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Förord.
Statistikens värde såsom vetenskap och de stora tjenster, hon

i många afseenden i det praktiska lifvet varit i tillfälle att bevisa
såväl åt staten, som åt den enskilda, hafva under senare tider
vunnit ett allt större erkännande. I alla civiliserade länder utan
undantag är statistiken numera synnerligen beaktad och af styrel-
serna omhuldas hon på flerfaldiga sätt; lagstiftningen och statens
administration, åtskilliga vetenskaper och många af det praktiska
lifvets olika grenar, såsom t. ex. industrin, handeln, jernvägsväsen-
det m. m. hafva ofta med fördel begagnat sig af hennes tjenster.
Ingen vetenskap åtnjuter ett sådant understöd af staten och det
allmänna, som statistiken. — Men ännu för icke länge sedan var
hon jemförelsevis föga känd af den stora allmänheten och på
samma sätt förhåller det sig delvis ännu; i alla händelser har
statistiken hittills icke kunnat berömma sig af att vara en synner-
ligen populär vetenskap.

Orsaken härtill är väl att delvis söka deri, att hennes språk,
siffrorna, i och för sig stundom är mycket torrt och ofta äfven
mångtydigt eller svårt att med säkerhet tolka. Det fordras i
många fall mycken ihärdighet för att genomarbeta dem, och en
viss grad af eftertanke och skarpsinnighet för att ur den stora
massa, som de i allmänhet erbjuda, utleta deras verkliga betydelse.
De kunna lätt missförstås eller, hvilket icke sällan inträffat, de
kunna äfven af mindre samvetsgranna personer rent af missbrukas,
och i sådant fall, allt efter som den egna fördelen bjudit, använ-
das antingen för en sak eller emot densamma. Detta förhållande
har i hög grad bidragit att förminska statistikens anseende. Då
dertill ännu kommer, att de statistiska siffrorna, till följd af åt-
skilliga orsaker, hvilka i det följande skola förklaras, i allmänhet
icke kunna vara absolut riktiga, så har man ofta ansett detta inne-
bära att de äfven skulle vara otillförlitliga och sakna hvarje verk-
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ligt värde. Den följande framställningen skall, så vågavi hoppas,
på ett fullt öfvertygande sätt visa att denna föreställning saknar
all verklig grund och att de ur dessa siffror härledda resultaten,
eller de så kallade statistiska lagarna, om de också icke äro
lagar i matematisk bemärkelse, likväl äro approximativt riktiga
och att de fullkomligt motsvara det med dem åsyftade ändamålet,
nemligen att i hvarje skildt fall endast tjena såsom uttryck för
en större eller mindre grad af sannolikhet, om än icke för en full
visshet.

En annan orsak dertill, att statistiken varit och ännu är så
föga känd af den stora allmänheten, utgör den omständigheten,
att, åtminstone hos oss i Finland, de flesta arbeten, som beröra
densamma, utgöras af officiela relationer och berättelser, hvilka,
förutom att de icke alltid äro lätt tillgängliga, äfven till omfånget
i de flesta fall äro mycket digra, och till formen, som ofta står i
beroende af det med publikationen afsedda ändamålet, icke äro
lätta att använda och genomarbeta. Dessutom kunna de rent teo-
retiska sidorna och jemförelserna med andra länder i dessa offi-
ciela berättelser icke, åtminstone ej i synnerlig grad, intaga det
rum, som ur vetenskaplig synpunkt vore önskvärdt. Den teore-
tiska statistiska literaturen, i synnerhet på svenska, för att nu
alls icke tala om den finska, är i allmänhet fattig. På svenskt
språk finnes väl ett mycket förtjenstfullt sammanfattande arbete
af framlidne aktuarien i Sveriges Statistiska Centralbyrå D:r John
Hellstenius: „Studier i jemförande befolkningsstatistik", utgifvet
1874 såsom bihang till „svensk statistisk tidskrift"; men dels torde
detta arbete hos oss vara föga kändt, dels hänföra sig uppgifterna
deri numera till något aflägsnare tider och detaljerna i detsamma
beröra till hufvudsaklig del endast förhållandena i Sverige.

För att utfylla denna brist i den svenskspråkiga statistiska
literaturen har derföre ett arbete, hvilket, å ena sidan, skulle be-
handla de allmänna befolknings-statistiska lagarna, och i hvilket,
å den andra, Finlands befolkningsförhållanden mera detaljeradt
skulle framhållas, synts påkalladt. Genom ett dylikt arbete tro
vi oss bäst kunna bidraga till att göra statistiken hos oss mera
populär än hittills och att i större kretsar sprida en statistisk kun-
skap, hvilken numera är af vikt icke allenast för de fleste, som
äro kallade att taga del i det offentliga lifvet, utan snart sagdt
äfven för hvar och en, som gör anspråk på att vara en bildad
menniska. Också erkänner man numera öfverallt att statistiken
är en nödvändig grundval för de politiska vetenskaperna och
att densamma erbjuder de säkraste kriterierna för alla national-
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ekonomiska och sociala teorier. Många af statens och kommunens
angelägenheter afgöras nu allt oftare med ledning af de upplys-
ningar, statistiken i ett eller annat afseende lemnar. Antagom
t. ex. att fråga uppstår om byggandet af en jernväg emellan tvenne
gifna punkter. Banans riktning bestämmes icke uteslutande af
terrängens större eller mindre lämplighet, utan äfven af folktät-
heten, af industrins utveckling på skilda orter, af centra för han-
deln och samfärdseln o. s. v.; om alla dessa förhållanden och deras
förändringar lemnar statistiken det säkraste besked.

