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Beräkningen af folkmängds-förhållandena i
ett land är så mycket tillförlitligare ju större
tidrymd den omfattar. Sammanställningen, icke
af sjelfva talen, utan af deras procent-förhål-
landen ger det tydligaste begrepp om alla hit
hörande omständigheter, och med tillhjelp af
dylika öfverslag är det möjligt att med temlig
säkerhet bedöma i hvilken mån ett folks väl-
stånd, bildning, moralitet stigit eller sjunkit.

Kejs. Senatens för Finland arkiv innehål-
ler rika källor för undersökningar om folk-
mängds-förhållandena i Finland. Begagnandet
af dessa källor skulle fordra, men visserligen
också förtjena ett mödosamt och ansträngande
arbete, hvilket förf. likväl ser sig nödsakad att
öfverlemna åt andra, åtnöjande sig med att för
nedanstående första försök i denna väg begag-
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na endast de under sednaste 20 år utkomna
tryckta materialier.

Sedan längre tider tillbaka verkställas i
Finland regelmessiga folkräkningar, hvilka hvar-
je år utföras af såväl den civila som den and-
liga administrationen. (Förf. ger här en kort
beskrifning om våra mantalslängder, samt olik-
heten i afseende å dessa för Wiborgs län och
det öfriga Finland, och då i det sednare man-
talspenningar enligt regeln erläggas såväl af
män som qvinnor, med undantag af dem, som
äro under 15 eller öfver 63 år, särskilda an-
dra undantag att förtiga, i Wiborgs län dere-
mot poduschnie-afgiften erlägges af endast man-
könet, ifrån födseln till lifvets slut, med vissa
generela undantag äfven här, utgör den män-
talspenningar betalande delen af befolkningen i
Wiborgs län 525 af 1000, och i det öfriga
Finland 585 af 1000, hvilken skillnad af 60
på 1000 i närvarande tid utgör för Wiborgs
län ett totalbelopp af omkring 14,000 personer.)

Den på presterskapet ankommande folk-
räkningen verkställes alltsedan 1749 i enlighet
med redan då uppgjorda tabeller, hvilka för-
blifvit oförändrade, ehuruväl ett och annat på



dem vore att förbättra. Civil-administrationens
längder summeras härads- och läovis, men
offentliggöras icke; deremot utgöra centralsty-
relsens sammandrag af presterskapets tabeller
en rik och ganska tillförlitlig källa för statisti-
ska beräkningar om folkmängden i Finland. Re-
sultaterna af dessa öfverslag offentliggöras en
del hvarje, en annan del hvart femte år-

Årligen offentliggöras tabeller öfver antalet af
födda, döda och vigda; beräkningarnaäro utför-
da lånvis; de födda upptagas i särskilda kolumner
för hvardera könet; vidare upptagas antalen
af dödfödda, tvillingar och oäkta barn. Anta-
let af döda utvisas äfven för hvardera könet,
äfvensom för olika åldrar: under 10, mellan
10 och 25, mellan 25 och 50 samt öfver 50
år. Sammanställoingen af föddas och dödas
antal utvisar huruvida folkmängden under året
tillvuxit eller aftagit. Till fullständighet i detta
afseende skulle visserligen äfven fordras upp-
gift å ut- och inflyttade, hvilkas antal likväl
icke kan vara synnerligen stort. Vidare upp-
tages i dessa tabeller antalet af barnföderskor
efter olika åldrar, emellan 15 och 20, 20 och
25 m. m. ända till öfver 50 år.



För det andra offentliggöras alltsedan år
1839 letalitéts^tabeller, äfvensom antalet af dö-
da för hvarje månad i året. Dessa tabeller
kunde tjena till grund för ganska vigtiga be-
räkningar, så framt uppgifterna om sjukdomar-
nas letalitet, på samma sätt som mortalitets-
tabellerna, skulle vara indelade efter län och
kön; men de döda upptagas i dem i fyra ko-
lumner, tvenne för hvardera stiftet, den ena
för städerna den andra för landsbygden; genom
Finlands fördelning i trenne stift kommer anta-
tet af kolumner att förökas, men för att göra
väsendtlig nytta vid statistiska beräkningar bor-
de de bringas i överensstämmelse med öfriga
folkräkningstabeller i landet. Doktor Rabbe,
som granskat dessa tabeller*), har funnit dem
icke fullt tillförlitliga, emedan 1) de t. ex. upp-
gifva antalet af dem som fallit offer för vene-
risk sjukdom under året 1842 till 45 personer,
under det att uppgifterna ifrån hospitalerna för
samma år utvisa ett antal af 70; 2) antalet af
till Sibirien förvista personer icke äruppgifvet,

*) Finska läkare-sällskapets handlingar 1843r Rafo-
be, om inortaliteten i Finland år 1842. '
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hvilket antal för de första 10 åren efter döds-
straffets afskaflande i Finland, d. v. s. ifrån
1826 till 1836, uppgår till 157 personer; 3}
emedan antalet af dem, som uppgifvits hafva
aflidit i barnsjukdomar, står i ett alltför ringa
förhållande till antalet af döda under 10 års
ålder. Förnämsta orsaken till den mindre nog-
grannheten i dessa tabeller är att uppgörandet
af folkmängds-tabellerna enligt 1749 års for-
mulär är temligen inveckladt, och dertill kom-
mer svårigheten för presterskapet att införa de
döda i deras rätta sjukdomskolumner, hvilka,
30 till antalet, äro uppställda i alfabetisk ord-
ning, icke efter sina vetenskapliga benämnin-
gar, utan på grund, af den kännedom i läkare-
konsten, svenska medicinal-styrelsen för 100
år sedan förutsatte hos Sveriges och Finlands
presterskap.

Utom dessa tabeller,' som offentliggöras
hvarje år, utgifvas hvart femte år folkmängds-
tabeller öfver invånarnes antal i hela Finland,
efter län, kön och åldrar; vidare öfver antalet
af gifta, af ogifta utöfver 15 års ålder, samt af
enklingar och enkor.

I alla dessa tabeller äro nämnda omständli-



ga beräkningar likväl endast gjorda rörande den
lutherska delen af befolkningen i Finland *).
Hvad beträffar den grekiskt-ryska befolkningen,
utgörande 2 procent af hela folkmängden i
landet,4 uppgifves endast antalet i allmänhet
utan några klassifikationer.

Folkmängden i Fioland kan vid närvaran-
de tidpunkt, d. v. s. vid början af år 1850,
antagas i rundt tal uppgå till 1,600,000 perso-
ner, hvilket utgör 233 på geogr. qvadratmilen, då
hela landets areal, enligt Hr Lektor Borenii be-
räkning**), utgör 6,844 qv. mil. Om man
härifrån afdrar 646 qv. mil, som enligt samma
Hr Borenii beräkning upptages af vatten, så
fås på hvarje geogr. qv, mil land en befolk-
ning af 258 p. Uti ett land, så rikt på sjöar,
som. Finland, måste man vid beräknandet af
folkmängdens täthet göra afseende på den a-
real, dessa upptaga, hvilket synes af följande
jemförelse; befolkningens täthet utgjorde, då
sjöarna icke tagas i beräkning:

*) En naturlig följd deraf, att tabellerna utgå i-
frän landets lutherska presterskap.

**) Suomi, 1842 och 1843-



ar 1825. 1830. 1835. 1840. 1845. 1850.
pr qv.mil 184. 200. 203. 211. 221. 233.

samt då vattnets areal afdrages:
203 221 224 233' 249 258.

Då denna beräkning göres efter Finlands
särskilda 8 län, fås följande tal:

Man behöfver endast kasta en flyktig blick
på dessa siffror för att se, att Finland i all-
mänhet och äfven de mest befolkade af dess
särskilda län endast hafva en ganska gles be-
folkning jemförelsevis med de folkrikare trak-
terna i Europa, och att tillvexten under skil-
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?- . 1840- 118*5.1»840 |i845-

Nyl. 234 9 225 604 664 666 690
A.o.Bj. 488 11 477 532 566 544 580
T:hus 343 22 321 4.05 460 431 460
Wib. 779 182 597 315 326 375 389
St. M. 431 71 361 320 349 365 384
Wasa 757 19 738 281 311 288 319
Kuopio 800 34 766 202 219 210 228
Uleåb. 3012 299 27131 44 47 48 53
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da qvinqvennier och i olika län varit oli-
ka. För att gifva ett ungefärligt begrepp om
det förhållande, hvari befolkningen i Finland
tillvexer, vilja vi jemföra dess folkmängd un-
der olika tidpunkter. År 1749 räknades i
hela dåvarande svenska Finland 408,839 inv.,
hvilket utgör 67 på geogr. qv.milen af hela ytan,
och 73 på g. qv.m. af torrt land. Under loppet af
100 år har folkmängden blifvit 3V3 gång. stör-

re (Wiborgs län oräknadQ, hvilket skulle till—-
kännagifva att folkmängden fördubblas under
loppet af 60 år. Tillvexten går likväl ganska
ojemnt; vissa år utvisa till och med förminsk-
ning, såsom fallet var åren 1808 och 1809 i
anseende till kriget, 1833 i följd af missvext
och smittosamma sjukdomar, som under sist-
nämnde år fördubblade den vanliga dödligheten
i Finland. Om man följer den af Malthus^
antagna beräkningen för fördubblingsperioden,
så fås för hela Finland i dess närvarande om-
fång följande resultaten

*) An essay on the principle of population, by
Th. Mattbus.
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. Under qvinqvenniet 1840—1845 tillvexte
folkmängden länvis i följande förhållande: i
Nylands län 63 på qv. milen, Åbo 37, Tava-
stehus 26, Wiborgs 20, St. Michels 12, Kuo-
pio 18, Wasa 31, Uleåborgs 4, hvilket utgör
i procent en tillvext för Nylands län af 10,48,
för Åbo län 6,77, Tavastehus 6,17, Wiborgs

*) Denna kolumn förslås sålunda att det utsatt»
talet utgör nämnare till täljaren 1.

Tillökn. fördelad ntgör Fordubbl.
pä per Sr period

1825- 45 5,32*0 20 år 106,40 *) 75 år
1825--30 11,15 5„ 55,75 38 „

1830--35 63,37 5» 316,85 215 „

1835--40 26,85 5„ ' 134,25 93 „

1840--45 14,15 5 „ 70,75 49 „

1841 85,59 60 „

1842 64,52 45 „

1843 73,23 51 „

1844 . 75,49 52 „

1845 78,01 54 „
1846 122,6 84 „

1847 93,4 65 „

1848 78,3 54 „
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5,97, St. Micbels 3,49, Kuopio 8,13, Wasa
10,68, Uleåborgs 6,82, och för hela Finland
7,u procent.

