.
Tabb. N:ris 3—7 hafva till en del detta ändamål. Tab. N:o 3,
som för 5-åriga åldersklasser uppgifver folkmängden å folkräkningsårens sista dag, och endast från och med 1861 årsvis
kompletterar dessa uppgifter, företer i hvarje af dessa ålderskolumner sådana skiftningar af de absoluta talen, som tydligt
äro oförenliga med antagandet att åldersklassens folkmängd
skulle för hela tiden hafva stått i oförändrad proportion till
hela folkmängden. Tab. N:o 4 gör detta åldersklassernas förhållande lättare öfverskådligt genom relativa tal. Man ser der
exempelvis, huru åldersklassen 0—5-åriga (kol. 2), hvilken år
1825 uppgått till 14,28 proc. af detta års folkmängd, år 1871
sjunkit till 11,n proc. af den dåvarande folkmängden, huru
åldersklassen 6—10-åriga (kol. 3) år 1830 intog en högre proportion af årets folkmängd än den under något af de följande
åren gjort, huru detsamma gäller om åldersklassen 11—15-åriga
(kol. 4) år 1835, och om åldern 16—20-åriga (kol. 5) år 1840.
Åldersklassen 21—25-åriga (kol. 6) ses från sin höjd 9,58 proc.
af 1845 års folkmängd hafva sjunkit till blott 7,86 proc. år
1870 och var år 1830 ännu lägre i förhållande till de respektiva årens hela folkmängd. Hvad här gäller alla 5-åriga åldersgrupper har ännu större giltighet för antalet inom det enskilda
Iefnadsåret, hvaremot proportionerna visserligen allt mer utjemnas för åldersgrupper, som omfatta ett större antal lefnadsår, på sätt de deråt i tab. N:o 4 egnade kolumnerna utvisa,
ehuru de dock ännu bibehålla en ej ringa skiljaktighet.
Under sådant förhållande är klart, att de jemförelser, som
man anställer mellan hela folkmängden, och t. ex. antalet äktenskap, födde och aflidne, icke kunna blifva fullt tillfredsställande,
då den åldersgrupp af folkmängden inom hvilken äktenskap
ingås, det ena året kan hafva intagit en betydligt olika, vare
sig högre eller lägre, proportion af hela folkmängden än det
andra. Lätt inses ock, att, om de åldersklasser, inom hvilka
dödligheten är högst, under det ena eller andra året stigit till
en mycket högre proportion än de andra, detta måste störande
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inverka på en mortalitetsberäkning, som hänförde sig blott till
hela folkmängden.
För jemförelser, som skola leda till giltiga bevis, är alltså,
på sätt i det föregående ock redan är antydt, nödigt att känna
folkmängden inom de särskilda åldrarna vid hvarje års slut för
att af denna åter kunna beräkna medelfolkmängden, som utgör den
rätta måttstocken för jemförelser och är meddelad i tab. N:o 5.
Om man nu i denna tabells afdelning för båda könen gemensamt jemför den i kol. 2 utförda folkmängden med den
numeriska styrkan af hvarje åldersklass i kol. 3—14, så ser
man, huru denna år från år i den ena eller andra åldersklassen
än stiger än faller, och huru ofta detta vexlande står i motsats
till stigandet eller fallandet af hela folkmängden för samma år.
Dervid framträda ofta för en eller annan åldersklass mellan 2 efter
hvarandra följande år större skilnader, än emellan hela folkmängdsbeloppet för samma år.
Fastän landets hela medelfolkmängd år 1875 är den högsta i
hela årsserien, intaga blott 5 af åldersklasserna nemligen 11 —
15-, 16—20-, 21—25-, 51—55- och 56—60-åriga den högsta
numeriska styrkan. För åldersklassen 0—5-åriga finnes deremot denna år 1867, for åldersklassen 6—10-åriga år 1872, för
åldersklassen 26—30-åriga år 1862, för åldersklassen 31—35åriga år 1867, för åldersklassen 36—40-åriga år 1861 o. s. v.
Utrymmet har ej medgifvit att i fortsättningen af tab. N:o
5 egna samma utförlighet åt åldersklasserna för hvarje kön.
Men det likartade förhållandet framträder dock äfven der, då
man t. ex. sid. 20 finner antalet af mankön i 21:a—50:e lefnadsåren
hafva redan år 1867 varit större än under något af åren 1868
—1875, och det högsta antalet qvinkön i 26:e—30:e och 36:e —
40:e lefnadsåren visar sig respektive åren 1862 och 1861.
Dessa vexlingar af åldersklassernas styrka, hvilka alltmer utjemnas, när lefnadsåren sammanföras i större grupper och medelfolkmängden tages för en längre följd af kalenderår, spåras dock
tydligt äfven i det sammandrag, som tab. N:o 6 innehåller.
Det sista decenniets emigration har visserligen ej varit utan
betydlig inflytelse för denna tiderymd, men lemnar naturligtvis
oförklaradt åldersklassernas likartade förhållande under den
långa förutgångna årsföljden.
Den egentliga orsaken härtill måste alltså sökas i någon
annan inverkan, och åt utredningen häraf är tab. N:o 7 egnad.
Kol. 2 i denna tabell innehåller hela antalet lefvande födda
barn under den 5-årsperiod, som i kol. 1 är utförd. På samma
horisontallinea följer derefter antalet qvarlefvande af hvar sådan
barnkull inom 5-åriga åldersklasser, sådant detta antal befunnits
vid hvart 5:te efterföljande kalenderår anställd folkräkning.
Enligt beräkning qvarlefde alltså vid 1875 års slut 545,732 af
de under qvinqvenniet 1871—1875 lefvande födde: 655,166.
Men de 455,443, som år 1875 lefde i den näst högre åldersklassen,
eller 6—10-åriga, voro födda under det nästförutgångna qvinqvenniet, 1866—1870, och qvarlefvande efter dess nativitetsbelopp: 618,291, hvarför de äro i tabellen uppflyttade på dithörande horisontalrad, och så vidare för hvar och en af de följande åldersklasserna. På samma sätt räknades år 1750 lefvande
0—5-åriga till ett antal af 243,283 såsom återstod af antalet
lefvande födde under qvinqvenniet 1746—1750, hvarom vårt
tabellverk saknar uppgift, likasom om nativitetsbeloppet under
hvart och ett af de förutgångna qvinqvennierna till medlet af
Bihang t. St. C. B. årsber. 1876.
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1600-talet, efter hvilket belopp talen 174,654, 175,312, 159,760
o. s. v. angifva de ännu år 1750 qvarlefvande.
Då nu hvarje generation eller kull oafbrutet till antal minskas, intill dess den af döden fullständigt skördats, så måste
hvarje högre åldersklass af de lefvande räkna ett mindre antal
än den nästföregående lägre eller yngre. Detta förhållande kan