Afsikten med utgifvandet af detta arbete är icke att lemna
en ledning för dem, som vilja intränga djupare i ämnet, utan
endast att i en mera populär form för icke-specialister fram-
ställa den vetenskapliga forskningens allmännaste resultat och de
viktigaste frågorna på befolkningsstatistikens vidsträckta område.

Att vi just valt befolkningsstatistiken till föremål för våra
undersökningar, beror förnämligast derpå, att denna onekligen
utgör statistikens viktigaste del; ty befolkningen, som ju represen-
terar den dyrbaraste delen af ett lands krafter och förmögenhet,
är utan tvifvel det viktigaste objekt, som någonsin utgjort före-
mål för statistisk forskning. Befolkningen är den medelpunkt,
omkring hvilken hela samhällslifvet koncentrerar sig, och allt,
som i staten åstadkommes, det utföres genom befolkningen och
för dennas skull. Derför afspegla sig också alla egendomligheter
och särskilda förhållanden i en stat tydligast i befolkningens
egenskaper, dess lif och utveckling, sådana de af befolkningsstati-
stiken närmare framställas. Att man f. n. tillägger just befolk-
ningsstatistiken en synnerlig vikt, framgår, ibland annat, äfven
deraf, att densamma i alla länder utgör hufvudföremålet för de
statistiska byråernas arbeten.

En annan orsak, hvarföre vi valt befolkningsstatistiken till
ämne, är, att för denna del ett synnerligen rikt material förefin-
nes, så att jemförelser med andra länder blifva möjliga, hvilket
med afseende å statistikens öfriga delar ännu långt ifrån är fallet.

Ännu vilja vi här göra en anmärkning. Det är tydligt, att
i ett arbete, sådant som detta, en mängd uppgifter från olika
källor komma att anföras. Att för hvarje särskildt faktum eller
citat hänvisa till källan skulle blifva alltför vidlyftigt och arbetet
blefve sålunda öfverfyldt af citat. Vi vilja derföre här blott nämna
att de af oss begagnade uppgifterna dels äro tagna från olika län-
ders officiela publikationer, dels från de bearbetningar af dessa,
hvilka blifvit gjorda, förutom af Hellstenius, af Quetelet, "Wap-
päus, Bertillon, Kolb, Mayr, Haushofer, Maurice Block, Bodio,
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Oettingen, "Westergaard, Levasseur m. fl., samt att på sina ställen
någon del af texten ordagrant blifvit hemtad från dessa eller
andra författares arbeten.

Slutligen vill förf. här offentligen betyga sin varma tack-
samhet åt Aktuarien vid Statistiska Centralbyrån i Finland, Dok-
tor A. J. Hjelt för den stora hjelp, han lemnat mig vid arbetets
utförande.

Helsingfors, i Maj 1891

Författaren.



In.led.rii.ra.g'-

Statistikens uppkomst. Kort historik öfver densamma. Statisti-
kens begrepp. De statistiska lagarna. Befolkningsstatistikens innehåll
och indelning. Gången af ett statistiskt arbete. Statistiska byråer.
Statistikens förhållande till andra vetenskaper, äfvensom till lagstift-
ningen och det praktiska lifvet.

Enligt säkra historiska vittnesbörd insamlades redan af rege-
ringarna i åtskilliga af forntidens stater tidtals vissa uppgifter,
hvilka förnämligast afsågo folkmängden och invånarnes förmögen-
hetsvilkor. Men dessa uppgifter, hvilka för öfrigt, enligt sättet för
deras insamlande, icke kunde göra anspråk på synnerlignoggrann-
het, hade blott ett rent praktiskt intresse och afsågo oftast icke
annat än att lemna upplysning om den i dessa tider för staten
viktigaste angelägenheten, nemligen dess förmåga att föra krig.
Så veta vi till exempel med bestämdhet att dylika uppgifter in-
samlades i Kina redan under kejsar Yaos regering (2238 f. Kr).
Äfven i bibeln omnämnes att folkräkningar anstäldes hos israeli-
terne, ibland andra tillfällen vid Sinai och under konung Davids
regering. Hos egyptierne och grekerne förekommo också folk-
räkningar, likasom äfven hos romarne; hos dessa senare ombe-
sörjdes de i samband med beskattningen af tjenstemän, som kal-
lades censorer. Kejsar Augustus utfärdade ett påbud att „all verl-
den skulle beskattas", eller med andra ord att folket skulle räknas,
för att skatter sedan skulle kunna påläggas detsamma. — Karl den
store förde så kallade inventarier, hvilka dock endast afsågo hans
egna domäner. — Af Vilhelm eröfraren upprättades i England den
så kallade dom'sdaybook eller domedagsboken, så benämnd, emedan
de uppgifter, som angingo invånarne och deras förmögenhet, in-
samlades med en noggrannhet och en stränghet, som förliknades
vid förfarandet vid den yttersta domen. — Äfven annorstädes,
isynnerhet i de italienska staterna, insamlades under medeltiden
och i början af nyare tiden dylika uppgifter, hvilka man numera
skulle källa ädministrativt-statistiska. Synnerligen rika på sådana
uppgifter voro de af de italienska gesandterne hemsända relatio-
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nerna. Sammanstälda till ett helt, bildade dessa med sina histo-
riska, politiska, geografiska och statistiska notiser hvad man lämp-
ligast skulle kalla en politisk geografi. Dessa uppgifter voro af
en särdeles stor vikt för den tidens statsmän. Det första syste-
matiska arbete, som innehåller diverse dylika och andra uppgifter
om staterna, jemte någon vetenskaplig bearbetning af dem, är ut-
gifvet af italienaren Ba?isovino (1562). I detta arbete behandlas
22 äldre och nyare stater, hufvudsakligast med afseende å sin ad-
ministrativa organisation. Slutligen gifves i arbetet en framställ-
ning af en idealstat, sådan som författaren förestält sig densamma.
Denna ingenstädes existerande mönsterstat kallar han Utopien ef-
ter engelsmannen Thomas Morus' lika benämnda arbete. Sanso-
vinos landsman Guicciardini skref 1587 om samma ämne. I slutet
af århundradet finna vi hos Böter o (1589) de första försöken till
en jemförande statistik.