Folkmängdens tillvext finnes af hela folk-
summans förhållande till antalet af födde och
döde, eller genom förhållandet af de föddas
och dödas antal sinsemellan.

År 1830 belopp sig öfver hela Finland 1
född på 28 invånare, 1 död på 40, och till-
vexten utgjorde under året en på 94, eller
0,0109 af hela folkmängden.

År 1845 1 född på 28 inv., en död på
43; tillvext 1 på 78,8; de dödas antal utgjor-
de:

1830 . , 0,0240 defödd fo,o349 mexmf0,0109
1845, .0,0227 1050354 26

af hela folkmängden i Fioland.
Förhållandet af födda och döda till hela

aptalet af Invånare var i de olika länen föl-
jande:
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Folkmängdens betydligt olika tillvext i skilda
län låter endast förklara sig af särskilda tids-och
ortsförhållanden, hvilka mer eller mindre bi-
dragit till folkmängdens stigande. Betraktar
man folkmängdens tillvext under 10 år (1832,
33, 34, 38, 39, 41—45) i medeltal, så fås:
Antal af
döda på Nyl. Åbo Tav. Wb. St.M. K. Wa. Ul.
lOOOföd. 780.685. 729.802. 785.755. 680.850.
Tillvext 220.315.271.198.215 245.320.150.

1 1 1 -§H|
1P46 på

1000 inv.
1847 p&

10,000 in*.

a. —
— et >-

t
B a
9 c*

födde döde. födde döde.
1

« W -c
9 9

» 2
s o

1 : «

Nylands .
. . . 31 26

. 31 20
301
307

276
231

4
9

Tavastebus. . . 30 26 308 237 5,5
Wiborgs . . .

St. Michels .

. 29 33

. 25 27
310
287

273
207

0
3

Knopio . . . .

Wasa ....

. 32 22

. 42 23
345
437

221
220

11
20

Uleåborgs . . . 41 25 405 179 19
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Deraf synes, att om också under vissa år
invånarnes antal i något län skulle aftaga, till-
tager det likväl i andra, och under en längre
period visar sig stigandet öfverhufvudtaget all-
mänt. Till samma resultat leder äfven jemfö-
relsen emellan antalet af födda och döda un-
der olika år öfver hela Finland.

Dödligheten och fruktsamheten äro de fak-
torer, som inverka på folkmängdens hastigare
eller långsammare tillvext. Hos de folkstam-
mar, hvilka hålla på att dö ut, såsom i vårtid
fallet är med vissa vilda stammar, dem närhe-
ten af de hvita tyckes bortfräta, öfvergår de

år , . 1830 1832 1833 1834 1836
antal döde på

1000 födde . . 673 985 1514 636 1025
Tillvext . . . . 327 5 —514 364 —25
år ..... . . 1838 1839 1841 1842 1843
antal döde på

1000 födde . . 707 612 658 589 620
Tillvext . . . . 293 388 342 411 380
år . . 1844 1845 medeltal
antal döde på af 12år
1000 födde , , 623 645 773

Tillvext . . 377 355 227



dödas antal beständigt de föddas; bland de ci-
viliserade nationerna deremot är förhållandet
motsatt, ehuru i olika grad på olika trakter.

En mängd omständigheter samverka till
ett folks större eller mindre fruktsamhet; hit
hörer ibland annat större eller mindre lätt-
het för äktenskap och deraf härrörande för-
hållande emellan antalet af gifta och ogifta äf-
vensom det numeriska förhållandet emellan o-
gifta karlar och qvinnor öfver. 15 år. Dessa
förhållanden voro i Finland:

Dessa tal utvisa, att under loppet af 15
år procenten af den gifta delen af befolkningen
minskats; något deremot har förhållandet e-
mellan ogifta män och qvinnor något jemnat sig,
hvilket förklaras af den ovanligt stora dödlig-
heten under decenniet 1830—40, hvilken tyc-
kes hafva bortryckt en stor del familjefäder

Sr.

antal gif- antal o-
ta i pct af gifta öfv.
hela be- 15 är i pct
folknin- af hela

gen. befolkn.

furhällande e-
inellan ogifta öfv.

15 ar.

män. qvinnor.

1830
1840
1845

35 22
34 25
33 26

48 51
49 50
49 50



och mödrar, men derjemte bidragit till ingåen-
de af nya äktenskap, hvarigenom den numerä-
ra skilnaden emellan könen aftagit.

Fruktsamheten bestämmes genom förhål-
landet emellan antalet af födda till antalet af
gifta personer af begge könen. 1830 föddes
100 barn på 484 gifta par, och 1845 belupo
sig 100 nyfödde på 461 par, och 100 barn
födda i äkta säng på 473 par; följaktligen var
fruktsamheten 1845 större än 1830, och folk-
förökningen ifrån denna synpunkt i tilltagande.
Kmellan antalet af födda och antalet af ingång-
na äktenskap voro följande förhållanden:

På10ingångnaäktenskapbelopp sig:födde...

1845 belopp sig 1 äktenskap på 132 inv.,
eller på 34 og<fta af begge könen äldre än 15
år. Detta föranleder till den slutsats att stör-
sta delen af äktenskap i Finland icke ingås i den
tidigaste ungdomen, hvilket icke allenast är öf-
verensstämmande med verkliga förhållandet, u-
tr»n ock bekräftas af barnföderskornas ålder:
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efter 17 års medelberäkning hafva af 10,000
barnföderskor varit:
emell. öfver
15-20 20-25 25 30 30-35 35-40 40-45 45-50 50

är. är.
293. 1641. 2639. 2520. 1791. 879. 161. 7.
ett förhållande hvilket kan anses som normalt
för Finland, och hvarifrån i sjelfva verket upp-
gifterna för olika år föga afvika; så voro år
1846 af 100 barnföderskor i ofvananförda ål-
drar: »

3. 18. 27. 25. 16. 9. 1,«. 0,o?.
och 1847 af 1000 barnföderskor:
26. 179. 274. 253. 166. 84. l,s. 0,06 .

1847 belopp sig en barnföderska på in-
alles 15 qvinnor, eller 1 på 7 qvinnor e-
mellan 15 och 55 år; af gifta qvinnor i sist-
nämnda ålder låg hvar fjerde i barnsäng, hvil-
ken likväl på långt när icke aflopp lyckligt för
alla. Efter 6 års medelberäkning dör af 119
barnföderskor 1 i barnsäng; efter 10 års me-
deltal belöper sig en dödfödd på 37 nedkom-
ster; sålunda belöper sig 35 olyckliga barn-
Sängar på 1000.

Detta befinnes olika fördeladt på de skil-
da länen, såsom af förhållandet emellan död-



födde till bela antalet af födde inses. 1846
belopp sig på 1000 födde: i Nyl. län 29, Åbo
25, Tav. 28, Wb. 26, St. Mich. 28,Kuop. 29,
Wasa 21, Uleåb. 20 dödfödde, eller i medeltal
25. 1847 var förhållandet något sämre. En-
dast i Wasa och Uleåborgs län var antalet af
döda icke mera än 2 procent, i alla de öfriga
3, d. v. s. mera än 30 på 1000. Sålunda be-
lopp sig:

Öfverhufvudtaget hafva i östra Finland flera
dödt i barnsäng än i vestra Finland. I medel-
tal af 8 år förhåller sig antalet af döda inom
Åbo stift till antalet af döda inom Borgå stift
som 49 till 50; men antalet af qvinnor, som

antal antal •äledes en dod i
barnfö- död- 1 död- : barn-
dernkor födde. född på Rann af

1836 42621 1096 38 1839 106
1838 45162 1178 38 1841 114
1839 48219 1334 36 1842 129
1841 48807 1231 39 1844 129
1842 54117 1453 36 1845 126
1843 52734 1433 36 1847 111
1844 52194 1310 39
1845 54071 1342 39
1847 52240 1457 35
1848 56975 1416 39 1
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dödt i barnsäng inom Abo stift, förhåller sig på
samma tid till antalet af qvinnor som dödt af
enahanda orsak inom Borgå stift som 45 till 54.

Det vore i hög grad intressant att utröna
orsakerna till denna olikhet, men dertill fordras
en närmare undersökning på stället. Ofverhuf-
vudtaget kan sådant endast förklaras genom en
kombination af särskilda omständigheter, som
verka på vitaliteten och helsan hos folket i all-
mänhet och qvinnorna i synnerhet.

De dödfödda ersättas, åtminstone till en del
genom framfödandet af flere barn på en gång.
1836födde hvar 76:te barnsängshnstru tvillingar,
och hvar 6344:de trillingar; 1847 framföddes
tvillingar af en på 74 och trillingar af en på 4788;
sålunda — i samma mån som antalet af dödföd-
da ökades, tilltog äfven antalet af tvillingar och
trillingar, och det sednare motvägde det förra.

Bland de orsaker, s-om befordra en hasti-
gare tillvext af befolkningen, är välståndet den
ojemförligt vigtigaste; ju högre välstånd, desto
hastigare tillvext* ifrån denna synpunkt betrak-
tadt, har deras åsigt skäl för sig, hvflka anse
fplkmängdens förökande såsom en Guds välsig-
nelse.



Såsom en ännu lämpligare måttstock på
denna välsignelse tjenar medellifslängden, d. v.
s. det antal år, som belöper sig på hvarje in-
byggare i ett land, om de särskilda individer-
nas åldrar hopläggas och summan divideras
med antalet af invånare. Visserligen dör den
minsta delen af befolkningen uti denna ålder;
men icke desto mindre är dess bestämmande
af utomordentlig vigt, emedan det derigenom
blir möjligt att uti komparativa tal beqvämtut
trycka befolkningens olika longevitetsgrader å o-
lika orter och på särskilda tider, ty medellifs-
längden är en vida pålitligare måttstock för
ett folks longevitet, än den höga ålder, som
undantagsvis uppnås af några enskilda indivi-
der bland folket.