endast genom starka inflyttningar inom åldersklassen rubbas.
När man nu å tab. N:o 7 inom de 3 åldersklasserna 11—25åriga på horisontalraderna finner flere tal, som för en högre
åldersklass öfverstiga dem för den näst lägre, kunde man visserligen härtill söka någon förklaring uti inflyttning, särdeles
från Finland, under den tid detta land tillhörde Sverige, men
vida sannolikare beror denna oegentlighet af det vid folkräkningar så vanliga förhållandet, att det löpande lefnadsåret angifves såsom ett redan fyldt o. d. Värdet af de slutsatser,
som af tabellen kunna hemtas, förringas dock ej häraf i någon
väsentlig mån.
De tal, som innehållas i kol. 3, eller antalet qvarlefvande
0— 5-åriga, sådant detta befunnits genom folkräkning vid femårsperiodens slut, måste nu naturligtvis bestämmas af de i
samma qvinqvennium lefvande födda barnens anta], samt stiga
eller falla med detta. Endast särdeles mördande farsoter, eller
ett undantagsvis särdeles godt helsotillstånd bland barn af denna
ålder, kunna vålla små afvikelser härifrån. Sådana undantag
företes ock af qvinqvennierna 1761—65 (farsot af smittkoppor
och mässling) och 1796—1800 (smittkoppor).
När efter 5 års förlopp ny folkräkning försiggår, bilda de
qvarlefvande af förra räkningens 0—5-åriga åldersklassen 6—
10-åriga, dessa i sin ordning vid räkning 5 år derefter åldersklassen 11—15-åriga o. s. v. hvart femte följande folkräkningsår hvar högre 5-årig åldersklass. Detta förhållande, som bäst
åskådliggöres genom grafisk framställning (jfr Bidrag t. Sv. off.
Stat. A. 11,3), är i tabellen N:o 7, såsom ofvan är antydt, uttryckt så, att de tal, som folkräkningarna gifvit för hvarje
åldersklass, äro uppflyttade till femårsperioden för deras födelseår, der den kull, från hvilken de härstamma, finnes i kol. 2 till
antal uppgifven. Sålunda finner ej blott den sänkning till 455,443
af åldersklassen 6—10-åriga, hvilken 1875 års beräkning utvisar, sin förklaring i den sjunkna nativiteten under qvinqvenniet 1866—1870,—618,291—utan ock höjningen i de följande
5 åldersklasserna i den oafbrutet ökade nativiteten under de 5
qvinqvennierna 1841—1865, o. s. v.
Så framträda ock de menliga följderna af den under åren
1806—10 sjunkna nativiteten, och den relativt ringa återstoden
vid denna periodens slut qvarlefvande 0—5-åriga, vid 1815 års
folkräkning i åldersklassen 6—10-åriga, vid 1820 års i åldersklassen 11—15-åriga, vid 1830 års i klassen 21—25-åriga, vid
1835 års i klassen 26—30-åriga o. s. v. vid flere af de följande
folkräkningarna. Tvärtom visar sig den starka höjningen af de
föddes antal under qvinqvenniet 1821—25 hafva haft till följd
en höjning af alla derifrån härstammande åldersklasser vid hvar
och en af de följande folkräkningarna, så långt denna kull ännu
kunnat följas, eller till och med 51:a—55:e lefnadsåren år 1875,
då denna åldersklass uppgick till 229,543.
Hvad som i detta hänseende gäller båda könen gemensamt,
har naturligtvis sin fulla giltighet äfven för hvartdera könet
särskildt enligt fortsättningen af tab. N:o 7, sid. 24 och 25.
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Detta enkla och naturliga förhållande, att antalet lefvande
födde med sina vexlingar bestämmer vexlingarna i antalet qvarlefvande, och att en solidaritet äfven på detta sätt genomgår
hela serien af generationer, kan, på sätt här ofvan är antydt,
ej blott tjena till förklaring af de skiftningar i åldersklassernas
styrka, som genom folkräkningarna blifvit ådagalagda, utan tillåter äfven att med en hög grad af sannolikhet till framtiden
utsträcka beräkning af deras blifvande styrka, derigenom att för
hvar och en af dem tages hänsyn till så väl den kull, hvarifrån den härstammar, som ock till de förändringar, hvilka de
yngre åldersklasserna af samma kull visa sig hafva genomgått.
Likasom den stationära nativiteten under qvinqvennierna
1826—1840, hvilken af ett ännu sämre förhållande föregåtts
under qvinqvennierna 1796—1810, tab. N:o 13, sid. 40, gaf berättigande, att efter 1860 vänta minskning i progressionen af
antalet lefvande födda barn, på grund af den nedsättning, som
hvar och en af de nämnda perioderna vållat i antalet af de från
dem härstammande produktiva åldersklasserna, så kan ock med
sannolikhet motses, att 1880 års befolkning skall komma att
förete en efter födelseåren proportionerad starkare tillväxt af
åldersklasserna 6—10-åriga, 16—40-åriga och 56—60-åriga, än
af åldersklasserna 11—-15-åriga och 41—55-åriga.
I afseende på den djupt ingripande sociala och ekonomiska
betydelsen af dessa vexlingar i åldersklassernas numeriska styrka
lemna efterföljande tabeller tillfälle till några upplysningar, och
torde här blott få erinras om den nyligen genomgångna perioden
af stegrade arbetslöner såsom följd bland annat deraf, att mankönet under åren 1866—1870, i stället för att ökas, enligt tab.
N:o 7, sid. 24, kol. 7—11, vid 1870 års folkräkning minskats i
åldersklassen 21—25-åriga med 9,626, i åldersklassen 26—30åriga med 1,296, i åldersklassen 31—35-åriga med 12,890, i
åldersklassen 36—40-åriga med 1,808 och i åldersklassen 41—45åriga med 11,449, eller i dessa åldersklasser tillsamman med 37,069.
Uppställningen af tab. N:o 7 inbjuder visserligen till ett
försök att approximativt beräkna antalet lefvande födde för
qvinqvennii-perioderna före 1751, under förutsättning att den
proportion mellan hvarje åldersklass och den kull, från hvilken
den härstammar, skulle kunna antagas då hafva varit öfverensstämmande med den, som kan beräknas af uppgifterna för tiden
efter nämnda år. Denna förutsättning visar sig dock ej länge
hållbar. Emellertid är antagligt, att antalet lefvande födde
under qvinqvenniet 1746—1750 utgjort omkring 160,000 mankön och 150,000 qvinkön, eller tillsamman 310,000, och sannolikt under qvinqvenniet 1741 — 1745 omkring 150,000 mankön
och 140,000 qvinkön, under qvinqvenniet 1736—1740 omkring
140,000 mankön och 130,000 qvinkön o. s. v. och att det under
qvinqvenniet 1706—1710 för båda könen gemensamt icke kunnat
öfverstiga 200,000, om ens uppnå detta tal.