Men den egentliga, vetenskapliga statistiken, ehuru ännu icke
betraktad som en särskild vetenskap, tog sin början först något
senare och utvecklades vid de tyska universiteten. Vid dem upp-
fattades statistiken i allmänhet såsom en del af statskunskapen,
eller en beskrifning om statens märkvärdigheter, det vill säga sta-
ten i dess sammansättning, dess krafter och anmärkningsvärda
beståndsdelar. Den första, som (1660) offentligen föreläste öfver
detta ämne såsom en del af statskunskapen, var professorn i Helm-
städt, Herman Conring (f. 1606 f 1681). Benämningen statistik
anses ämnet hafva erhållit af professor Schmeitzel (f. 1679 f 1747)
i Jena. Denna benämning kom till användning i Frankrike först
1789 och spriddes sedermera äfven till andra länder. För härled-
ningen af detta namn finnas tvenne förklaringar. Några anse att
detsamma uppstått af det italienska statista = statsman eller poli-
tiker, och att staten således skulle utgöra vetenskapens föremål;
statistiken vore sålunda statskunskap, statsforskning; denna upp-
fattning har gjort sig gällande förnämligast i Tyskland. Andra
åter anse att namnet är härledt af det latinska status = tillstånd
(= det franska état), och att vetenskapen kan hafva till föremål
hvilket objekt som helst, hvars tillstånd utredes; statistiken är då
tillståndskunskap, tillståndsforskning. Denna senare uppfattning
hyllas i allmänhet af fransmännen. *) Meningsolikheten har så-
lunda galt icke ensamt en etymologisk tvistefråga, utan än mer
den, hvilket innehåll och hvilken omfattning bör tillmätas stati-

*) Äfven hos oss i^Finland har denna uppfattning gjort sig gällande, hvil-
ket bäst synes deraf, att statistik är öfversatt till finskan med ordet tilasto, af tila,
tillstånd, läge.
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stiken. Striden emellan dessa tvenne olika uppfattningar har tid-
tals varit mycket liflig och intill närvarande tid kan densamma
icke anses vara afgjord.

Af Conrings efterföljare nämna vi här endast de förnämste.
Achenwall (f. 1719 f 1772) ansåg statistiken vara en vetenskap
om statens författning eller en beskrifning af statens verkliga till-
stånd. Biisching (f. 1724 f 1793), som äfven blifvit kallad tabell-
statistikens fader, tillämpade den komparativa metoden, innefattande
en jemförelse mellan förhållandena i olika stater. Den, som likväl
mest bidragit att sprida kunskapen om statistiken, eller hellre att
popularisera densamma, är Schlöxer (f. 1735 f 1809). Det är af
honom det bekanta uttrycket ~statistiken är den stillastående histo-
rien och historien är den fortlöpande statistiken" härrör, en defini-
tion, som vi icke anse riktig, ehuru vi här icke kunna sysselsätta
oss med en närmare utredning af frågan. En af denna så kallade
historiskt-beskrifvande skolas eller, såsom den också ofta blifvit
kallad, Göttingerskolaris förnämsta adepter och ifrigaste försvarare
var i nyaste tider professor Wappäus (f 1881) i Göttingen. Sta-
tistikens innehåll var enligt denna skola ungefär detsamma, som
anträffas i vissa politiska geografier: statens territorium, dess folk-
mängd, statsförfattning, finanser, militära förhållanden m. m. skulle
behandlas af densamma. I detta afseende var den äfven af stor
nytta förnämligast för dem, som ägde befattning med administra-
tion och politik, men tillika för den allmänna bildningen.

Ungefär samtidigt med denna historiskt-beskrifvande skola
uppstod den så kallade politiska aritmetiken, hvilken försökte att
utröna vissa lagar i statistiken, eller det enas beroende af det an-
dra, sambandet emellan orsak och verkan. Man behandlade sådana
förhållanden, som kunna uttryckas i tal, och hvilka hafva afseende
på befolkningens prosperitet. Tidigast utvecklades den politiska
aritmetiken i England. Den första, som sålunda försökte att ut-
reda vissa lagar i statistiken, var John Graunt (1662), som med
ledning af uppgifter i Londons kyrkoböcker visade att ett be-
stämdt förhållande existerade emellan befolkningens antal och an-
talet af födelser och dödsfall, att de olika könen stodo i en viss
bestämd proportion till hvarandra, och så vidare. Graunts när-
maste efterföljare var William Petty (f. 1623 f 1687), hvilken först
begagnade namnet politisk aritmetik, och astronomen Halley, hvil-
ken var den första, som upprättade så kallade mortalitetstabeller,
med hvilka vi i kap. XIH skola göra närmare bekantskap. Dylika
arbeten, som de ofvan nämnda, möjliggjordes derigenom, att man
redan i början af 16:de århundradet i Frankrike, England och
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Tyskland anbefalt att så kallade civilregister *) skulle föras; resul-
taten af dem publicerades tidtals. Men dessa civilregister fördes
ganska oordentligt och lemnade mycket öfrigt att önska. Likväl
användes, i brist på bättre material, de ifrån dem erhållna upp-
gifterna för uträknandet af mortalitetstabeller äfvensom mycket
annat, hvarmed den politiska aritmetiken sysselsatte sig, hvilket
likväl icke mera föll inom statistikens område, såsom uträknandet
af pensioner, lifräntor och tontiner med mera. Äfven ingick i
den politiska aritmetiken en mängd af sådana problem, som alls
icke ägde någon gemenskap med statistiken, såsom till exempel
alla beräkningar vid statens låneoperationer, lotterier etc.