För att finna medellifslängden kan man
uträkna antingen sjelfva antalet af personer,
som lefva eller dö uti en viss lefnadsålder,
eller också dessa tals procent-förhållanden; i
förra fallet bör summan af alla de år, hvilka
uppkomma då man med en motsvarande multi-
plikator multiplicerar de tal, som utmärka hvarje
särskild lefnadsålder, divideras med hela anta-
let af invånare; i sednare händelsen behöfver



21

man endast addera de produkter, som upp-
komma då man multiplicerar procent-delarne
med motsvarande multiplikatorer; de första två
siffrorna i summan utmärka då årtalet för me-
dellifslängden (i helt tal), de öfiriga — delar
af året, uttryckta i decimal-bråk. Uträkningen
af medellifslängden kan grunda sig. antingen
å de i Finland utkommande qvinqvennii-ta-
bellerna öfver folkmängden, eller de årliga mor-
talitets- tabellerna. Resultaterna, som kunna
dragas ur qvinqvennii-tabellerna, äro vigtigare,
emedan antalet af invånare i landet under en
viss tidrymd utgör ett resultat af några föregå-
ende år, hvaremol antalet af döda under lop-
pet af ett år varierar af särskilda orsaker. För
att finna medellifslängden i Finland har jag
bestämt multiplikatorerna för de särskilda ål-
drarne efter DuvillartVs tabell, enligt hvilken
medellifslängden i Frankrike är 30,2?. d. ä.
30 år 98 dagar. Sålunda blir:
Muttiplikator—2,7i. 28,4t. 57,e5. 67,55. 82,ei.
Åld-r 0—15.15—40. 40—60- 60—75- 75—90.
MultipHkator — 93,89. 102,55.
Ålder 90—100. 100—109.
Multiplikator — 2,a0. lS.ao. 38,56. 65,92.
Ätder O—lo. 10—25- 25—50- Sfrer 50.
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Enligt denna tabell dör till 10 års ålder
44,85, uti åldern från 10— 25 ir B,os, ifrån
25—50— 17,42 samt uti åldern öfver 50 år—-
29,59 proc. af hela folkmängden. Jemförelsen
af dessa tal med dem, som fås ur Finlands
folkmängds-tabeller, visar att de ur Duvillards
tabell härledda multiplikatorerna ganska väl kun-
na begagnas till uträknande af medellifslängden
i Finland uti närvarande århundrade.

Enligt 1845 års folkmängds - tabeller är
medellifslägden i hela Finland 28,54, d. ä.
mer än halftannat år mindre än, enligt Duvil-
lards tabell, uti Frankrike. Medellifslängden
uti Finlands särskilda län utfaller, enligt folk-
mängdstabellerna för åren 1840 oeh 1845,
sammanlagda, sålunda: uti Nylands län 29,5,
Tavastehus 29,4, Åbo 28,6 ,

Uleåborgs 27,8 , Wi-
borgs 27,e, Wasa 27,1, Kuopio 27,0, S:t Mi-
chels 25,2. De årliga mört. Tabellerna utvisa
följande medellifslängd för hela Finland :

åren ~-... 1827. 1828. 1830. 1832. 1833.
med. lifslängd 29,0i. 28,79. 24,97. 25,57. 26,n.
åren . . 1834. 1836.1838. 1839. 1841. 1842.
med.1if51.29,04.28,65.29,50. 28,i6. 26,92. 26,29.
åren .

. 1843.1844.1845. 1847. 1848. »nesr
med.lifsl. 28,06. 28,30. 27,50. 29,54. 29,45. 27,7 i.



Medellifslängden uti de särskilda länen var:

Anmärkas bör, att medellifslängden är
längre i de år och på de orter, då och hvar-
est ett jemförelsevis större antal dör uti hög
ålder, och ett mindre i barndomen; sålunda
förorsakar en större dödlighet bland barn en
betydlig nedsättning af medellifslängden; och
häri ligger orsaken att medellifslängden t
Wasa Län är så liten, ty oaktadt Regeringens
nitiska omsorger, har det ännu icke lyckats att
utrota den derstädes allmänna seden att upp-
amma barnen utan jtuodersmjök, hvilket åter har
sin grund i det förhållande, att mödrarna ofta
blifva hafvande innan de hunnit afvänja den
sednast födde.

Uti denna omständighet ligger förklaringen,
favarföre medellifslängden år 1833 icke var

Nyl. Åbo T:hua Wib. St. M.
1847 28,84. 30,94. 30,05. 30,37. 33,48.
1848 33,82, 30,05. 31,27. 29,42. 31,31.
i medelt. 30,3. 30,4. 30,6. 29,8. 32,3.

Kuop. Wasa Uleäb.
1847 27^,o. 24,57. 29,04.
1848 32,66. 22,77. 28,90.
i medelt. 30,2 . 23,«. 28,9.
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kortast, då likväl dödligheten detta år var störst
och Finlands hela befolkning minskades med
något öfver 22,000; de då herrskande sjukdo-
marne, till stor del följder af missväxt, skör-
dade sina offer i alla åldrar af befolkningen;
inflytelsen af sådana olycksår på medellifsläng-
den yttrar sig icke inom samma år, utan sträc-
ker sig på en hel; följd af år; häraf förklaras
också, hvarföre medellifslängden uti hela Fin-
land, om den beräknas efter mortalitets-tabel-
lerna för 16 år tills., utfaller lägre, än efter
folkmängds-tabellerna, hvilka utvisa 30 år och
något derutöfver såsom medeflifslängd; ibland
dessa 16 fir funnos nemligen 2 år då folk-
mängden förminskades och 1 då den föga ö-
kades.

Jemför man medellifslängden könen e-
mellan, så finner man att densamma bland
qvinnokönet i Finland är betydligt högre än
bland mankönet. Enligt folkmängds-tabellerna
för år 1845 var medellifslängden för mankö-
net inalles 27,53, men deremot för qvinkönet
29,56 d. v. s. qvinnornas lifs-längd är 2 år
och nära 2 veckor längre än karlarnes. För-
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delningen af hvardera könet efter ålder var år
1845:

Under 15 år 15—40. 40—60.
m.k. qv.k. m.k. qv.k. m.k. qv.k.

proc. 34,89; 33,ie. 40,04*, 39,i5. 18,89; 19,65.
60—75. 75—90. 90—100. öfver 100år.

m.k. qv.k. m.k. qv.k. mk. qv.k. m.k. qv.k.
5,39; 6,77. 0,77; 1,10. 0,009', 0,025. 0,0001-

Dessa procent-förhållanden äro beräknade
för landets hela befolkning och visa sig något
förmånligare än enahanda förhållanden år 1830,
då det fanns under 15 år 37,2 m.k., 35 qv.k.,
ifrån 15 till 60—56, 8 m.k., 57,3 qv.k., samt
öfver 60 år — 5,9 m.k., 7,5 qv.k. af evang.
lutherska trosbekännelsen. Andra förhållanden
får man för Grekisk Ryska lärans bekännare,
ty bland desse funnos samma år 1830 under
15 år 34,8 m.k. 36,7 qv.k. från 15 till 60—58,»
m.k., 57,s qv.k., öfver 60 år — 5,9 m.k. samt
5,5 qv.k., d. ä. bland bekännarena af denna
lära äro qvinnorna icke mera långlifvade än
männerna, men medellifslängden är något min-
dre än bland lutheraner, hvilka utgöra o,»s af
hela befolkningen.



Om vi betrakta dessa förhållanden för lifs-
längden könen emellan länvis, erhålla vi ur
folkmängds-tabellerna för åren 1840 och 1845
sammanlagda följande tal:

Jemförman enahanda förhållanden på grund
af de sednast publicerade mortalitete-tabellerna,
så f§r man en ännu större skilnad.

För hela Finland var dödligheten hos beg-
ge könen efter ålder och den deraf betingade
medellifslängden förman- och qvmnfolk fördelad
sålunda:

m.k.
qv.k.
Shilnac

Medcllifalängden. Hela
Nyl. Åbo. Tav. Wib. S:tM. K. Wat». Dl. Finl.
28,4 27,4 28,7 24,8 26,4 26,4 27,i 27,^
31.2 29,8 30,a 29,7 25,8 27,e 27,s 28,* 29,©.

1. 2,8 2,4 1,5 1,1 1,2 1,2 1,4 1,4 1,8.

Län. Medellifslängd. Sbilnad. for
1847. 1848. begge

Nyl.
Abo
Trhus.
Wib.
S:tM.
Kuop.
Wasa
Uleåb.
Hela

«n. k. q<\ b. m. k. qv. fc# ffi4fi. gren.
26,«. 31,a».32,«8.35,t«. 4#«.2,e&. 3,74.
29,84. 33,04* 28,35. 31,75. 3,20. 3,40. 3,30.
27,41.32,33. 29,22. 33,32. 5,07.4,10. 4,58.
28,37. 32,37- 29,14. 29,70. 4,00. 0,66. 2,28.
32,78. 34,19. 31,67. 31,06. 1,41.0,41* 0,91.
27,24. 28,56. 31,08. 34,24. 1,34. 3,16. 2,35.
23,t8.26,02. 23,«6. 2,so. 2,36. 2^8.
27,81. 30,28. 26,63. 31,18. 2,47. 4,55. 3,01.

Finlancl 28,i3.30,9o. 28,os. 30,ss. 2,67. 2,s5. 2,76.
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För dessa 14 är utgör medel-lifslängden
för karlar 26,03 och för qvinnor 29,n, skilnad
3,08, d. 8. qvinnorna lefva 3 år och en månad
längre än karlarne, ett ganska märkligt re-
sultat, om man tar i betraktande karlarnes och
qvinnornas naturliga lifslängd: ty enligt den namn-
kunnige Hufelands beräkning är en manspersons
naturliga lifslängd 160 år och qvinnans, som är
underkastad åtskilliga sjukdomar, utom de, hvil-
ka äro gemensamma för begge könen, inalles
120 år; uti Finland lefva således qvinnorna
fjerdedelen af sin lifslängd och karlarne endast
sjette delen.

I följd deraf,att qvinnorna äro meralång-
lifvade än karlarne, är de förras antal i Fin-
land i allmänhet större än antalet af manfolk,
ehuru äfven i detta land, likasom nästan öf-
verallt annorstädes den naturens visa lag röjer
sig, enligt hvilken det födes ett större antal
barn af man —■ än af qvinnkönet: qvinnan är
af naturen danad att vara drottningen i fa-
miljelifvet; på den starkare mannens lott har
fallit — utom familjelifvet — derjemte poli-
tisk verksamhet och kampen med naturen;
för en sådan stegrad verksamhet erfordas äf-



ven ett större antal deltagare i arbetet. Sådana
äro de naturliga qvantitets-förjiållandena könen
emellan; hvarföre är då i Finland antalet af
qvinnor Större än antalet af manfolk ? uppenbar-
ligen derföre att qvinnan har en längre lifslängd
än mannen. Den procent af mankönet, som
dör i ungdomen, är beständigt större än den
procent af flickor, som dör i späd ålder, —

således är äfven procenten af ålderstigna qvin-
nor, som aflida, beständigt större än procenten
af gubbar, som éö, med andra ord — derföre
att det finnes mera gamla qvmnor, än gubbar,
hvilket åter har sin orsak deruti, att ålderdoms-
skröpligheten framträder tidigare hos man- än
hos qvinnkönet: hos det förra i medeltal från
60 års ålder, hos qvinnorna från 70 å 75 års
ålder. Alla dessa resultater grunda sig på sif-
fer-beräkningar, till hvilka vi nu skola vända
vår uppmärksamhet.