Då familjebanden utgöra styrkan i samhällsbanden, har
åktenskapsfreqvensen alltså en stor social betydelse. Som måttstock för denna kunna de absoluta talen i kol. 2 af tabb. Nås 8
och 9 ensamt för sig ej användas. De måste jemföras ej blott
med folkmängden i det hela och af hvartdera könet, utan ock
med särskilda åldersklasser inom befolkningen, och en sådan
jemförelse behöfver underlättas genom relativa tal, hvilka alltså
upptaga större delen af dessa tabeller.

Om man nu å tab. N:o 9, kol. 17, egnar uppmärksamhet
åt antalet ingångna äktenskap på 1,000 af hela folkmängden,
finner man utan undantag för femårs-, tioårs- eller de ännu
längre perioderna den högsta åktenskapsfreqvensen — respektive 9,26 %o, 9,10 °/oo och 8,84 °/oo för de mest aflägsna tidrymderna och deremot den lägsta under femårsperioden 1866—
1870.
För mellanliggande perioder förete talen visserligen
smärre vexlingar, men i det hela är sjunkandet omisskänneligt.
I det närmaste likartadt visar sig, kol. 18 och 19, förhållandet
för hvartdera könet, t. ex. för 10-årsperioderna och mankönet
sjunkande från 19,27 °/oo till 13,47 %o och för qvinkönet från
17,23 °/oo till 12,73 °/oo.
Då det emellertid är ytterst sällsynt, att äktenskap här
ingås af män före inträdet i 21:a lefnadsåret och af qvinnor före
det 16:e, kan ifrågasättas, huruvida en olikhet i åldersklassernas
fördelning under olika tidrymder kunnat öfva någon inflytelse
på det ifrågavarande förhållandet.
Af sådant skäl har, i tab. N:o 9, kol. 20 c egnats åt beräkning af åktenskapsfreqvensen bland män Öfver 20 års ålder.
Det högsta talet 35,64 °/oo träffas här för femårsperioden 1751
—55 och det lägsta 22,23 %o för åren 1866—70. För qvinnor,
kol. 21 e, visa samma femårsperioder likadant resultat 25,83—17,38Om i dessa kolumner de relativa talen för de följande
längre tidrymderna kompletteras, visa de:
för mankön.

‰

för qvinkön.

1751—1760
1761—1770
1771—1780
1781—1790
1791—1800
1801—1810
1811—1820
1821—1830
1831—1840
1841—1850
1851—1860
1861—1870

34,90
32,73
31,28
28,25
31,04
30,29
32,05
31,15
27,51
27,23
28,02
24,21

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

25,41
24,13
23,77
21,94
24,oä
23,13
24,08
23,83
20,77
20,07
21,76
18,98

‰
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1751—1770
1771—1790
1791—1815
1816—1840
1841—1860
1861-1875

33,77
29,70
31,13
29,62
27,65
24,95

»
»
»
»
»
»

24,75
22,82
23,79
22,49
21,29
19,41

»
»
»
»
»
»

Då alla dessa tal gifva hufvudsakligen samma utslag, framgår alltså som ett obestridligt resultat, att äktenskapsfreqvensen
i Sverige under den tidrymd, hvarom här är fråga, i det hela
varit i ett fortgående sjunkande. Härvid får dock ej förbises
den inflytelse, som ett större eller mindre antal genom dödsfall
upplösta äktenskap kunnat hafva på antalet omgiften.
Tab. N:o 9 visar vid jemförelse af kol. 37 med kol. 20 c
och 21 e, att de 2 femårsperioderna, under hvilka de upplösta
äktenskapens antal öfverstigit de ingångnas, omedelbart efterföljts af stegrad äktenskapsfreqvens. Dylikt förhållande skönjes
äfven efter perioder, då dödligheten ej uppnått samma höjd,
som under de 2 förenämnda. Med sina många vexlingar visar
nu kol. 37, att antalet genom dödsfall upplösta äktenskap dock
i senare tider något minskats. Ju längre följd af lefnadsår
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äktenskapen sålunda förblifvit oberörda af skilsmessa genom någondera af makarnes död, desto mindre antal af omgiften har kunnat
ifrågakomma.
Af kol. 22—27 upplyses ock för den kortare tidrymd,
hvarom uppgifter varit tillgängliga, att omgiften, som 1811—
1815 uppgingo för män till 184 °/oo af ingångna äktenskap,
åren 1866—70 sjunkit till 110 °/oo> och under samma perioder
för qvinnor från 148 %o till 58 °/oo.
Denna minskade dödlighet bland äkta makar kan visserligen till någon liten del förklara den under senare tider sjunkna
äktenskapsfreqvensen, men upphäfver icke dess verklighet som
ett konstateradt faktum.
Om vi nu fråga oss, inom hvilka åldersklasser af den giftvuxna befolkningen minskningen af äktenskapsfreqvensen mest
framträder, så äro uppgifter visserligen ej tillgängliga för en
längre tidrymd än från och med 1831, men tab. N:o 9, kol.
21 a, upplyser, att då under qvinqvenniet 1831—35 på 1,000
af qvinliga medelfolkmängden i 16:de till 25:te lefnadsåren ingingos 39,78 äktenskap, hade antalet 1866—1870 sjunkit till
26,29 %o> och äfven om man ej vill fästa sig vid dessa 2 ytterligheter, visa dock talen ett nästan oafbrutet sjunkande redan
för 5-årsperioder, hvilket för de längre perioderna ej företer
något undantag.
De vexlingar, som de följande kolumnerna 21 b, 21 c och
21 d förete för de 3 högre åldersklasserna, förringa dock icke
hvad i det hela af dem bekräftas, eller att något sjunkande af
det relativa antalet ingångna äktenskap inom dessa åldersklasser
ej egt rum, utan snarare ett stigande. Hvad qvinnorna beträffar, drabbar sålunda den minskade äktenskapsfreqvensen
åldern före fyllda 25 år.
Den åldersgrupp af männen, som tab. N:o 9, kol. 20 a, framställer, är för vidsträckt att åskådliggöra förhållandet inom mindre
åldersklasser; men den fördelning af de ingångna äktenskapen
mellan åldersklasser i promilleförhållande, hvilken finnes i tab.
N:o 9, kol. 28—35, lemnar dock tillräcklig upplysning. Likasom den för qvinnorna bekräftar det förut anförda i afseende
på det sjunkande antalet ingångna äktenskap i åldersklassen
under 25 år, finna vi i kol. 28 för männen ett nästan oafbrutet
sjunkande från maximum 364 °/oo, 1836—40, till minimum 209
%oi 1871—75. En naturlig följd häraf är den stegring, som de
2 följande åldersgrupperna måste förete.
Den sjunkna äktenskapsfreqvensen sammanhänger sålunda
väsentligt med försenad ålder vid äktenskapens ingående och
har jemväl rönt inflytelse af minskadt antal omgiften, till någon
del i följd af minskad dödlighet bland de gifta.
Då detta försenande af åldern för äktenskaps ingående står
i strid mot den naturliga såväl intellektuela som fysiska utvecklingen, måste det ej sällan straffas med menliga verkningar både
i sedligt och kroppsligt hänseende. En och annan af dessa
verkningar röjes i efterföljande tabeller genom minskadt antal
födda barn och ökning af de oäkta barnens antal. Bland flere
andra torde ock kunna häntydas derpå, att den tid, under hvilken föräldrarna kunna egna gemensam omsorg åt barnen, måste
af de sena giftermålen förkortas.
Tab. N:o 8 framställer årsvexlingarna i äktenskapsfreqvensen och gifver derjemte åtskilliga vinkar om dessas orsaker.
Åren 1791 och 1792, 1810 och 1811 utmärka sig för den högsta
äktenskapsfreqvensen af båda könen gemensamt, eller Öfver
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10 ‰; af mankönet ensamt Öfver 20—22 ‰ (kol. 18) och af
qvinkönet ensamt Öfver 19—21 °/oo (kol. 19). Af manliga medelfolkmängden Öfver 20 års ålder inträdde år 1810 icke mindre
än 40 °/oo (kol. 20 c), af den qvinliga år 1791 icke mindre än
30,5 %o (kol. 21 e) i äktenskap.
För den lägsta äktenskapsfreqvensen utmärker sig året
1868 med 5,46 °/oo af båda könens medelfolkmängd, 11,23 %o af
mankönets, 10,61 °/oo af qvinkönets, 20,29 °/oo af manliga folkmängden Öfver 20 år och 15,90 °/oo af qvinliga Öfver 15 år,
kol. 17—21. Minskningen nedsätter sålunda antalet till omkring
hälften mot de förutnämnda åren.
Maximiåren 1791, 1792, 1810 och 1811 sammanfalla med
återvunnen fred efter krig, som djupt ingripit i samhällets alla
förhållanden. Åren 1789 och 1790, 1808 och 1809 hade hvart
och ett haft högre antal genom död upplösta än ingångna äktenskap och sålunda ökat anledningarna till omgiften under närmast
följande år. Den större omsättning af förmögenheten, som åtföljer stegrad dödlighet inom de högre åldersklasserna, underlättar ock äktenskapliga förbindelser. Detta förhållande af stegrad äktenskapsfreqvens efter föregången betydligt stegrad dödlighet bland äkta makar framträder ock mer eller mindre tydligt
under flere andra år än de förenämnda.
Att en anledning till den ofvan nämnda lägsta äktenskapsfreqvensen år 1868 och det nära likartade förhållandet de närmast
liggande åren är att söka i emigrationen, till hvilken de klena
skördarna åren 1867 och 1868 medverkat, kan väl icke vara
något tvifvel underkastadt, när man af tabb. 5—7 ser den folkmängdsminskning, som efter 1866 egde rum inom vissa åldersklasser, och då denna minskning gällde de ogifta framför de
gifta. Emellertid torde man härvid hafva att i beräkning taga
icke blott de utvandrade, utan ock den sinnesstämning som betingat utvandringen, eller misströstan att här hemma kunna
ernå den oberoende ställning, som hägrade från Amerika. Man
föranledes till denna betraktelse, då man ser hoppet någorlunda upprätthålla äktenskapsfreqvensen under all den nöd, som
sönderslet äktenskapsbanden åren 1771—73, så att ganska snart
derefter de ingångna äktenskapens antal stegrades mycket ansenligt. Klena skördars inflytelse på äktenskapsfreqvensen röjes
i öfrigt bland andra för åren 1761—64 och än mera 1780—
83 och 1798-1801.
De orsaker till starka vexlingar i äktenskapsfreqvensen,
hvilka här ofvan blifvit vidrörda, äro dock af en allt för tillfällig
natur, för att kunna förklara ett fortgående sjunkande. Detta
finner deremot otvifvelaktigt sin hufvudsakliga förklaring i den
mer eller mindre långsamt fortgående sociala förändring, som
uppställer allt högre kraf på ekonomiskt tryggad ställning såsom
vilkor för inträde i äktenskap. Dessa kraf kunna visserligen
vara förestafvade af en giltig försigtighet, men till en sådan
borde väl dock senare tiders rikare näringskällor gifva mindre
anledning, så framt förmåga eller hog till deras begagnande och
kraften att tåla umbäranden ej skulle hafva förringats. Af vida
större betydelse äro deremot de ofta öfverdrifna kraf, som vanan
vid eller begäret efter ett kostbarare och mera njutningsrikt
lefnadssätt uppställa, och till hvilkas nedstämmande erfordras
en moralisk styrka, som ingalunda finner något stöd i uppfostran
och tidsandan, eller i dess på vårt folks historia och karakter
delvis grundade sträfvan efter jemnlikhet eller åtminstone »ken
deraf äfven i det yttre.
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Barnsbörder.