Närmare ett sekel efter Graunt uppträdde den preussiska
fältpredikanten, sedermera konsistorialrådet Johan Peter Siissmilch
(f. 1707 f 1767), hvilken med allt skäl förtjenar namnet befolknings-
statistikens fader eller moralstatistikens grundläggare. I sitt ar-
bete: Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen
Geschlechts, hvaraf den l:a upplagan utkom 1741, visar han tydligt,
huru den största regelbundenhet i afseende å händelserna och
de menskliga handlingarna äger rum, huru till exempel födelser
och dödsfall ske efter vissa lagar.

Småningom började dessa skilda skolor att sammansmälta:
den rena, beskrifvande statistiken, såsom man förut uppfattat den-
samma, började att ifrån den politiska aritmetiken alltmera taga
dess bestämda siffror och lagar. En viktig orsak till denna sam-
mansmältning utgjorde de i början af detta sekel inrättade sta-
tistiska byråerna, i hvilka snart ett ofantligt siffermaterial hopa-
des. Sålunda hade de båda källfloderna, hvilka uppstått hvar för
sig, sammanflutit och bildade en bred och mäktig ström, den
egentliga statistiken. Det sista stora steget att fullkomna den
statistiska byggnaden uttogs af den berömda belgiska astronomen
Adolf Quetelet, hvilken tydligt visade att en regelbundenhet exi-
sterar icke allenast i afseende å menniskan, betraktad blott såsom
en naturprodukt, utan äfven i afseende å hennes moraliska hand-
lingar. 1835 utkom l:a upplagan af hans socialfysik, i hvilken de
statistiska lagarna närmare framställas, eller huru orsak och ver-
kan stå i förhållande till hvarandra. Quetelets socialfysik hvilar
på naturalistisk åskådning. Genom att på statistiken tillämpa

*) Redan hos några af gamla tidens folk antecknades födelser och dödsfall.
Kyrkoböcker infördes i några italienska städer i början af 15:de århundradet.
Snart derpå kommo sådana i bruk äfven i Tyskland och England. De innehöllo,
ibland annat, uppgifter om de föddas och dödas antal. Kyrkoböcker infördes i Dan-
mark 1645, i Norge 1685 och i Sverige och Finland genom kyrkolagen af 1686.
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matematiken har Quetelet fört vetenskapen ett ofantligt steg framåt,
hvarför han äfven med allt skäl kan anses vara den nyare stati-
stikens grundläggare. Några andra af den nyare statistikens för-
nämsta män komma i det följande att nämnas.

Vi hafva i korthet följt statistikens uppkomst och dess tidi-
gare utveckling. Dess stora värde är numera allmänt erkändt,
och likväl är man på långt när icke ense om dess begrepp och
innehåll. I detta afseende finnas flere hundra olika definitioner.
Men mest bryta sig meningarna derom, huruvida statistiken i all-
mänhet är en verklig, afslutad vetenskap, eller huruvida densamma
icke hellre är en metodisk hjelpvetenskap eller en metodisk under-
sökningsform.

Enligt den äldre eller Göttingerskolan är statistiken en i sig
afslutad disciplin, en beskrifning af det menskliga samhällslifvet;
den undersöker de sociala förhållandena, sådana de blifvit obser-
verade, och försöker att framställa lagarna för dem. Wappäus
säger att statistiken är kunskapen om statens närvarande tillstånd;
Maurice Block uttrycker detta närmare sålunda, att statistiken är
vetenskapen om en nations eller befolknings politiska, ekonomiska
och sociala tillstånd. Enligt Göttingerskolan är statistiken således
en afslutad vetenskaplig disciplin och staten i sin helhet före-
målet för densamma. Enligt den nyare skolan deremot är stati-
stiken endast en metodisk hjelpvetenskap, eller kanske hellre en viss
vetenskaplig metod, som kan tillämpas på hvarje föremål, som äger
möjlighet att förändras, för att undersöka lagarna för förändrin-
garna eller rörelsen. Alltså kan hvarje föränderlig sfer blifva
föremål för statistisk behandling, och denna erhåller då sitt namn
af det till undersökning upptagna föremålet. I denna bemärkelse
skulle man då kunna tala om en befolkningsstatistik, en jord-
bruks-, industri-, handels-, medicinsk, meteorologisk statistik med
mera. Till denna nyare skola höra Quetelet, Knies, Jonåk, Rii-
melin, Engel, Wagner, Haushofer, Neumann-Spallart med flere.