På 100 manspersoner föddes qvinnor: år
1827 — 96> 1828 — 96, 1830 — 95, år
1832 — 97, 1833 — 95, 1834 — 96, 1836
— 97, 1838 - 96, 1839 — 96_, 1841 —

94, 1842 — 96, 1843 — 9s, — 1844 —

97, 1845 — 95 ; d. v. 8. i medeltal födes år-



ligen mera gossebarn än flickor och derjemte
så att på hvart hundrade' födda finnas 49 flic-
kor och 51 gossar. Detta öfverskott af man-
kön, hvilket är olika för olika år, utfaller äf-
ven olika efter länen, såsom synes af tabellen
för år 1846, då på hvarje 1000 födda gosse-
barn belupo sig flickor: uti Nylands län 999,
Åbo 966, Tavastehus 912, Wiborgs 935, St.
Michels 959, Kuopio 939, Wasa 939, Uleå-
borgs 948, för hela Fioland 945.

Det dör mindre qvinnor än manfolk, men
uti ett annat förhållande, så att antalet af döda
manspersoner förhåller sig till antalet af döda
qvinnor nästan såsom 100 till 95; således —

ehuru det födes årligen mera af mankönet än
af qvinnkönet, dör likväl ändå mera af mankö-
net, så att resten blir mera qvinnkön än man-
kön, såsom af närlaggde tabell tydligen sy-
nes.

Det är ögonskenligt, att uti en högre ålder
finnas och dö mera qvinnor än manspersoner;
hvad är orsaken härtill? och hvårföre dödlig-
heten och lifslängden i Finland äro olika under
olika år och i olika län? likaså— hvarföre är
förhållandet emellan mankönets och qvinkönets



1) På 1000 manspersoner funnos qvinnor:

Hör till pag. 30.

ålder un- 15—40 40—60. 60—75. 75—90. 90—100. medelt. af Pä 1000
der 15 är. alla åldr. qvinnor

1S40 Luth. 1014, 1045. 1129. 1333. 1683. 2925. 1070 funno»
Grek.Ryska 995. 797. 791. 947. 805. 1166. 859. karlar:
tillsamm. 1013. 1030. 1120. 1323. 1663. 2750. 1064.

1845 Luth. 1013. 1037. 1122. 1340. 1704. 3046. 1067. 945.
Grek.Ryska 994. 732. 790. 868. 990. 1600. 824.
tillsamm. 1007. 1036. 1102. 1332. 1678. 2942. 1060. i Länen:

1845 Nylands län 1020. 964 1343. 1453. 1754. 2714. 1045. 999.
Åbo 1099. 1069. 1132. 1476. 1935. 3666. 1092. 966.
Tavastehus 998. 1025. 1106. 1315. 1686. 2285. 1053. 912.
Wiborgs 1003. 1006. 1050. 1201. 1468. 2375. 1054. 935.
St. Michels 1000. 1074. 1093. 1211. 1503. 500. 1061. 959.
Kuopio 1000. 1037. 1066. 1313. , 1644. 5666. 1043. 979.
Wasa 1006. 1066. 1108. 1307. 1576. 2615. 1063. 939.

. Uleåborgs 1023. 1062. 1090. 1339. 1519. 8333. 1075. 948.

2) På 100 manspersoner dogo qvinnor:
Under 10 år,. 10—25. 25—50. öfver 50 år, iinalles

1845.. 84. 81. 90. 118, 93.
1847. 87. 92. 86. 113. 95.
1848. 87. 84.' 79. 113. 93.

medeltal af 3 år 86. 85. , 85. 114. 93.
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lifslängd i olika län olika och ostadigt, ty det
förändrar sig, blir än större än mindre, ehuru
obetydligt, år från år? Dessa äro frågor, som
sjelfmant erbjuda sig vid betraktandet af of-
vananförda beräkningar. Yi skola försöka att
härpå finna svar — så mycket möjligt är —

uti sjelfva de af ecklesiasiik-verket utarbetade
tabellerna.

Låtom oss först se hvilka sjukdomar isyn-
nerhet herrska i Finland. Tabellerna för sjukdo-
marnes letalitet, sammanlagda för S år, visa
af 1000 d&da manspersoner under loppet af
ett år 183: döda af oangtfven sjukdom; jemför
man dessa tabeller med mortalitets-tabellerna,
så finner man att bland dessa 183 döda finnas
omkring 62 dödfödda, således dö egentligen uti
oangifven sjukdom 121 personer; dödsorsaken
för Grek.Ryska trosbekännare uppges icke, men
antalet af deras döda förhåller sig till antalet af
döde i allmänhet, såsom- 59 till 1000, således
hör under rubriken för döda af icke nppgifna
sjukdomar hänföras, inberäknadt Greker, 180
personer af 1000. Alla öfriga dödsorsaker äro
fördelade — bland Finlands lutherska befolk-
ning allena — på följande sätt:



Af 1000 dö: 1) af ålderdomssvaghet 96;
intressant vore att vid denna orsak se förhål-
landet könen emellan äfvensom i hvilken ålder
denna naturliga, ehuru förtidiga dödsorsak gri-
per män och qvinnor; 2) lungsot 89, 3) håll
och styng, influenza 78, 4) vattusot, andtäppa,
skjörbjugg, lefverinflammation 76, 5) hetsig fe-
ber, inflammationer 65, 6) kikhosta 63, 7)
dödfödda 62, 8) barnsjukdomar 47, 9) slag
43, 10) olyckshändelser 35, 11) messling 34,
12) rödsot 34, 13) nervfeber 28, 14) bukref
och andra magplågor 18, 15) koppor 17, 16)
skarlakansfeber 17, 17) barnsbörd 12, 18) sår,
bölder, kallbrand 12, 19) gikt, led- och torr-
värk 10, 20) halsfluss 6, 21) frossa 5, 22)
kramp 5, 23) strypsjuka 4, 21) risen, skrofler
3, 25) kräfta 2, 26) -broek 2, 27) blodflöde
och hemorrhoider 1, 28) venerisk sjukdom l r
29) stenplåga 1, 30) dragsjuka 1 (denna döds-
orsak förekommer nästan uteslutande på lan-
det i östra Finland), 31) alla öfriga sjukdo-
mar 1. Choleran, som rasade år 1849, tog
delta år på sin andel i-hela Finland inalles
24 döda af 1000; detta antal fördelad tpå 8 k
ger endast 3; år 1831 var dödligheten till följe



af Choleran icke heller större än 24 af 1000
döda om året; begge gångerna visade sig Cho-
reran endast i södra delen af landet; Tavaste-
hus parallelkrets kan nästan antagas såsom den
nordliga gräns, till hvilken Cholerans förderfli-
ga verkningar sträcka sig; och frossan är nä-
stan okänd norr om denna linje, ehuru den
deremot är så mycket envisare på södra ku-
sten, hvarest den visar sig hvarje år.

Yi skola söka att gruppera alla dessa
sjukdomar och dödsorsaker. Döden, utan fö-
regående sjukdom, borttager 202 personer af
1000; hit höra ålderdomssvaghet, olyckshän-
delser, dödfödda och i födseln döda; om man
fördelar 120 af 1000, hvilkas dödsorsaker icke
äro uppgifna, jemnt på de särskilda grupperna,
så finnes, att alla sjukdomar taga på sin
andel /inalles zk af alla döda ; V* eller
0,<2<25 dör icke af sjukdom. Betydligt mera
än V4del dör af farsoter, till hvilka höra
kikhosta

,
inflammationer

, rödsot, messling,
nervleber, skarlakansfeber, koppor, cholera;
uti alla dessa sjukdomar tillsammans dog i me-
del af 8 år 261 af 1000; till denna grupp
böra rättvisligen hänföras 192 personer, hvilka
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dö förnämligast till följe af klimatets förderf-
_Hga inflytande, som alstrar följande sjukdomar:
lungsot, kolik, influenza, halsfluss, frossa, rheu-
matism; om man härtill lägger en motsvaran-
de del af sådana, som dött utan uppgifna or-
saker, så får man till resultat, att mera än
hälften dör af atmosferens inflytande; tillägges
härtill ännu, att omkring 100 personer dö af
sjukdomar, uti hvilkas frambringande luiten del-
tager medelbarligen eller omedeibarligen, såda-
na som andtäppa, skjörbjugg, lunginflammation,
magplågor, dragsjuka, så erhåller man icke
mindre än 600 på 1000, hvilka falla offer för
klimatets inverkan; härvid bör anmärkas, att
sjelfva folkets lefnadssätt, fattigdom och okun-
nighet i sin mån bidraga till klimatets förder-
fliga inflytande. .

Till hvilken grad tefnadssätte* ökar dödlig-
heten kan man sluta deraf att endast af slag
dö 45 af 1000. Alla öfriga sjukdomar, med
undantag af smittosamma barnsjukdomar och
icke uppgifna dödsorsaker, medtaga icke mera
än 20 af 1000 och deribland taga pestbölder
och andra elakartade hudsjukdomar mera än
hälften — 12 personer.



Ett sådant klimatets förderfliga inflytande,
som yttrar sig omedelbart uti förkylningar och
medelbart uti brist på hvarjehaoda förnödenhe-
ter, olyckor till följe af missvext etc., är tem-
meligen jemnt fördeladt könen emellan, och är
orsaken dertill, att medellifslängden i Finland
är något kortare än t. ex. i Frankrike, enligt
Duvillards tabell.

. Hurudant förhållandet är emellan klima-
tets förderfliga inflytande under de olika må-
naderna kan ses af några deröfver upprättade
letalitets-tabeller för de särskilda månaderna.
Utaf 1000 döda under ett år dö — i medel-
tal af 8 år — uti Januari 90, Februari 87,
Mars 94, April 93, Maj 109, Juni 77, Juli
71, Augusti 70, September 68, Oktober 61,
November 78, December 83. Det är klart att
årstiden verkar på två sätt —< omedelbart ge-
nom att framkalla förkylningar och medelbart
genom att åstadkomma brist på färska mat-för-
nödenheter; den största dödligheten är i Maj
månad, den minsta i Oktober, ehuru i allmän-
het Oktober är kallare än Maj; men i Oktober
månad yttrar sig den föregående sommarens
välgörande inflytande uti en mera stadgad hälsa
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och hufvudsakligen genom färska matvaror.
Uti Maj deremot röjer sig vinterns inflytande:
då dör man af Mars- och April - förkylningar
och — hvilket äri det förnämsta — då lider
man brist; de gamla förråderna äro på flera
ställen slut och de nya ännu icke förhanden ;

boskapen försinar och ger obetydligt mjölk;
det lägre folket äter poteter från föregående
året. Så snart boskapen utsläppes på ängs-
bete och färska grönsaker kunna blandas i ma-
ten, börjar dödligheten genast att aftaga: redan
i Juni är den mindre än under någon af vinter-
månaderna, begynnandes från November, då död-
ligheten är nästan densamma som i Juni må-
nad.