Den minskade dödligheten bland gifta har ej förmått motväga inflytelsen af den minskade äktenskapsfreqrensen, i följd
hvaraf de bestående äktenskapens antal i förhållande till folkmängden ej kunnat undgå att sjunka på sätt tab. N:o 8, kol.
25—27, utvisar. I förhållande till hela folkmängden af båda
könen företer året 1757 högsta antalet 371 %o och åren 1855
och 1871 det lägsta 326 %o- I förhållande till ensamt manliga befolkningen Öfver 20 år träffas högsta antalet 711 %o år
1751 och det lägsta 1855 med 599 ‰; i förhållande åter till
qviunorna Öfver 20 ärs ålder finna vi maximum 594 %o år 1769
och minimum 538 %o likaledes år 1855.

Såsom en omedelbar följd af det ådagalagda förhållandet
att antalet ingångna äktenskap af qvinnor i åldern före fyllda
25 år under tidernas lopp så betydligt minskats, framställer tab.
N:o 11, kol. 21, sid. 36, huru antalet barnsbörder i 16:de—20:de
lefnadsåren i medeltal under 5- och 10-årsperioder nästan oafbrutet sjunkit från 21,24 °/oo åren 1781—85 till 7,18 ‰ åren 1846
—50, från hvilket minimum dock en liten återgång sedermera
egt rum. En nödvändig följd af denna minskning är det till
en del motsatta förhållandet som kol. 22 utvisar för den näst
högre åldersklassen, 21—45-åriga.
Men då i alla 3 åldersklasserna — kol. 21—23 — liktidigt
träffas, så höga tal, som för perioderna 1776—1780, 1791—95
och 1821—-25, så framstår här ett bevis att under dessa perioder en betydlig ökning af barnsbörder i alla åldrar har egt rum, och
en bland orsakerna härtill finnes åter i den stegring af äktenskapsfreqvensen, som tab. N:o 9 för dessa perioder utvisar.
Det låga antalet barnaföderskor från 1846 till bort emot 1860
finner å andra sidan i sistnämnda tabell sin orsak i denna periods låga äktenskapsfreqvens, hvilken åter betingats af de giftvuxna åldersklassernas ringare tillväxt.
De mera detaljerade medeltalen för barnaföderskornas åldersklasser, tab. N:o 11, kol. 13—19, ådagalägga i öfrigt, att
äfven åldersklassen 21—25-åriga är i sjunkande, likasom den
högsta 46—50-åriga.
Antalet barnaföderskor i förhållande till antalet ingångna
äktenskap utgör i medeltal, beräknadt efter femårsperioderna i
tab. N:o 11, 4,204 af de förra mot 1,000 af de senare, eller
mot hvart ingånget äktenskap 4,2 barnsbörder, då intet afdrag göres
för de utom äktenskap födda barnen. Ett ringare antal ingångna
äktenskap i förhållande till antalet af de bestående och tvärtom måste naturligtvis hafva inverkan på denna proportion för
kortare tidrymder såsom 5-årsperioder och än mer på de enskilda åren, för hvilka tab. N:o 10 redogör. Denna tabell erinrar om den ofta vidrörda märkvärdiga perioden 1821—1825
med ett maximum af icke mindre än 193,6 %o barnaföderskor
i åldern 21—45 år under året 1825, hvilket står i skarp motsats till minimum 138,4 %o olycksåret 1809.
Antalet flerfostriga barnsbörder synes af tab. N:o 11, kol.
20, vara i något sjunkande. Det högsta absoluta antalet faller
dock enligt tab. N:o 10 på året 1875 med 2,135, det lägsta på
1809 med 1,080. Högsta antalet trillings- och fyrlingsbörder
är med 39 uppgifvet för året 1803.
Antalet gifta barnaföderskor, för hvilka i tab. N:o 10 kunnat
lemnas redogörelse blott från och med året 1861, har under
tiden hållit sig mellan maximum 908 och minimum 887 på
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1,000 af samtliga barnaföderskor. Från detta minimum år 1871
har sedan en liten höjning fortgått.
De olika proportioner mellan åldersklasserna af barnaföderskor nedkomna med äkta och med oäkta barn, hvilka tab. N:o
11, sid. 36, meddelar för det sista qvinqvenniet, sammanhänga
utan tvifvel på det närmaste med den förut ådagalagda minskningen af äktenskapsfreqvensen i de yngre åldersklasserna.