För vår egen del anse vi statistiken vara såväl envetenskap,
som en metodisk undersökningsform. Då statistiken nemligen
upptager till undersökning någon sfer af förhållanden, icke alle-
nast för att inom denna sfer göra en mängd af iakttagelser, utan
äfven för att utröna det emellan de skilda elementen existerande
kausalsammanhanget eller att finna de lagar, som bestämma feno-
menen, så är statistiken en vetenskap. Då vi till exempel under-
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söka befolkningen med afseende å de lagar, som reglera dess sam-
mansättning, dess tillväxt eller aftagande, så hafva vi i befolk-
ningsstatistiken en verklig vetenskap; göra vi för något annat
ändamål observationer rörande befolkningen, utan att undersöka
lagarna, så är endast den statistiska metoden tillämpad. Obser-
vera vi hos en befolkning antalet dödsfall under en viss tid, och
jemföra vi detta antal med befolkningens antal, med antalet per-
soner, som af det ena eller andra könet befinna sig i motsvarande
ålder, eller med antalet personer, som sysselsätta sig med mot-
svarande yrke, för att af alla dessa jemförelser utröna hvilket in-
flytande olika ålder, kön, yrke med mera utöfvar på mortaliteten,
så hafva vi befolkningsstatistiken såsom vetenskap. Men om vi
till exempel såsom läkare skulle vilja konstatera faran af en viss
sjukdom — huru många af dem som insjuknat i koppor hafva
dött i sjukdomen, och huru många hafva tillfrisknat —, eller ver-
kan af ett visst läkemedel i förhållande till ett annat — i huru
många fall har kinin visat sig verksamt i en viss sjukdom och i
huru många jod —, så är endast den statistiska metoden tillämpad
i medicinens tjenst. Statistiken kan sålunda vara både vetenskap
och metod; i senare fallet bör undersökningens resultat bringas
till en sådan form, som erfordras af den vetenskap, hvilken för
tillfället tagit statistiken i sin tjenst.

Af det ofvanstående framgår tydligt att vi icke anse staten
eller samhällslifvet uteslutande kunna vara föremål för statistiken —

såsom den äldre skoa lan ville —, utan äfven hvarje annan sfer af
fenomen, och att statistiken är en vetenskap, då lagarna för feno-
menen undersökas, men endast en metod, då blott iakttagelser
göras, utan att lagarna derjemte konstateras.

Statistiken såsom vetenskap söker således, då den tillämpas
på någon sfer af företeelser, att ådagalägga de lagar, efter hvilka
fenomenen försiggå, eller att finna kausalsammanhanget emellan
orsak och verkan. Men för att lagbundenheten rätt skall kunna
framträda, måste fenomenen i allmänhet betraktas i stort, i massa.
De lagar, som ur dessa massiakttagelser kunna härledas, kunna
tydligen endast gälla hela massan, icke direkt hvarje af de en-
skilda deri ingående enheterna. Ju större antalet likartade objekt
är, till hvilka observationerna utsträckas, desto säkrare blifva resul-
taten. Man tillämpar i vetenskapen i detta afseende den af Ber-
noulli först framstälda lagen för de stora talen. I förbigående må
här anmärkas att resultatens noggrannhet dock icke är proportio-
nell med observationernas antal; i sannolikhetskalkylen bevisas
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nemligen att noggrannheten tillväxer endast i proportion med qva-
dratroten ur antalet anstälda observationer.

På hvarje fenomen inverka i allmänhet liktidigt en mängd
olika orsaker. Dessa kunna vara beständigt verkande (konstanta)
eller också tillfälliga (variabla). Vid undersökningen af hvarje lag
böra dessa olika orsaker noga skiljas från hvarandra. Vi skola
något närmare redogöra för dem här nedan, då vi komma till be-
folkningsstatistikens lagar.

Vid de statistiska undersökningarna tillämpas i allmänhet
den induktiva metoden, det vill säga man anställer först en mängd
iakttagelser, och af dessa dragas sedermera slutsatser, eller man
öfvergår ifrån de enskilda företeelserna till den allmänna lagen.
Någon gång användes äfven den deduktiva metoden, der man ifrån
den allmänna principen leder sig till det enskilda fallet.

De lagar, som statistiken utreder, måste noga skiljas från de
matematiska lagarna. Dessa senare äro alltid desamma; de gälla
för alla tider och alla orter, och undantag ifrån dem gifvas icke.
De så kallade statistiska lagarna deremot äro endast sannolikheter
eller trovärdigheter, hvilka likväl, om de blifvit härledda ur ett
tillräckligt antal fall, till den grad närma sig säkerheter, att de
med ett visst berättigande, hvad lagbundenheten beträffar, kunna
erhålla namn af lagar. De skilja sig ifrån de matematiska lagarna
äfven deri, att de icke äro fullt lika för olika tider och olika or-
ter, att de således icke äro beständiga. De äro vilkorliga, det vill
säga, de böra förstås sålunda, att så länge vissa orsaker verka
allena och ined oförändrad styrka, blifva äfven resultaten desamma.
Men vi återkomma närmare till betydelsen af dessa lagar, då vi
här straxt nedanföre mera detaljeradt skola betrakta, huru lagarna
i befolkningsstatistiken böra uppfattas.

Efter dessa antydningar om statistiken i allmänhet, skola vi
nu mera ingående betrakta befolkningsstatistiken, hvilken kommer
att utgöra hufvudämnet för våra undersökningar.