Att dödlighetens inflytande under de olika
månaderna mera beror af de föregående för-
hållandenas inverkan än omedelbart af medel-
temperaturen, bevisas genom jemförelsen af den
nyssanförda fördelningen af dödligheten på må-
nader, med följande medeltemperatur i Hel-
singfors: Januari —7,4, Februari —6,9, Mars
—>4,3, April 0,5, Maj 7,4, Juni 13,7, Juli 16,2,
Augusti 14,5, September 10,5, Oktober 5,5,



November — 0,2, December — 5,i; dessa tal
äro resultater af elfva års observationer *).

Tydligast visar sig ett sådant klimatets in-
direkta, medelbara inflytande på en större eller
mindre dödlighet, om man jemför letaliteten
under särskilda år med temperaturen för sam-
ma år. De särskilda månadernas medeltempe-
ratur i Finland, på fem olika orter: Jakob-
stad, Wasa, Tavastehus, Åbo och Helsingfors,
publicerad af Professor Ilmoni uti Finska Lä-
kare-Sällskapets Handlingar, visar att förändrin-
garna i väderleken ske lika nästan öfver hela
Finland, hvilket äfven är naturligt uti ett land,
som icke är genomskuret af höga bergsryggar,
utan endast besådt med mindre kullar. Derföre
kan man vid bedömandet af väderleken för hvil-
ket år som helst öfver hela Finland till en viss
grad åtnöja sig med observationer, gjorda på
en enda punkt. Sålunda var i Helsingfors:

*)■ Hällström de climate Helsingforsiae — Acta
Soc. Scieut. Fehn. 1841.

1829. 1830. 1831. 1832.
årliga medeltemp. 2,51. 2,70. 3,80. 4,4o.
2 af3somm.'mäu.
P- af 3 vinter „

-

g af hetaste „

»| af kallaste „
-

14.G7-
-10.26.-

16,o6.
-13.92 --

14,09.
- 6,65.

16,43.
- 8,54.

16.76.
— 6,83.

18,5a.
— 11,53.

13.i5.
~ 2,78.

13,46.
- 4,79-

högsta temp. grad.
lägsta „

25,8.
-25,o. -

24,7-
- 26,o. -

2P,o.
- 28,o. -

24,8.
- 22,o.



Det tyckes som utöfvade medeltemperaturen
förde tre sommarmånaderna detafgjordastein-
flytande; sålunda var utaf alla ofvananförda XI år
temperaturen för de tre somm.mån. lägst år 1832
och omedelbart derefter följde ett år af stör-
re dödlighet —■ 1833 *), då på några orter i
Finland följderna af 1832 års missvext voro
ganska känbara.

Ett sådant väderlekens större eller mindre

*) Detta år dogo endast Wand lutheraner 61.759
pers., deribland 10.635 d. t. s. 156 bland tu-
sen utaf rödsot, och 228 af 1000 i särskilda
febrar.

1833. 1834 1835. 1836.
ärliga medeltemp. 4,85. 5,52. 4,07. 4,09.
« af 3 somm.måu.
u af3 vinter „g af hetaste „

*ö af kallaste „

15,75.
— 4,09.

16,77-
- 4, 94.

16,76.
— 5,q8.

19,36.
—H,i4.

14,73.
— 5,02.

15,83.
— 9,79-

13,24.
— 5,20.

14,33.
— 7,io.

högsta temp.grad.
lägsta „

-

26,2.
■ 24,o. -

29,o.
- 23,2. -

27,7-
- 3t,o. -

24,3.
- 28,5.

1837. 1838. 1839. Medelt.
årliga medeltemp. 4,54. 2,94. 4,25. 4,08.

a> af3 somm.måu.
£" af 3 vinter „

2 af hetaste „

•a af kallaste ,,
-

15,53.
— 4,51.

16,69.
- 6,94. ■

14,84.
— 9, »4.

16,64.
—13,47. ■

16,12.
- 6,49.

18,09.
- 8,53.

15,OT.
- 5,45.

högsta temp.grad.
lägsta „

—

23,9-
28,o. -

26,o.
- 29,8. -

30.5.
- 25,0.



inflytande på dödligheten hänvisar äfven på en
annan letalitets-orsak, som ligger i fattigdom,
uti brist på det nödvändiga. Uti dessa tvinné
orsaker d. v. s. atmosferens direkta och me-
delbara inverkan ligger förklaringen hvarföre
letaliteten är olika under olika år och i olika
län — blir större, till följe af missvexten och
yttrar sig i synnerhet der, hvarest missvexten
inträffat; farsoter bidraga äfven i sin mån att
åstadkomma skiljaktigheter uti letalitétens styrka
i Olika år och på skilda orter. .

Utom dessa förändethga, olika verkande
létåfitets-orsaker finnas ännu andra, som verka
mera beständigt, såsom t. ex. den utomordent-
ligt stora dödligheten uti åldern under 10 år,
särdeles stark på vissa orter i Finland, enligt
hvad mortalitets-tabellerna utvisa; låt oss som
exempel taga procent-förhållandena emellan
döda i skilda åldrar uti särskilda län i Fin-
land, för år11847 och 1848, då dödligheten i
Finland var i alftftänhet Icke synnerligen stark
och medel-lifslängden för detta land stor nog:
2$ år och något mera än 6 månader år 1847,
samt 29 år och i <_M närmaste 6 månader år
iS4B. '.-.-'. ' 5
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Län. e
Ar. ,Ålder nod. 10 Sr. Ifr. 10—25.

m.k. qv.k. m.k. qv.k.
IVvianrf <

' /1847J 11848
43,86. 43,19. 6,77. 5,57.

i% yiaiius 36,io. 37,u. 6,7». 5,16.
Åbo T1847

\1848
44,60. 40,89. 6,94. 6,37.
42,7o. 41,78. 10,20* 7,12.

T:hus flS47
11848

50,36. 42,42. 6,59. 6,99.
46,20. 42,13. 5,61. 5,14.

Wib. T1847
, 11848

45,29. 39,98. 7,68» •7,64.
46,31. 44,16. 6,5*. 6,87.

st nr T1847
11848

38,09. 37,04. 8)91< 7,*5.
Öl» J.TX. 43,07. 39,66. 6,44. 7,12.

Kuo^io T1847
11848

48,85. 45,38. 8,65. 8,97.
43,36, 36,79. 6,75. 7,11.

Watj fl847 58^34. 53,39. 5,37. 5,56.
TT «9A \1848 6Q,72. 57,00. 5,35. 5,95.

TTlpSh T1847 49,67. 45,99. 4,95. 5,15.
UlttaU. 11848 52,67. 45,22.' 5,11. 5,13.

Ifr. 25--50 är. ofver 50 år.
m.k. qv.k. m.k. qv.k.

n7fif*n/lG /1847 20,99. 15,94. 24,40. 38,05.
iTymuus' 11848 25,44. 16,98* 30,64. 40,71.
Åbo fl847

11848
16,84. 14,30. 31,91. 38,55.
20,10. 14,70. 26,90. 36,11.

T:hus T1847
\1848

11,85. 10,95. 31,19. 39,66.
'14,38. 12,23. 32,74. 40,48.

Wib. f!847
11848

18,55. 17,21. 28,45. 35,24.
19,28. 17,36. 28,45. 31,59.
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För 16 år i medeltal blir resultatet, att
uti hela Finland af 1,000 döda 483 af begge
könen äro under 10 år, och icke mindre än
hälften af detta antal dör uti sitt första lef-
nadsår, d. v. s. öfver fjerde delen af de föd-
da uppnår icke ett års ålder, hvartill orsaken
till stor del ligger uti barnens vårdslösa be-
handling, isynnerhet under deras första lefnadsår.
Barnmagens öfverlastning med brödtuggor och
poteter, isynnerhet vanligt i Österbotten, utgör
en af orsakerna till den ojemförligt större död-
ligheten bland barn.

Betrakta vi sjukdomarnes letalitet, så fin-
na vi att 162 pers. af 1,000 dö uti sjukdo-
mar, som företrädesvis äro rådande bland barn,
såsom: kikhosta,barnsjukdomar, messling,röd-

Län. Ar. Ifr. 25--50 Sr. ölver 50 &r.
ai.k. qv.k. ui.k. qv.k.

•5* M fl847
11848

17,07. 16,27. 35,91. 38,9i.
öl. *u» 14,15. 15,34. 36,22. 34,77.
Kuopio fl847

11848'
14,61. 15,47. 28,64. 30,16.
14,89. 17,37. 35,06. 38,72.

Wasa C1847 11,46. 10,85. 24jss. 29,7i.
£1848 11,06. 10,46. 22,65. 26,57.

Uléåb.
(1847

$1848
13,42. 12,3*. 31,21. 35,69.
12,19. 12,91. 30,00. 36,74.



sot, koppOr, skarlakansfeber, kramp, skrofler och
bråck, — hvartill komma 62 dödfödda och dö-
da af ouppgifna orsaker och olyckshändelser i
förhållande då vi få 270; enligt denna beräk-
ning dö 210 barn i andra sjukdomar, eller må-
hända hänföres till rubriken "icke uppgifna or-
saker" ett jemförelsevis alltför stort antal barn,
i synnerhet vid åldern undét 1 år.

Alla de orsaker till dödlighet, som här
blifvit tagna i betraktande, ve.rka lika på hela
folkmängden, på begge könen; icke, desto min-
dre är qvinobkönets medellifslängd i Finland
ingalunda mindre än medellifslängden, i någon
annan trakt, t Kuropa:: qvipjiowias oie.deU»fs-
löngd utgjorda _t. ex,, 1848 m åc 00t*322. ds-
gac, och, i medeltal för ea roängd åjj utgör
densamma omkring 30 år. Att döma af. qvin-
nokönet är liftelängden i Finland icke mindre
än någonstädes i Europa, och om den visar
sig öfverhulvudtaget lägre, är det derföre att
mankönets medellifslängd är nära 3 år mindre
än q\inaoköc_«te. Följaktligen blir förklaringen
efvei. oraaken. tilf aaennjakaa»- kortare lifslängd
i Finland funnen, endast det tyckas att förklara
hvaraf det kommer sig att qvinnan i Finland
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är mera långlifvad än mannen. — För att sä-
krare få bestämd den ålder, inom hvilken man
bör söka uttrycket för den omständighet, som
förkortar mankönets lifstid i Finland, vilje vi
jemföra dödligheten hos begge könen vid olika
åldrar. År 1848 voro af 1000 döda i hela
landet 463 under 10 år, hvaribland 242 gosse-
och 211 tlickebarn; 65 afledo i en ålder emel-
lan 10 och 25 år, deribland 35 af man- och
30 af qvinkön; 158 i en ålder emellan 25 och
50 år, deraf 88 män och 70 qvinnor; slutli-
gen afledo i en ålder af öfver 50 år 122 gub-
bar Och 167 gummor^ inalles 289 personer.