I den öfversigt öfver antalet födda barn, hvilken för längre
tidrymder lemnas i tab. N:o 13, visar sig den absoluta tillväxten icke motsvaras af den relativa. Af kol. 13—17 synes
nemligen, i synnerhet när de längsta tidrymderna jemföras med
hvarandra, en minskning af de lefvande födda barnen i förhållande till medelfolkmängden hafva egt rum, vare sig af båda könen
gemensamt, af hvartdera könet för sig, eller blott af de företrädesvis produktiva åldersklasserna. Ehuru beroende af den
sänkning i antalet ingångna äktenskap och barnaföderskor, hvilken i det föregående är ådagalagd, synes dock denna minskning
ej dermed hafva varit alldeles proportionel.
Af de särskilda femårsperioderna företer den äldsta en
fruktsamhet, som sedermera aldrig uppnåtts, eller ända till 200
lefvande födda barn mot hvart 1,000 af män i åldern 21—50
år och 161 %o mot qvinnor i 16:de—45:te lefnadsåren. Den
lägsta fruktsamheten åter träffas åren 1866—70 med undantag
endast för qvinnorna i 16:de—45:te lefnadsåren, för hvilka perioden 1806—1810 utvisar ett något lägre tal. Mellan dessa
ytterligheter ligga flere perioder af stegring såsom 1776—1780,
1791—95, 1811—15, 1821—25 och 1856—60, hvilka alla enligt
tab. N:o 9 ock utmärkas af stegrad äktenskapsfreqvens. Den
fortgående verkan af denna nativitetsstegring åskådliggöres, om
man å tab. N:o 7, sid. 23, följer de horisontela raderna, som
motsvara hvar och en af dessa femårsperioder, då man finner
huru hvarje åldersklass, som härstammat från det ökade antalet födda barn, äfven företer en mer eller mindre stark höjning. Men verkan stannar icke blott härvid. Så snart denna
ökning af folkmängden uppnår de produktiva åldersklasserna,
måste den i regeln hafva till följd ett ökadt antal ingångna
äktenskap och ett ökadt antal födda barn. Om man nu finge
tänka sig alla äktenskap ingångna vid en viss lefnadsålder t. ex.
i 30:de lefnadsåret, så skulle ock denna ålder uttrycka det antal
kalenderår, efter hvilkas förlopp den 30 år förut inträffade
starka höjningen af nativitetsbeloppet skulle framträda med sin
verkan att höja äktenskapens och de födda barnens antal, och
en sådan periodicitet skulle oaflåtligen under tidernas lopp återkomma naturligtvis med motsatt verkan under motsatt förhållande af nativiteten. I verkligheten kan dock en dylik regelbunden cykel ingalunda säkert motses. De öden en generation
har att genomgå kunna i högst olika grad inverka på dess fortlefvande. Äktenskaps ingående är utsträckt Öfver minst 40 år
af lifvet, eller bland afkomlingarna af 40 års-kullar, och det låga antalet af ett års kull kan under en så lång tid ersättas af ett
annat års höjning, så att vexlingarna kunna utjemnas redan i
en femårskull och spåren af dem svårligen kunna röjas i äktenskapens samfälda antal under en femårsperiod. För Sverige
faller ännu högsta antalet ingångna äktenskap för män inom
26:e—30:e lefnadsåren och för qvinnor inom 21 :a—25:e, och i
äldre tider har detta maximum inträffat t. o. m. flere år tidi-
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gare. Omloppscykeln har följaktligen här varit och är ännu
kortare än det exempelvis valda antalet af 30 år, ehuru den
visserligen mera närmar sig till detta tal än till 25. Endast de
djupa ingrepp, som vållats af flere olycksår å rad, hafva förmått
qvarlemna de omisskänneliga spår af denna generationernas solidaritet, som tabb. Nås 7 och 13 förete.
Af de enskilda åren framstår 1751, tab. N:o 12, kol. 13—17,
med det högsta relativa antalet (i promilleförhållande) lefvande
födda barn, nemligen af hela folkmängden 39 °/oo> af den manliga 83
%o, af den qvinliga 74 %o> af män i 21:a—50:e lefnadsåren
211 °/oo och af qvinnor i 16:e—45:e 168 °/oo- De skarpaste
motsatserna härtill finnas år 1773 med 26 °/oo af hela folkmängden, 54 %o af den manliga, 49 9/oo af den qvinliga, 132
°/oo af den manliga i 21:a—50:e och 109 °/oo af den qvinliga i
16:e—45:e lefnadsåren.
Ganska nära intill detta minimum
komma åren 1809 och 1868.
Antalet lefvande födda barn i förhållande till barnsbörderna
utvisar enligt tab. N:o 13, kol. 10, en långsamt fortgående relativ minskning, likasom antalet af samtliga (lefvande och liflösa)
födda, kol. 9. Deremot förråder proportionen mellan de lefvande
födda barnens kön, kol. 11, Oaktadt sina vexlingar, en riktning
till höjning af gossarnes antal. En sorglig verkan af den minskade äktenskapsfreqvensen framträder i det betydligt stigande
antalet födda oäkta barn, kol. 12.
Då bland de lefvande födda barnen mankönets proportion
är så öfvervägande, kan man af den stora öfvertaligheten af
mankön bland de dödfödda barnen, kol. 8 b och 8 c, ytterligare
sluta till den vida starkare aflelsen af gosse- än af flickofoster.
Af de enskilda åren, tab. N:o 12, utvisar året 1775 det
högsta antalet, eller 1,044 lefvande födda barn af 1,000 barnsbörder, året 1807 den högsta proportionen af lefvande födda
gossar: 1,062 mot 1,000 flickor och året 1784 den lägsta eller
blott 1,021. Åren 1871—73 fläckas af den högsta proportionen
lefvande födda oäkta barn eller 124 mot 1,000 äkta.