Såsom namnet redan angifver, utgör befolkningen eller menni-
skan betraktad i allmänhet föremålet för densamma. På menni-
skans födelse, hennes tillvaro, utveckling och död inverkar tyd-
ligen en mångfald af orsaker, af hvilka flere sannolikt af oss al-
drig skola kunna fullt uppdagas. Men alla dessa orsaker kunna,
med afseende å dubbelheten i menniskans väsende, hänföras ett-
dera till fysiska eller moraliska orsaker. Främst är menniskan en
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produkt af naturen; men tillika är hon en produkt af samhälls-
lifvet och det inom henne sjelf inneboende själslifvet. Befolk-
ningsstatistikens undersökningar måste derför skärskåda menniskan
i hela omfattningen af hennes natur, sådan hon framgår genom
en samtidig påverkan af alla dessa krafter.

Såsom vi i det föregående hafva sett, visade redan Sussmilch
att en bestämd ordning gör sig gällande med afseende å menni-
skans fysiska natur, i det att födelser och dödsfall ske efter vissa
lagar. Quetelet utsträckte detta än vidare till den andliga delen
af menniskans varelse. Han visade att vissa af hennes handlingar,
hvilka vid ett ytligt betraktande uteslutande tyckas bero af indi-
videns godtycke, eller såsom man säger, af dennas fria vilja, i
sin totalitet, det vill säga då man till exempel afser alla invånare
i ett land, förete en regelbundenhet, en inre öfverensstämmelse,
som omöjliggör ett antagande om godtyckets allmänna herravälde.
Dessa handlingar försiggå således oberoende af allt annat efter
vissa bestämda „lagar".

Vi skola nu närmast undersöka hvad dessa „lagar", som gälla
menniskan, innehålla och huru desamma egentligen böra förstås.

Vi komma i det följande med afseende å menniskans fysiska
natur att se att till exempel antalet födelser och dödsfall i ett
land i förhållande till folkmängden är under olika år ungefär det-
samma. Med afseende å hennes andliga natur gäller äfven samma
konstans; till exempel: antalet af äktenskap, som afslutas i en
viss ålder, står i ett bestämdt förhållande till hela antalet ingångna
äktenskap; medelåldern för de i äktenskap inträdande, såväl för
det ena som det andra könet, är år ifrån år densamma och så vi-
dare. Men mest märkvärdigt är att en dylik konstans äfven gör
sig gällande med afseende å sådana handlingar, som tyckas vara
beroende uteslutande af menniskan sjelf, af hennes fria vilja. Så
förhåller det sig emellertid till exempel med sjelfmorden och för-
brytelserna i allmänhet. De upprepas med sammaregelbundenhet,
såväl hvad hela antalet och den skilda arten vidkommer, som ock
med afseende å fördelningen på de olika könen och åldersklas-
serna samt på de olika årstiderna. Ja, ända ned till de verktyg
eller instrument, som användas vid begåendet af sjelfmorden och
förbrytelserna, visar sig en viss lagbundenhet.

Således är menniskan, såväl med afseende å sin rent fysiska
del, som med afseende å sina handlingar underkastad vissa lagar.
Men dessa lagar böra, såsom nämndt, noga skiljas från matema-
tiska lagar; dessa senare äro fullkomligt exakta och förändras
aldrig. Men icke så de statistiska lagarna. De visa endast det
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emellan orsak och verkan existerande kausalsammanhanget och
äro icke oföränderliga, ty då orsaken förändras, måste äfven ver-
kan blifva en annan. Vi kunna med ledning af dessa lagar en-
dast sluta att då verkan under någon följd af år varit en och
densamma, så har orsaken äfven förblifvit oförändrad; men om
verkan förändrats, så har tydligen äfven orsaken undergått en för-
ändring. Om till exempel årliga antalet dödsfall i förhållande
till folkmängden i ett land för närvarande är mindre, än detsamma
var för 50 eller 100 år sedan, så visar detta tydligen att lefnads-
förhållandena förbättrats; om fyllerilasten minskats eller antalet
förbrytelser aftagit, så visar detta att folket blifvit mera upplyst,
att sedligheten gått framåt och så vidare. Angående förbrytel-
serna vilja vi här anmärka att, för att kunna sluta huruvida de-
samma under någon tid ökats eller minskats, så bör antalet be-
stämmas efter samma grunder, det vill säga staten och lagskip-
ningen böra uppträda på samma sätt under de olika tiderna i för-
hållande till förbrytelserna.

Det är således berättigadt att säga att de statistiska siffrorna
äro ett uttryck för intensiteten eller styrkan hos de verkande kraf-
terna. Då dessa senare förändras, så måste äfven motsvarande
siffror förändras. Att dessa siffror i ett och samma land, om också
ofta under en lång följd af år ganska stabila, dock icke alltid äro
exakt desamma, visar oss erfarenheten med afseende å snart sagdt
hvarje statistisk tabell. De statistiska lagarna äro således icke
oföränderliga med aiseende å tiden; de visa antingen ett stilla-
stående, framåtskridande eller tillbakagående.

De statistiska lagarna äro icke heller oföränderliga med af-
seende å rum. De äro giltiga endast med afseende å det område,
den relativa krets af menniskor eller andra föremål, som i det
gifna fallet är objekt för de iakttagelser, ur hvilka lagen blifvit
härledd. Så kan till exempel mortaliteten i ett land, i beroende
af derstädes förherskande förhållanden, vara en alldeles annan än
i ett annat till och med närgränsande land med andra förhållan-
den. I detta afseende visar erfarenheten att nästan för hvarje
land eller till och med delar af ett land de statistiska lagarna
äro något olika.