I de trenne första perioderna aflida flere
män än qvinnor; följaktligen är det naturligt,
att i den sista perioden måste aflida flera qvin-
nor äri män. Vid jemförelsen af differenserna
finna vi, att af tusen aflida i den första perio-
den 31 gossar flera än flickor, i den andra
perioden 5 män flera än qvinnor, i den tredje
18 män flera än qvinnor, och slutligen i den
fjerde perioden 45 qvinnor flera än män. I
allmänhet aflida på 1000 9 män flera än qvin-
nor, men orsaken dertill är den, att det ock-
så födes flere män än qvinnor. Den så ofant-
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ligt mycket större dödligheten på qvinnornas
sida i en ålder af öfver 50 år utvisar blott, att
qvinnan är mera långlifvad än mannen, och för
att förklara detta faktum, måste vi undersöka
hvaraf det kommer sig, att dödligheten före 50
år är större bland mankönet.

Den allra största öfvervigt af dödligheten
på mankönets sida inträflar i den första åldern:
212 gossar emot endast 211 flickor, skilnaden
är således 31. Denna skilnad förklaras: l:o
derigenom, att det födes flera gosse- än flicke-
barn, och under det ifrågavarande året voro af
1000 födda 509 gossar oeh endast 491 flickor,
d. v. s. 18 gossar mera på 1000 födde;
af folkmängdstabellerna synes, att numerär-
förhållandena för begge könen jemna sig
just vid denna ålder, hvilket till någon del
förklaras jemväl deraf, att bland ett större
antal individer döden naturligen också må-
ste skörda flera offer. 2) Af tabellerna öfver
sjukdomarnes letalitet följer, att af 1000 gosse-
barn, som dött i en ålder af .mindre än 10 år,
8 aflida af bråck, —> en sjukdom, som uteslu-
tande tillhör mankönet, och som uppkommer
hofvudsakligast af barnens vanvårdande under
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det första lefnadsåret. 3) Enligt sar .na leta-
litets-tabeller dö af 1000 34 genom olyckshän-
delser, deribland mest genom drunknande; det
är naturligt, att af denna dödsorsak omkomma
vida flere gossar än flickor, emedan de förra
äro vida benägnare för allahanda upptåg, som
icke sällan hafva olyckliga följder. Genom
dessa trenne omständigheter förklaras också den
större dödligheten på gossebarnes sida. Me»
alla dessa orsaker tillhopa 1) nästan upphöra
med utträdandet ur barnåldern och 2, endast
jemna numerär-förhållandena för begge könen,
utan att i öfrigt det minsta förklara orsaken
hvarföre i Finland mannen är bräckligare, än.
qvinnan, och mindre i stånd att uppnå hög ål-
der. Följaktligen måste man uppsöka andra
orsaker dertill och söka dem just i ålderspe-
rioden emellan 10 och 50 år, — d. v. s. i
den lider, då alla qvinnan ensamt drabbande
sjukdomsfall förekomma, eller då mannen bor-
de vara mindre än qvinnan underkastad död-
lighet.

Den omständigheten, att mannen, i och
för beskaffenheten af sina sysselsättningar, är
mera underkastad förkylningar, förklarar all-
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deles icke saken-; i Uleåborgs län deltaga
qvinnorna i alla fältarbeten, utsätta sig för
kampen mot väderleken icke mindre än män-
nerna, och emellertid finnas just i detta län
bland personer öfver 90 år 8 gånger flera
qvinnor äo män, då deremot i Nylands län,
der antalet af qvinnor af denna ålder är en-
dast nära tre gånger större än det af män,
qvinnorna mindre än i andra län sysselsätta sig
med utarbeten. Derest ett oftare vistande i
fria luften vore menligt för helsan, skulle nu-
merär-skilnaden emellan gamla män och qvin-
nor just i Uleåborgs län, det nordligaste och
kallaste, icke kunna vara så betydlig. Tvärtom
starkes helsan af ett oftare vistande i fria luf-
ten och således torde icke deruti ligga orsa-
ken till mankönets i Finland alltför tidiga ål-
derdom.

Då man jemför mannens och qvinnans
lifslängd, deducerad ur folkmängdstabellerna för
åren 1840 och 1845, finner man den allra
största skilnaden i Nylands och Åbo län, der-
näst i Wasa, Uleåborgs och Tavastehus lån,
och minst i de öfriga tre länen, och i afseen-
de å medel-lifslängden för mannen och qvin-



nan, deducerad ur mortalitetstabellerna för åren
1847 och 1845, visa Nylands,. Åbo, Tavaste^
hus, Wasa och Uleåborgs län de största diffe-
renserna; följaktligen verkar den orsak, som
förkortar männens lifslängd, uti dessa län med
större styrka, än i det öfriga Finland, ehuru
denna orsak verkar oaflåtligen för alla år och
i alla län.

Under det tidskifte, till hvilket dessa un-
dersökningar: inskränka sig, har Finland njutit
fredens lugn och icke varit utsatt för någon
enda af de politiska tilldragelser, som verka
utrotande, företrädesvis på ett lands manliga be-
folkning; det återstår således att uppsöka den-
na orsak, som verkar med sådan beständighet,
uti något sådant, hvaruti, just i Finland, man-
nen dagligen eller nästan dagligen handlar skilj-
aktigt fpån qvinnan.

-Sådana omständigheter äro inalles tvänne:
bränvinet och tobaken; qvinnorna i Finland, med
undantag af några få, nyttja hyarken rusgifvan-
de drycker eller tobak: männerne deremot
äro stora konsumenter af dessa tvänne arti-
klar.

Att såväl tobak som rusgifvande drycker
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ega förmågan att förkorta de menniskors lifs-
tid, som vant sig vid dem, äro obestridliga
sanningar i medicinen och organiska kemin.
Vanan vid deras bruk förvärfvas just. i ålders-
perioden emellan 10 och 50 år; deras inver-
kan visar sig kraftigast efter det 25:te lef-
nadsåret; —■ allt detta öfverensstämmer så
fullkomligt som möjligt med resultaterna ur
folkmängdstabellerna för Finland. Att man en-
dast och allenast genom bruket af dessa beg-
ge narcotica kan förklara männernas korta lifs-
längd, i jemförelse med qvinnornas, följer o-
tvifvelaktigt deraf, att den största skilnaden i
de begge könens lifslängd förekommer just i
de län, der vanan vid tobak oeh rusdrycker är
djupare inrotad oeh mera kringspridd.

Låtom oss undersöka hvardera af dessa
förstörande orsaker för sig. Bränvinet är i Fin-
land en produkt af hustillverkning. Enligt gäl-
lande författning får endast ett visst qvautum
brännas, oeh för denna rättighet erlägges af-
gift till Kronan. Antaga vi för hela Finland
400,000 konsumenter af denna vata, och för-
dela på dessa det qvantum, som enligt lag är
tillåtet att producera, så belöper sig på en hvar



ungefär IS kannor, och med temlig säkerhet
torde man kunna antaga, att öfverallt hela det
tillåtna beloppet tillverkas. Dertill kommer att
lurendrejeri med denna vara, ocb lönnbränning
icke torde kunna fullkomligen förekommas.
Dessutom importeras från utlandet viner, rhum
och arrak årligen för en summa af 80—90,000
Hub. silf., hvaraf större delen konsumeras i
städerna och öfverhufvud i kusttrakterna.

Tager man i beräkning, att af ofvanföre
supponerade 400,000 konsumenter minst hälf-
ten utgöres af sådana, som antingen alldeles
icke eller högst sällan förtära deraf, så belö-
per sig på de återstående 200,000 åtminstone
42 kannor bränvin om året per man — ett i
sanning icke ringa qvantum! Detta qvantum för-
delas vidare emellan konsumenterne olika, så
att naturligen på någras anpart faller ttllochmed
ett ofantligt belopp, som ovedersägligen kan
förkorta deras lif både omedelbarligen och ge-
nom de följder, dryckenskapen medför, genom
att utsätta menniskan för en mängd menliga
inflytelser: förkylning, fara att omkomma genom
olyckshändelser o. s. v.; utom dess skulle helt
säkert minst halfva antalet af. dem, som de-



50

porteras till Sibirien,: få stanna hemma i landet,
om ej dityckenskapen funnes.

Man har inga officiella vdata angående be-
loppet af konsumeradt bränvin och andra rus-
gifvande drycker för olika län särskild t; men
det är bekant, att uti det inre af landet drin-
kare äro sällsynta, att i vissa socknar prester-
skapet kan Speciell uppgifva dem af sina för-
samlingsboer, som tillhöra denna kategori; men
i kusttrakterna deremot äro icke drinkare så
tunnsådda, att i mången socken presterskapet
har svårt att säga, om bland socknens manliga
befolkning öfver 20 år ens någon enda finnes,
som alldeles icke smakar bränvin. — Delta vi-
sar, å ena sidansatt bruket af starka drycker
verkeiigen förkortar män nernas lifslängd och ö-
kar skilnaden i männernas och qvinnornas, samt,
fi andra sidan, att genom denna enda omstän-
dighet nian ingalunda kan förklara hela diffe-
rensen : qvinnorna äro nemligen i hela Finland
mera långlifvade än karlarne och skilnaden utf
gör öfver ett: helt år också-i de trakter, dér
bruket af starka tiryoker äfven bland karlarne
är så föga allmänt, att. det icke kan anses så-
som ett hela den manliga befolkningens lifs-
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längd förkortande ondt. Dessutom, om man
jemför Finland med Ryssland, särdeles den
nordöstra delen deraf, finner man en slående
skilnad: i Ryssland är antalet af gamla män
jemförelsevis större än i Finland; gubbarne
der äro i jemförelse med dem i Finland vida
raskare, och ålderdomsskröpligheten inträffar
hos dem vida sednare ; och imellertid håller sig
det ryska folket icke mindre än det finska till
den grundsatsen, att "vinet fröjdar menniskans
hjerta"; följaktligen måste, utom bränvinet,
ännu något annat skadligare element förefinnas
i Finland, och detta har förf. trott sig finna i
tobaken, hvarvid folket i det inre Ryssland,
Gudilof, ännu icke vant sig, — de begagna
den alldeles icke.