Så framt näst konsten att rätt använda lifvets gåfva, står
den att förlänga åtnjutandet af densamma, och så framt möjligheten af lifstidens förlängning, när det gäller ett helt folk, icke
är tänkbar utan liktidig tillväxt af dess välstånd, vittnar tab.
N:o 15 otvetydigt om en sådan tillväxt genom de tal, som kol.
11—20 innehålla till bevis för den progressiva minskningen af
dödligheten i Sverige.
När man afser från tillfällig stegring under en eller annan
period, ådagalägger nemligen kol. 11, att dödligheten i det hela
varit i ett betydligt sjunkande, och för hela den sistförflutna
15-åriga perioden 1861—1875 i medeltal ej uppgått högre än
till 19,5 %o.
En sådan dödlighetens minskning kan visserligen tänkas
begränsad blott inom en eller annan åldersklass under liktidigt
stillastående eller t. o. m. ökning inom en eller flere andra. Att
så ej varit förhållandet här med de åldersklasser, inom hvilka
döden ej oeftergifligt enligt naturens ordning kräfver alla, ådagalägges af kol. 12 o. f., hvilka hvar för sig ända intill 60:de
lefnadsåret förete en mer eller mindre betydlig progressiv minskning af dödligheten. Denna minskning, hvaraf många andra
civiliserade länder jemväl hafva att glädja sig, antages vanligen
vara hufvudsakligen inskränkt inom barnåldern. Oaktadt den
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ock här för denna ålder visar sig störst, är den dock inom de
närmast efterföljande åldersgrupperna ej heller ringa.
På grund af den starka dödligheten i första lefnadsåret
kan dödligheten i det hela påverkas af ett större eller mindre
antal födda barn. För att ådagalägga förhållandet i detta hänseende, är i kol. 19 och 20 en beräkning utförd, som mot 1,000
lefvande födda barn utvisar antalet aflidne, dels endast i första
lefnadsåret, dels af alla lefnadsåldrar tillsamman. Af dessa 2
kolumner bestyrker företrädesvis den första betydliga framsteg.
Af förhållandet under de enskilda åren, sådant det af tab.
N:o 14 för båda könen gemensamt framgår, inhemtas följande ytterligheter af dödlighetens vexlingar på 1,000 af medelfolkmängden:
A f l i d n e p a 1,000 a f a l l a

Högsta antalet

lägsta antalet

åldrar
år 1773 52,6 °/oo- år 1872 16,3 %o0—10-åriga
» »
96,o »
» 1871 25,6 »
11—20- »
» »
22,o »
» 1872 3,6 »
21—30- »
» »
20,6 »
» 1861 5,5 »
31—40- »
» »
24,8 »
» 1863 7,4 »
41—50- »
» »
36,4 »
» 1872 10,i »
51_60- »
» »
55,2 »
» 1872 16,6 »
Deröfver
» » 132,1 »
» 1752 57,5 »
Mot 1,000 lefv. födde:
Aflidne 0—1-åriga
» » 285,8 »
» 1871 113,7 »
» af alla åldrar... » » 2,055,o »
» 1860 506,6 »
Mot denna jemförelse med det svåraste olycksår, hvarom
vårt tabellverk förvarat uppgifter, kan visserligen göras berättigad anmärkning, derest den ensamt för sig skulle åberopas
såsom bevis för senare tiders framsteg. Deremot kan den gälla
som ett varnande minne af ett lidande, som lyckligtvis ej sedermera till samma storlek förnyats.
Aret 1773 står för öfrigt ej ensamt med en högt stegrad
dödlighet.
För alla åldrar gemensamt förete åren 1758, 1762, 1763,
1772, 1789. 1800, 1808, 1809, 1810 och 1812 en stegring uppgående till emellan 30,4 %o och 39,o %o;
för åldersklassen 0—10-åriga åren 1752, 1762, 1763, 1772,
1778, 1779, 1784, 1800, 1809 till emellan 61,i % 0 och 72,9 7oo.
för åldersklassen 11—20-åriga åren 1772, 1785, 1808 och
1809 till emellan 10,5 °/oo och 12,9 7oo;
för åldersklassen 21—30-åriga åren 1758, 1763, 1771, 1772,
1782, 1784, 1785, 1789, 1790, 1808—1812 och 1834 till emellan
10,o 7oo och 16,3 7oo =
för åldersklassen 31—40-åriga åren 1758,1763, 1772, 1789,
1790, 1808—1812, 1829 och 1834 till emellan 14,1 ‰ och 21,1 ‰;
för åldersklassen 41—50-åriga åren 1758, 1763, 1772, 1789,
1790, 1808—1810, 1812, 1829 och 1834 till emellan 20,1 7oo
och 29,3 7oo;
för åldersklassen 51—60-åriga åren 1758, 1772, 1 8 0 8 1812, 1828, 1829 och 1834 till emellan 30,2 7oo och 46,o ‰;
och för åldern Öfver 60 år åren 1772, 1808, 1809 och 1812
till emellan 100,6 7oo och 112,8 ‰.
Mot 1,000 lefvande födde afledo: i första lefnadsåret åren 1762,
1763, 1772, 1800 och 1809, emellan 232,o 7oo och 240,3 ‰;
i samtliga lefnadsåldrar 1772, 1800, 1808 och 1809 emellan
1,094,3 7oo och 1,454,6 ‰.
Med ledning af de anmärkningar, som åtfölja tab. N:o 1,
sid. 4, kan för hvarje af dessa år vinnas upplysning om orsakerna till stegringen, så väl i det hela som för åldersklasserna,
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Dödlighet