De statistiska lagarna äro således föränderliga med afseende
både å tid och rum, ehuru denna föränderlighet, isynnerhet under
kortare tider, ofta kan vara nästan omärklig. Men just till följd
af denna sin föränderlighet blifva de statistiska siffrorna en ut-
märkt måttstock för bedömande af de i samma land på olika tider
rådande förhållandena, det vill säga huruvida folket gått framåt
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eller tillbaka, äfvensom förhållandena derstädes i jemförelse med
dem i andra länder.

Att de statistiska lagarna sålunda äro föränderliga, kan för
menskligheten icke vara annat än tröstefullt. Ty detta visar att
ett fullkomnande af menniskan och samhällslifvet är möjligt, om
blott de verkande orsakerna och omständigheterna förändras till
det bättre, och detta beror till en stor del af menniskan sjelf.

Vi nämnde ofvan att på hvarje fenomen liktidigt inverka så
väl konstanta, som tillfälliga orsaker, och att menniskan påverkas
såväl af fysiska, som af moraliska och sociala krafter. Vid under-
sökningen af de lagar, som gälla för menniskan, bör man således
försöka att skilja:

a) de fysiska orsakerna från
b) de moraliska och sociala,

och uti hvardera af dessa hufvudklasser:
1) de konstanta eller ständigt verkande krafterna från
2) de tillfälliga eller variabla orsakerna.
Men så väl de konstanta, som de variabla orsakerna kunna

verka
1) ettdera på hela massan eller
2) på enskilda delar deraf (vara individuella).
Dessa senare orsaker böra såsom icke typiska bortelimineras

eller undanskaffas, och detta kan göras, då observationerna ut-
sträckas till tillräckligt stora massor, enligt den ofvan anförda
lagen om stora tal. Ty lika troligt är att af dessa orsaker lika
många och med lika styrka verka i en riktning, som i en annan,
och att de således ömsesidigt upphäfva hvarandra.

De ur massiakttagelserna härledda medeltalen uttrycka det
konstanta i de vexlande företeelserna; dessa medeltal skulle direkt
observeras, om de tillfälliga eller variabla orsakernas verkan vore
upphäfd.

Då statistikens undersökningar i allmänhet sålunda hafva till
mål att utreda endast de — vare sig konstanta eller variabla —

orsaker, hvilka gälla massan, och det enskilda eller individuella
undanskaffas', så kunna tydligen befolkningsstatistikens lagar och
öfriga resultat hafva giltighet endast för ett stort antal menniskor
i deras samhällighet, men icke för den enskilda individen. De
statistiska siffrorna måste sålunda anses endast såsom medelvärden,
hvilka ofta alls icke motsvaras af något verkligt existerande. Que-
telet säger att desamma i befolkningsstatistiken hafva afseende på
det, som han kallar medelmenniska (I'homme moyen), hvilken en-
dast är en abstraktion, som i sig innefattar medeltalet af alla
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menniskors egenskaper. Denna medelmenniska har bland de verk-
ligen existerande ingen motsvarighet, åtminstone icke samtidigt
i alla delar. Vi vilja förklara detta genom exempel. Om man
säger att folktätheten i ett land är sådan, att på hvarje qvadrat-
kilometer i medeltal komma 35 invånare, så kan det väl inträffa
att ingen landsdel af ifrågavarande areal innehåller just detta an-
tal invånare, utan något mera eller mindre; men om hela folk-
mängden divideras med hela arealen, så fås just detta tal. Eller
då vi säga att mortalitetslagen för en viss ålder är sådan, att 1
person af 100 dör under året, så betyder detta ingalunda att just
den eller den bestämda personen inom året skall dö, icke ens om
i en stad finnas 100 personer i denna ålder, att 1 af dem nödvän-
digt skall aflida, utan endast att i hela befolkningen 1 % af denna
åldersklass i vanliga fall kommer att gå undan.

På grund deraf att fenomenen såväl med afseende å menni-
skans fysiska som hennes moraliska natur uppträda så regelbun-
det, som verkligheten det visar, eller att de statistiska „lagarna"
äro så föga föränderliga, vilja några alldeles förneka viljans frihet
och anse sålunda att den enskilda menniskan handlar under ett
öfvermäktigt tvång, att hon förty icke kan bära något ansvar för
sina handlingar, att hon är otillräknelig för dem. Ansvaret för
hvad som sker, säga de, kan icke ligga på den enskilda; hela sam-
hället är ansvarigt derför. Ty hvad som sker. sker oberoende af
den enskildas vilja, derför att det måste ske på grund af vissa
eviga, oföränderliga lagar. Detta är nu fatalismen i all dess hem-
ska renhet. Antagom att i ett land under en följd af år ett visst
antal mord i förhållande till folkmängden har blifvit begånget.
Fatalisterne säga att detta antal måste upprepas, och då kan icke
på dem, på hvilka olyckligtvis lotten att vara mördare fallit, med
något skäl det moraliska ansvaret derför åhvälfvas, ty de handla
icke af fri vilja, utan äro endast nödvändigaredskap för den eviga,
oföränderliga lagen. Till dessa förklarade fatalister hör ibland
andra Buckle. Vore denna lära riktig, så vore det äfven följdrik-
tigt slut med allt samhällslif, med allt, som baserar sig derpå, att
hvarje menniska sjelf bör bära ansvaret för sina onda handlingar,
lika väl som hon uppbär förtjensten för de goda. Men denna lära
är icke riktig. Felet består deri, att man ansett de statistiska
lagarna hafva samma betydelse som de matematiska, hvilka verk-
ligen äro eviga, oföränderliga sanningar; men såsom vi redan of-
vanföre förklarat, är det, som vi kalla statistiska „lagar", icke la-
gar i samma bemärkelse; de äro föränderliga med afseende å tid
och rum och uttrycka i hvarje fall endast de verkande orsakernas
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större eller mindre styrka; de äro med afseende å samma föremål
icke alldeles desamma för olika tider, skilda länder, olika klimat,
olika vanor, olika sociala och ekonomiska förhållanden.