Tobaken utöfvar pä förkortandet af män-
nernas lifslängd ett vida starkare inflytande, än
starka drycker; orsakerna dertill ligga i öppen
dag. Bränvinet verkar skadligt på helsan en-
dast under vissa vilkor: då det fortares i allt-
för stor mängd, eller alltför ofta; endast . bos
några få konsumenter deraf stiger vanan vid
dess bruk till den höjd, att de endast med yt-
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tefsta svårighet kunde lefva en dag utan brän-
vin. Bruket af tobak är i hvarje händelse po-
sitivt menligt för helsan, ehuru menlighets-gra-
den beror af den större eller mmdre qvanti-
tet, som konsumeras, äfvensom af sjelfva sät-
tet, huru detta sker; dessutom öfvergår vanan
vid tobakens bruk lätteligen hos hvarje konsu-
ment till älldagligt behof, hos några till och
med så, att de ej en enda timme kunna und-
vara densamma. Derföre verkar tobaken i Fin-
land, kan man säga, på landets hela manliga
befolkning öfver 20 år: karlar, som icke äro
tabaksrökare, finnas ej många! Bränvinet åter
verkar menligt på långt tiär icke på alla karlar;
följaktligen är också deSs verkan på massorna
mindre märkbar. — Det är kändt, att tobaken,
genom sin narkotiska verkan, förhöjer nerfvérk-
samheten, hvarföre vanan vid dess bruk också
så lätt öfvergår till behof; men den naturliga
följden af en slik verkan är nerfsystemets för-
svagning, förtidig skröplighet,— eh företeelse,
som faller i ögonen på en och hvar,sotn med
uppmärksamhet teser i Finland, der hos man-
nen, jemföfelsevrs med qvinnan, nedstämning
af den andliga och lekamliga lifskraften, bri-
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stande lust och håg för hade intellektuell och
fysisk verksamhet aliför tidigt börjar visa sig.

Tobaken begagnas i Finland under trenne
former: den rökes, snusas eller tuggas. Bru-
ket att tugga tobak är företrädesvis allmänt
bland kustboerne i Nylands, Åbo», Wasa och
Uleåborgs län; detta sätt att förtära tobaken
är obestridligen det aldra skadligaste, emedan
det mer än alla andra försvagar matsmältnings-
oiganema. Utom detta olycksaliga bruk att
tugga' tabaken finnes ännu en omständighet,
som förklarar, hvarföre skillnaden emellan män-
nerna och qvinnorna i afseende å lifslängden
är särdeles betydlig i dessa fyra län och syn-
nerligast i Nylands och Åbo län: den omstän-
digheten nemHgen, att uti dessa län tidigare än
i östra Finland gossar börja att genom bruket
af tobak ådagalägga, att de redan är©'fullvux-
na. En och annan böljar redan från 10 års
ålder att brösta- sig med tobakspipan, men den
vanliga åldern, då rökning och tuggande be-
gynner7 är 15 år, då deremot i östra Finland
karlarne börja att röka tobak vanligen först på
2(Malet.

Kännedom saknas om beloppet af tobak,



som konsumeras i hvarje län; man vet blott,
att ifrån utlandet hemtas tobak i rundt tal för
en half miljon Rubel silfver*), hvarförutan to-
bak inhemtas från Ryssland till ett belopp, som
icke kan bestämmas; dessutom odlas denna
plauta inom Landet i Nylands, Åbo, Tavaste-
hus och en del af Wasa län. — Af denna
inhemska odling förklaras, hvaraf det kommer
sig att i Tavastehus län skilnaden emellan
mannens och qvinnans.medel-lifslöngd är stör-
re, än i Wiborgs, Kuopio och St. Michels län,
samt till och med något större än i Uleåborgs
län, der endast utländsk tobak rökes och tun-
gas, och der således .sannolikt bruket deraf
kan vara starkt endast i närheten af kusterna
och svagare 1 de inre trakterna af länet.

Intressant vore att se komparativa förhål-
landet emellan mannens och qvinnans lifslängd
i medeltal af sista århundradet samt huru stort
förmodliga beloppet var af starka drycker och
tobak, som då konsumerades i Finland; K.
Senatens arkiv skulle kanhända leraoa tillräckli-
ga upplysningar för lösningen af denna intres-
santa fråga.

') Reins Statistik 1843.
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De tvänne decennier, vi undersökt, utgöra
en alltför kort tidrymd för att af dem kunna
draga några säkra slutsatser derom, i hvad mån
på en gång med den stigande konsumtionen af
tobak jemväl skilnaden i mannens och qvin-
nans lifslängd tilltager; det är till och med
avart att med bestämdhet påstå, det medel-
lifslängden i Finland i allmänhet skulle ökats
och likaså skilnaden emellan mannens och
qvinnans lifslängd tilltagit, ehuru såväl det ena
som det andra låter omedelbarligen härleda sig
af siffertalen, om man jemför begge könens
lifslängd på 30- och 40-talen af närvarande
århundrade ; men på trettiotalet voro särdeles
svåra år, sådana som ej förekomma på 40-
-talet.

Imellertid, om vi vända oss till orsaker-
na till en större eller mindre lifslängd, finne
vi, att det resultat, som vinnes af jemförelsen
af lifslängden under de tvänne sedoaste decen-
nierna, ganska sannolikt eger en icke blott
temporär, utan temligen permanent betydel-
se: inrättandet af åtskilliga nya tcbaksfabriker
och förfullkomningar i bränvins - tillverkningen
gifva anledning att förmoda, det skilnaden i



mannens och qvinnans lifslängd måste hafva
under de sista åren ökats; å andra sidan exi-
sterade också förhållanden, som gynnat upp-
nåendet af högre ålder i allmänhet.

Den allmänna välmågan, det vigtigaste af
vilkoren för en längre lifslängd, ökas obestrid-
ligen efterhand: så försäkra åtminstone alla gam-
la personer, då de erinra sig fordna tider och
välsigna den Regering, under hvars hägn fol-
kets välstånd tilltager. Högst intressant vore
att bestämma medel-rikedomen t Finland, lika-
som vi bestämt medel-lifslängden, och åskåd-
ligt framställa huru denna medel-rikedom för-
ändrats under åtskilliga tidsperioder, samt hu-
rudana procentförhållandena äro emellaß de
trenne kategorierna: fattiga, behållna och rika,
— en fråga, som förtjenar att noggrannt stu-
deras och ännu, i afseende å Finland, af in-
gen är besvarad, —• ehuruväl Embetsverkens
arkiver torde gömma rika källor för dylika
undersökningar, som bevis hvarpå kan anfö-
ras, att kadastern (jordeböcker) är införd i
Finland för 160 år tillbaka oeh allt sedan år
1724 upprättas och föres efter ett formulär,
som sedan den tiden i sina väsendtligaste grun-



der förWifvit oförändradt (v. Bonsdorffs ka-
meralverk).

En annan omständighet, hvaraf lifslängden
beror, är graden af folkbildningen, hvarunder
bör förstås jemväl läkarekonstens framsteg och
kringspridandet af sunda begrepp bland folket,
samt deraf följande bättre behandling af bar-
nen och i allmänhet förståndets och hjertats
bildning. Har väl bildningen i Finland fram-
skridit under de sista 20 åren? Det är mer
än troligt att den gjort det; men denna fråga
kan nöjaktigt besvaras endast genom ett när-
mare studium af sjelfva folket; de officiella un-
derrättelserna i detta afseende äro alltför otill-
räckliga, enär den husliga uppfostran i Finland
mera än någon annorstädes är utvecklad. Jem-
för man antalet af elever i krono-läroverken,
finner man att i Finland på det sista decenni-
et antalet af lärjungar betydligt ökats; åt-
skilliga nya läroverk-, deribland 2:ne gymnasier,
hafva blifvit inrättade; men å andra sidan haf-
va några- enskilda skolanstalter blifvit tillslutna,
och troligen antalet af dem, som åtnjuta pri-
vat undervisning, förminskats. Af de officiella
uppgifterna kan man väl få veta i hvad mån
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tillökningen skett å ena sidan, men inga upp-
gifter finnas om minskningen på den andra;
följaktligen är det ingen möjlighet att efter of-
ficiella data bestämma huruvida folkets bildning
tillvuxit eller icke.

Den tredje omständigheten, hvaraf en län-
gre eller kortare lifslängd beror, är sedlighe-
ten. Har folket blifvit sedligare? Denna
fråga är aldra svårast att besvara; men
näppeligen torde den kunna .bejakas. De
tabeller, som af presterskapet upprättas, lem-
na visserligen några siffror, hvilka vanligen,
ehuru icke alldeles rätt, antagas såsom * mått-
stock för folkets sedlighet; det är: i) upp-
giften å antalet af födda oäkta barn, och 2)
uppgiften å antalet af dem, som aflidit af ve-
nerisk smitta.

I det förstnämnda afseendet erhållas urfin-
ska folkmängdstabellerna följande deduktioner:

I hela Finland utgjorde antalet af födda
oäkta barn under
åren 1827, 1828, 1830,
1 af 16. 16. 16.

1832,
17.

1833,
20.

1834,
ia

åren 1836, 1838, 1839,
1 af 16. 16. 13.

1841,
13.

1842,
13.

1843,
13.
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•

Vid undersökningen af förhållandet för de
tre sista åren länsvis finna vi, att antalet af
födda oäkta barn utgjorde:

aren
1 af

1815,
13.

1818,
14.