Folkmängdstäthet

vare sig af farsoter ensamt, eller af sådana såsom följeslagare
af hungersnöd och krig. Då för åldersklassen 0—10-åriga den
stora dödligheten i första lefnadsåren är bestämmande, hänvisas
alltså till svåra härjningar af utslagsfebrar och rödsot, företrädesvis bland barn, under de ofvan anförda år, då denna åldersklass hemsökts. För de följande åldersgrupperna gör sig typhusfebern alltmer gällande såsom orsak till stegringen jemte smittkoppor och rödsot, framkallade och spridda dels af missväxt,
dels af krigen samt af 1834 års cholerafarsot.
Den betydande inflytelse, som vissa farsoter sålunda utöfvat,
innebär tillika den säkraste anvisning på sättet att förebygga
likartad decimering af befolkningen, hvilken i vårt land på grund
af klimat och utvägar till försörjning säkerligen kan komma i åtnjutande af ännu längre lifstid, än den som hittills upphunnits,
derest helsovårdens kraf förmådde att göra sig mer gällande, än
hitintills varit händelsen. De redan vunna framstegen kunna
emellertid i det hela ej skrifvas på annan räkning, än ökad förmåga och hog att tillgodogöra sig de medel, hvarigenom helsa
och lif kunna sparas, och denna framgång i det hela har ej
kunnat hämmas af de tyvärr alltför talrika enskilda försummelserna och missbruken af dessa medel.
Tabb. N:is 16—19 lemna tillfälle till jemförelser mellan könen
i afseende på dödligheten. Hvad för båda könen gemensamt
här ofvan är anfördt rörande dödlighetens progressiva sänkning,
så väl i det hela som för de särskilda åldersklasserna, bekräftas
af tabb. N:is 17 och 19, kol. 9—14, såsom gällande äfven för
hvartdera könet för sig.
För båda könen sinsemellan jemförda framträder dock en
väsentlig skilnad deruti, att qvinkönets dödlighet så väl för
alla åldrar gemensamt, som för hvarje åldersklass för sig, är
lägre än mankönets, Undantag härifrån företes endast af de 2
qvinqvennierna 1776—1780 och 1791—1795, då i 31:a—40:e
lefnadsåren dödligheten för båda könen utfallit lika.
Hvartdera könet för sig företer äfven en fortgående fördelaktigare proportion mellan antalet lefvande födda barn och de
aflidne, enligt kol. 15 och 16 af sistnämnda tabeller. Men äfven
här framträder en väsentlig olikhet mellan könen, i det enligt
kol. 15 dödligheten inom första lefnadsåret bland flickebarnen
är betydligt lägre än bland gossebarnen, hvaremot bland samtliga qvinliga dödsfall, kol. 16, i förhållande till de födda flickebarnen, antalet qvinnor är öfvervägande Öfver männen, såsom
en följd af den högre lefnadsålder, som qvinnorna uppnå. Från
detta sistnämnda förhållande göra dock 4 qvinqvennier undantag.
Hvad beträffar dödlighetens maxima och minima under de
enskilda åren, enligt tabb. N:is 16 och 18, utfaller en sammanställning deraf för hvartdera könet på följande sätt:

I afseende på maxima se vi här samma år 1773 hafva för
båda könen varit det mest olycksbringande. Endast året 1789,
då fältsjukorna bland flottans manskap i 31 :a—40:e lefnadsåren stegrade dödligheten till och med utöfver denna åldersklassens offer år 1773 (25,9 ‰), utgör undantag.
Beträffande ofvan anförda minima stämma de till åren'så
tillvida öfverens för båda könen, att de falla inom de sistförflutna 16 åren.
Den stegring af dödligheten, som under andra år än de
förenämnda egt rum, och hvarpå för båda könen tillsamman i
det föregående fästs uppmärksamhet, återfinnes jemväl liktidig för hvartdera könet i tabb. N:is 16 och 18, dock alltid, och
i synnerhet under krigsåren, vida lägre för qvinkönet än för
mankönet.

Vexlingarna af rikets folkmängd medelst relativ höjning
och sänkning hafva i regeln delats någorlunda lika mellan båda
könen, dock så att mankönet i ytterligheterna af dem alltid
gått längst.
Likväl förekomma ej få enskilda år, under hvilka qvinkönets
relativa tillväxt varit starkare, eller den relativa minskningen
ringare, än mankönets. Då dessa år förnämligast äro sådana,
under hvilka folket hårdt pröfvats af hemsökelser genom krig,
missväxter och farsoter, afgifva de ett hedrande vittnesbörd
om den nordiska qvinnans härdighet och uthållighet i försakelser.
Med det så betydligt minskade omfånget af dylika hemsökelser och försakelser under det långa fredslugn och den
lyckliga utveckling, hvaråt vi nu under vida mer än ett halft
århundrade haft att glädja oss, sammanhänger ock till en del
den riktning till liktalighet mellan båda könen, hvilken allt mer
gör sig gällande som återgång till det naturliga förhållandet
dem emellan.
Perioden 1811—1815, eller närmaste tiden efter 1810,
framstår ock i andra hänseenden som en vändpunkt, hvilken
i en grafisk framställning af de här ofvan behandlade grunddragen af vår befolkningsstatistik utmärker sig dermed, att den
lemnar de skarpa vexlingarna bakom sig, men framom sig företer kurvornas närmande till horizontallinien med allt smärre
oscillationer. Minst gäller dock detta äktenskapsfreqvensen,
som synes ännu hafva benägenhet att sjunka, hvaremot barnsbördernas och de lefvande födda barnens relativa antal i det
närmaste hållit sig uppe, och dödligheten visar ett fortgående
allt gynnsammare förhållande.
Folkmängdstätheten är i medeltal för landet i sin helhet
så låg, att den svårligen torde kunna ställas i något kausalitetssamband med de här ofvan gemensamt för hela befolkningen
framställda vexlingarna i dennas lif. Men om man går tillbaka
till de tidigare åren i tab. N:o 20, eller till och med till det
närvarande förhållandet för de nordligaste länen, och derjemte
tager i öfvervägande att kommunikationsmedlen i allmänhet
måste vara desto otillräckligare ju glesare befolkningen är, så
kan man ej undgå att tillerkänna ytterligheterna en viss inflytelse på det hela. En gles befolkning med stora svårigheter
att få sina behof fyllda, blir sålunda mer blottställd för följder
af missväxt, men kan å andra sidan njuta fördelen af lättare
tillfällen till bosättning, med deraf följande större äktenskaps-

Folkmängdstäthet.
freqvens och nativitet, äfvensom vara mera befriad från smittosam ma sjukdomars härjningar. Senare tiders utsträckta verksamhet för kommunikationernas underlättande har jemväl åt
den glesa befolkningen beredt tillfälle att bättre trygga sig mot
tillfällig karghet af jorden.
Då den del af vårt lands befolkning, som är bosatt i städer,
år 1875 uppgick till blott 14 procent mot 86 procent landsbygdsinvånare, så är visserligen inflytelsen af sammanträngning ännu ej betydlig, helst af städerna endast 10 hade Öfver
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10,000 innevånare. Tillväxten af stadsbefolkning har emellertid varit fortgående från 9,56 procent af rikets folkmängd år
1805, och de för denna agglomererade befolkning egendomliga
förhållandena af stark inflyttning från landsbygden i den arbetsföra åldern och dermed sammanhängande från landsbygden afvikande proportion mellan åldersklasserna och större äktenskapsfreqvens, af större antal barn födda utom äktenskapet, och
af mycket högre dödlighet, ingå alltså med växande andel i
summorna för hela riket.

Fr. Th. Berg.
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Tab. N:o 3.

FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER VID SLUTET AF ÅREN 1750—1875. A) BÅDA KÖNEN.
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(POPULATION PAR ÂGE A LA FIN DES ANNÉES 1750-1875. A) LES DEUX SEXES).
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(RAPPORTS DES NÉS-VIVANTS AUX SURVIVANTS PAR ÂGE. B) SEXE MASCULIN).
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ÄKTENSKAPLIGHET

QUINQUENNII- OCH DECENNII-VIS, 1751—1875.

31
(MATRIMONIALITÉ PAR PERIODES QUINQUENNALES ET DÉCENNALES, 1751—1875.)
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Tab. N:o 10.

FRUKTSAMHET 1775—1875, ÅRSVIS. A) BARNAFÖDERSKOR.
(NATALITÉ 1775—1875, PAR AN. A) FEMMES ACCOUCHÉES.)
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Tab. N:o 12.

FRUKTSAMHET, 1749—1875. B) FÖDDA BARN.
(NATALITÉ, 1749—1875. B) ENFANTS NÉS.)
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Tab. N:o 12. (Forts.)

FRUKTSAMHET, 1749—1875. B) FÖDDA BARN.
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DÖDLIGHET 1749—1875, ÅRSVIS. B) MANKÖN.
(MORTALITÉ 1749—1875, PAR AN. B) HOMMES.)
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(MORTALITÉ 1749—1875, PAR AN. B) HOMMES.)
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(MORTALITÉ 1749—1875, PAR AN. B) HOMMES.)
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Tab. N:o 17.

DÖDLIGHET QUINQUENNII- OCH DECENNII-VIS, 1751—1875.
B) MANKÖN.

(MORTALITÉ PAR PÉRIODES QUINQUENNALES ET DÉCENNALES 1751—1875. B) SEXE MASCULIN.)
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Tab. N:o 18.

DÖDLIGHET 1749—1875, ÅRSVIS. C) QVINKÖN.
(MORTALITÉ 1749—1875, PAR AN. C) FEMMES.)
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T a b . N:o 18. (Forts.)

DÖDLIGHET 1749—1875, ÅRSVIS.

C) QVINKÖN.

(MORTALITÉ 1749—1875, PAR AN. C) FEMMES.)
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Tab. N:o 18. (Forts.)

DÖDLIGHET 1749—1875, ÅRSVIS.

C) QVINKÖN.

(MORTALITÉ 1749—1875, PAR AN. C) FEMMES.)
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Tab. N:o 19.

DÖDLIGHET QUINQUENNII- OCH DECENNII-VIS, 1751—1875.
C) QVINKÖN.

(MORTALITÉ PAR PÉRIODES QUINQUENNALES ET DÉCENNALES, 1751—1875. C) SEXE FEMININ.)

53
Tab. N:o 20. SVERIGES AREAL OCH F O L K M Ä N G D S T Ä T H E T 1751—1875. LÄNSVIS.
(DENSITÉ DE POPULATION PAR PROVINCES 1751—1875.)

Innehåll.

Index.
Sid.
I.

Text

Tabeller:
N:o 1. Sveriges folkmängd vid slutet af kalenderåren 1748—1875 1-4.
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B) Enfants nés
40.
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N:o 17. Moyennes quinquennales et décennales des décès. B) Hommes 48.
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7. 1755 kol. 2—20 rättas till öfverensstämmelse med tab. N:o 7, sid. 23.
1755 kol. 21 läs: 627,235, kol. 22 läs: 1,053,202, kol. 23 läs: 173,252.
1771—1775 kol. 2 läs: 161,256.
1771—1775 kol. 2 läs: 155,030.
1777 kol. 20 c läs: 33,o, kol. 21 e läs: 25,3.
1861 kol. 27 läs: 551.
1871 kol. 25 läs: 326.
1751—1755 kol. 20 c läs: 35,64.
Kol. 20 c jemför texten sid. VI.
Kol. 21 e jemför texten sid. VI.
1831-1835 kol. 21 a läs: 39,78.
1751-1755 kol. 21 e läs: 25,83.
1871 kol. 19 läs: 113,7.

Offentliggjorda häften af
BIDEAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK.
(Mars 1878.)
A) Befolkningsstatistik. Årgångarne 1851—1855, 3 häften; 1856—1860, 3 häften; 1861—1869,
hvardera 1 häfte; 1870. 3 häften; 1871 — 1876, hvardera 1 häfte.
B) Rättsväsendet. Årgångarne 1857—1858, 1859—1875, hvardera i 2 häften.
Sammandrag af Justitie-Statsministerns underdåniga Embetsberättelser för åren 1830 till
och med 1856, under fortgående Jemförelse med senare afgifna underdåniga Berättelser:
Afdelningarna I, II, III: 1.
C) Bergshandtering. Årgångarne 1858—1876, hvardera 1 häfte.
D) Fabriker och Manufakturer. Årgångarne 1858—1876, hvardera 1 häfte.
E) Inrikes Handel och Sjöfart. Årgångarne 1858—1876, hvardera 1 häfte.
F) Utrikes Handel och Sjöfart. Årgångarne 1858—1876, hvardera 1 häfte.
Gr) Fångvården. Årgångarne 1859—1876, hvardera 1 häfte.
H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes Femårsberättelser. Årgångarne 1856—1860, 1861—1865 och
1866—1870, hvardera 25 häften jemte Sammandrag; af årgången 1871—1875: samtliga
berättelser.
I) Telegrafväsendet. Årgångarne 1861—1876, hvardera 1 häfte.
K) Helso- och Sjukvården.
I. Sundhets-Kollegii underdåniga Berättelse. Årgångarne 1861 jemte Öfversigt af Årsberättelserna 1851—1860, 1 häfte; 1862—1875, hvardera 1 häfte.
II. Öfverstyrelsens Öfver Hospitalen underdåniga Berättelse. Årgångarne 1861, 2 häften;
1862—1875, hvardera 1 häfte.
L) Statens Jernvägstrafik. Årgångarne 1862—1864, hvardera 1 häfte; 1865, 1866, hvardera 2
häften; 1867—1876, hvardera 1 häfte.
M) Postverket Årgångarne 1864 (och förutgångna år), 1865—1875, hvardera 1 häfte.
N) Jordbruk och Boskapsskötsel.
Hushållningssällskapens Berättelser. Årgångarne 1865—1875, hvardera 24 å 26 häften
jemte Sammandrag; af årgången 1876: samtliga berättelser.
Sammandrag af Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes Årsväxtberättelser. Årgångarne 1874
—1877, hvardera 1 häfte.
O) Landtmäteriet. Årgångarne 1867—1876, hvardera 1 häfte.
P) Folkundervisningen. Årgången 1868, 1 häfte.
Q) Skogsväsendet. Årgångarne 1870—1875, hvardera 1 häfte.
R) Val-statistik. I. Riksdagsmannavalen 1872, 1 häfte.
II. Kommunala rösträtten 1871, 1 häfte.
III. Riksdagsmannavalen 1875, 1 häfte.
S) Allmänna Arbeten. Årgångarne 1872—1876, hvardera 1 häfte.
T) Lote- och Fyrinrättningen samt Lifräddningsanstalterna å rikets kuster. Årgångarne 1873—
1876, hvardera 1 häfte.
U) Kommunernas fattigvård och finanser. Årgången 1874, 1 häfte.
V) Bränvins tillverkning och försäljning. Tillverkningsåren 1873—1874 och 1874—1875, 1 häfte.