1847,1848,i med.t.för dessa ar
14. 13. 16.

i Nyl. I. i Åbo 1. i Tlhus I.
år 1846. 1 af 9 (I2,a) 11 (8,6) 11 (8,9)
„ 1847. 10 11 10
„ 1848. 9 11 9
medelt. af d. år 9 11 10

iWib.l. i St.M. 1. i K. 1.
år 1846. 1 af 23 (4,4) ll(9,o)_ 11(8,5)
„

1847. 30 11 13
„

1848. 25 10 11
medelt. af d. år 26 10 11

i Wasa 1. iU.l. ihelaFinl.
år 1846. 1 af 19 (5,0 14(6,8) 14(7*)
„

.1847. 19 15 14
,, 1848. 22 14 13
medelt.af d. år 20 14 13

Öfverhufvudtaget belupo sig i Finland 100
äkta barn

på gifta qv. 1allai. mellan 15—50 lr
år 1830 515 429
»1845 473 394
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Jemförelsevis med andra länder i Europa
är det relativa antalet af oäkta barn icke allt-
för stort, ehuru åtskilliga städer också göra ett
ofördelaktigt undantag; så t. ex. var i Wasa
stad år 1816 af de födda hvart tredje barn o-
äkta. En del statistici grunda härpå slutsatser
om folkets moralltet; om slutsatsen också vo-
re- riktig, skulle" den dock kunna hänföra sig
mera till qvinnokönet, som i sedligt afseende i
allmänhet står vida öfver mankönet. Men kan.
man väl anse det större eller mindre antalet föd-
da utota äktenskapet såsom mattare af ett folks
sedlighet? Kan ett folks sedlighet fluktuera
för olika år, såsom det är fallet med relativa
antalet af födda oäkta barn? Huru många sär-
skilda andra omständigheter hafva icke ett af-
gjordf iaflytande på det större eller mindre an-
talet af barn, födda utom äktenskapet? Bland
annat t. ex. den omständigheten, att i Finland
i allmänhet på 100 män belöpa sig 104 qvin-
nor och att detta öfverskott af den qvinliga
befolkningen befinner sig hett och hållet bland

Och 100 oäkta barn belupo sig
år 1830 på 4541 ogrfta qv. meiran 15--50 år
- ±845: ,,4307 „ „ JT ?5 »
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ogifta öfver 15 år: till 15 år är antalet af gos-
sar och flickor lika; i åldersperioden efter 15
år är naturligtvis antalet af gifta af begge kö-
nen lika, öfverskottet af qv nnor belöper sig
endast på ogifta, hvilka utgöra mindre än 1U
af hela antalel af qvinnor. Och öfverhufvud
.består nästan lU af hela befolkningen af ogif-
ta; af denna V4 utgöres åter V4 af enkor och
enklingar: förhållandet emellan dessa sistnämn-
da är särdeles disproportionerligt, hvartill vis-
serligen orsaken till en del också är den, att
qvinnorna i allmänhet äro mera långtäfvade än
männen och vanligen yngre än deras män, och
dessutom omgifta sig gamla enkor icke så lätt,
som gamla enklingar kunaa göra det; genom
alla dessa sammanträffande omständigheter upp-
står, att enkli» garne utgöra endast Vs af de
ogifta mänoens, men enkorna en tredjedel af
de ogifta qvinnornas antal, så att på 100 en-

klingar belöpa sig 256 enkor per medium för
åren 1830, 1840 och 1845. Förhållandet e-
Tnellan antalet af ogifta personer af begge kö-
nen blir ännu ofördelaktigare för qvinnorna,
om man tar i betraktande att männen inträda i
äktenskap vanligen 10 år äldre än qvinnorna,föl-
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jaktligen om på 100 ogifta manspersoner öfver
15 år i allmänhet belöpa sig 104 qvinnor, så kan
man antaga att på 100 giftvuxna qvinnor icke
finnas ens:9o giftvuxne män.

Vid sådana sifferförhållanden är det be-
gripligt, att det i Finland måste vara vida svå-
rare för qvinnorna att blifva gifta än för män-
nerne att gifta sig; derigenom förklaras, hvar-
före en del qvinnor så lätt låta förleda sig ge-
nom löfte om äktenskap, och.sedan få begrå-
ta sin lättrogenhet.

Anmärkningsvärdt är, att minsta antalet af
oäkta barn träffas just för de år, då dödlighe-
ten varit störst och för de omedelbart derpå
följande åren. Denna företeelse förklaras de-
rigenom, att följden af en större dödlighetplä-
gar vara ett större antal nya äktenskapsförbin-
delser, och den naturliga följden derafåter må-
ste vara minskning i antalet af födda utom äk-
tenskapet. I Finland föddes minsta antalet af
oäkta barn just år 1833, då landets folkmängd
minskades med öfver 22,000 personer; men
samma år var också antalet af ingångna äk-
tenskap ovanligt stort: antalet af födda oäkta
barn förhöll sig till antalet af ingångna nya äk-



tenskap, som 13 till 86, då deremot t. ex. år
1845 detta förhållande var 25 : 74. Åren 34,
32, 36 och 38, då antalet af födda oäkta barn
var mindre än de öfriga åren, lemnade icke
allenast sjelfva en rik skörd åt döden, utan
föregingos äfven af dylika år, såsom t. ex. året
1831, då koleran härjade.

Följaktligen kan man af den omständig-
heten, att under det sista decenniet i all-
mänhet föddes flera oäkta barn, än på 30-ta-
let, draga endast den slutsats, att under det
sista decenniet afslutades färre äktenskap, ty
vid en jemnare gång af lifvet i allmänhet ske
alla slags förändringar långsammare, men följ-
den af en ovanlig dödlighet plägar vara ett
förökadt öppnande af förmånliga platser i det
allmänna lifvet, hvilket i sin ordning underlät-
tar inträdet i äktenskap för de personer, som
komma på dylika platser. — Det vore derföre
alltför förhastadt att af det ökade relativa an-
talet af födda oäkta barn sluta till sedlighetens
förfall; det egentliga förderfvet (prostitutionen)
är improduktivt.

Uppgiften å antalet af i venerisk sjukdom
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aflidna kan redan också derföre icke blifva an-
taget som måttstock för sedlighetens förfall, att
sjelfva detta antal uppgifves opålitligt, såsom sy-
nes vid jemförelsen emellan lasaretts-redogörel-
serna och sjelfva tabellerna öfver sjukdomarnes
letalitet för särskilda år: vid en slik jemförelse
befinnas förhållandena emellan antalet af i den-
na sjukdom aflidne i städerne och på landet
alltför varierande för olika år. Om man anta-
ger att per medium för särskilda år oriktighe-
terna fördela sig "temligen jemnt, erhålles för
9 års medium, att af 10 döda i denna sjukdom,
4 aflida i städerna och 6 på landet; men jem-
för man dessa siffror med antalet af invånar-
ne i städerna och på landet, finner man att
den veneriska sjukdomen härjar i städerna IOV3
gånger starkare än på landet.

Med större säkerhet kan man till folkets
sedlighet sluta af antalet af begångna brott,
hvilket finnes uppgifvet i Prokuratorns årsbe-
rättelser (Reins Statistik pagg. 108, 109 och
110) å Prokurators-Expeditionen af K. Sena-
ten. Dessa berättelser erbjuda så rika mate-
rialier, att de förtjena en särskild bearbetning,
hvilken förf. äfven företagit sig.
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Den fjerde omständigheten slutligen, hvar-
af en större eller mindre dödlighet bland fol-
ket, en kortare eller längre lifslängd beror,
består i numerär-förhållandet emellan befolk-
ningen i städerna och på landsbygden. I
städerna är i allmänhet dödligheten större,
lifslängden kortare, än på' landsbygden. 1 Fin-
land belupo sig t. ex. år 1845, 100 döde på
4502 personer, deraf i städerna på 4251 och
i landsorten på 4522; vid större dödlighet föd-
des i städerna relativt färre barn derföre att i
städerna finnas mera än på landet män och
qvinnor, som icke bidraga till menniskoslägtets
förökande; och derföre är det naturligt att be-
folkningen i städerna rekryteras mera med fri-
ska krafter från landsbygden; följaktligen, i
samma mån, som städernas befolkning i landet
Ökas, fördröjes folkökningen, och dessutom min-
skas också lifslängden, i <thy att stadsluften och
lefnadssättet i städerna medföra för helsan ett
mehn, som svårligen uppväges genom närheten
af läkarehjelp, som är jemförelsevis större än
på landet.

De finska städernas befolkning har, under
de år, som varit föremål för förf: s beräkningar,
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ökats: år 1825 förhöll sig stadsbefolkningen till
landsbefolkningen som 4,79 till 95,ai, år 1845
redan som 6 till 94, d. v. s. år 1825 var af
21 Finnar en stadsbo, och efter 20 år redan
en af 16; jemför man endast stadsbefolkningen
för dessa 2:ne år, finna vi, att städernas be-
folkning år 1825 förhöll sig till städernas be-
folkning år 1845, såsom 2 till 3; hela landets
befolkning öfverhufvud ökades på långt när ej
i en sådan proportion.

År 1845 belupo sig af 4000 stadsboer i
Finland, 279 på Nylands län, 281 på Åbo län,
31 på Tavastehus län, 152 på Wiborgs län,
22 på St. Michels län, 16 på Kuopio län, 119
på Wasa län och 86 på Uleåborgs län.

I afseende å nationaliteterna är befolknin-
gen i städerna och på landet högst ojemnt
fördelad: af 1000 stadsboer äro icke mindre
än 500 Svenskar och blott de öfriga 500 Fin-
nar; i allmänhet utgöra Svenskarne i Finland
icke mera än Vs af hela landets folkmängd
och knappast Vl2 af landets befolkning på lands-
bygden. Huruvida begge dessa elementer af
befolkningen, den svenska och den finska, ökas
i lika progression, eller om den ena nationali-
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teten tillvexer hastigare än den andra, torde
knappast vara möjligt att afgöra, emedan eth-
nografiska data beklagligtvis icke ingå i de för
presterskapets förteckningar fastställda formu-
lärer, ehuruväl för insamlandet af dylika upp-
gifter alldeles inga svårigheter skulle möta, då
presterskapet har sig bekant, till hvilken folk-
stam deras församlingsboer höra; men denna
punkt har, såsom synes, icke intresserat dem,
som år 1749 uppgjorde formuläret för det ta-
bellverk öfver folkmängden, presterskapet ålig-
ger att upprätta.

Vidare vore det intressant att för särskil-
da perioder känna numerär-förhållandena emel-
lan de olika stånden eller folkklasserna; men
i de tryckta källorna för den tidrymd, vi ge-
nomgått, finnes en slik uppgift endast för året
1840, i Reins Statistik, hvaraf inhemtas, att
nämnda år af 10,000 lutheraner 17 tillhörde
frälseståndet, 38 det lärda ståndet och prester-
skapet, 83 den öfriga tjenstemanna-klassen, 96
stadsboer (handlande och borgare), 8,771 all-
mogen och 990 alla öfriga klasser.

Af Grekisk-Ryska lärans bekännare i Fin-
land, hvilka till större delen äro af finsk stam,



tillhörde af 10,000 personer, 400 adeln, pre-
staståndet och tjenstemanna-klassen, 313 stads-
boernas klass, 6786 allmogen, 1960 åtskilliga
andra stånd.

1 hvilken grad hvarje af dessa stånd för
sig ökats, kan bestämmas endast efter de icke
i tryck offentliggjorda uppgifter, som förvaras
i arkiverna.

Att bestämma den grad af utveckling, fol-
kets välstånd hunnit och i hvad mån detsam-
ma fortskrider i samhällets särskilda klasser
och afdelningar, är en uppgift som företer ett
vidsträckt fält för den, som vill sysselsätta sig
med Finlands statistisk efter outgifna handlin-
gar och efter de upplysningar, som på stället
erbjuda sig.