De åter, hvilka likasom Wäppäus anse att menniskan äger
fri vilja, förmena att detta bäst bevisas derigenom, att erfaren-
heten öfver allt gifver vid handen det de statistiska siffrorna för
olika år icke äro alldeles lika hvarandra, och att häri just fram-
träder den fria viljans inverkan; hvarför skulle dessa siffror annars
icke vara exakt desamma? Bodio söker att genom en bild åskåd-
liggöra betydelsen af den enskilda menniskans fria vilja; han för-
liknar hela menskligheten vid ett fartyg med dess passagerare;
fartyget, det vill säga det hela,| rör sig i en viss riktning, obe-
roende af de enskildas vilja, men dessa senare kunna röra sigfritt
inom fartygets gränser.

I alla händelser lemnar nu statistiken icke bevis derpå, att
den fria viljan icke finnes till. Den enda slutsats, som derurkan
dragas, är denna: på den fria viljan verka vissa moraliska orsaker,
såväl goda som onda; icke alla menniskor motstå dessa orsakers
inverkningar; då nu antalet af vissa företeelser i ett samhälle år
ifrån år är ungefär detsamma, så visar detta att antalet af dem,
hvilka, oaktadt den fria viljan, låtit sig påverkas af dessa orsaker,
under de olika åren äfven varit detsamma.

Ännu en anmärkning om de statistiska lagarnas betydelse.
De uttrycka, såsom redan antydts, endast sannolikheter; de visa i
hvilket förhållande antagligheten att ett bestämdt faktum verkligen
skall inträffa står till antalet af alla möjligheter, att det kan in-
träffa. Om till exempel en bestämd åldersklass (25 —30 år) af
unge män i ett land består af 10,000 personer, och af denna klass
880 årligen ingå äktenskap, så är sannolikheten för hvarje enskild
person i denna åldersklass att gifta sig inom ett år = 880 :10,000
== 0,088 = 8,8 procent. Eller om statistiken visar att af en under
något visst år född årskull af barn hälften uppnår 50 års ålder,
så är sannolikheten för hvarje födt barn att uppnå denna ålder
=• '/2, eller det är lika troligt att det uppnår denna ålder, som
att det icke uppnår densamma. Full säkerhet måste tydligen
vara = 1, och i allmänhet uttryckes graden af sannolikhet genom
ett bråk, i hvilket termerna angifva möjligheternas förhållande till
hvarandra, täljaren de antagliga möjligheternas och nämnaren alla
möjligheternas antal.

Det är tydligt att hvarje enskildt faktum är sannolikt eller
probabelt, då troligheten att detsamma skall inträffa är =V2 eller
mera; improbabelt, deremot, då troligheten är mindre än '/a.
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Sedan vi sålunda i allmänhet angifvit befolkningsstatistikens
föremål och huru de statistiska lagarna, som gälla menniskan,
böra uppfattas, skola vi nu i korthet antyda dess närmare inne-
håll och indelning.

Vi hafva sett att menniskan, sådan hon uppträder i samhälls-
lifvet, är en produkt såväl af naturkrafternas som af samhällslifvets
och det individuella lifvets ömsesidiga vexelverkan. Vi kunna nu
närmare definiera befolkningsstatistiken sålunda: dess uppgift är att
undersöka de såväl konstanta som vexlande företeelser, hvilka framgå
af denna ömsesidiga inverkan, och att fastställa lagarna för desamma.
Befolkningsstatistikens ändamål är att undersöka befolkningens
sammansättning — huruvida de faktorer, som hafva inflytande på
samhällslifvet, verka fördelaktigt eller icke, och i hvilken mån de
bidraga till det helas välbefinnande.

Befolkningsstatistiken, hvilken af A. Guillard blifvit kallad
demografi (folkbeskrifning) , eller af andra författare, ehuru icke lyc-
kad t, populationistik, består af tvenne hufvuddelar. 1 den förra
betraktas befolkningen och dess sammansättning sådan den är vid
någon viss tidpunkt, det vill säga denna del innefattar en be-
skrifning af befolkningen i olika afseenden: till antal eller den
absoluta folkmängdssiffran, folktäthet, fördelning efter kön, ålder,
civilstånd, nationalitet, trosbekännelse, yrke m. m. Härvid kan
befolkningen, allt efter olika synpunkter, indelas i skilda grupper:
fysiologiska — efter kön, ålder, etnografiska egenskaper; sociala
— efter civilstånd, stads- och landsbefolkning, olika yrken; geo-
grafiska eller administrativa — efter län, socknar; slutligen topo-
grafiska — bergsboar, dalinvånare, öboar m. m.

I denna del afhandlas äfven huru en folkräkning, som gifver
materialet till folkbeskrifningen, anställes.

I den senare delen betraktas de faktorer, af hvilka befolk-
ningens antal och sammansättning beror, eller de så kallade folk-
mängdsförändringarna (mouvement de la population, Bevölkerungs-
bewegung) : äktenskap, födelser, dödsfall, in- och utflyttningar, folk-
mängdens tillväxt. Dessa tvenne delar af befolkningsstatistiken
kunna äfven med allt skäl karakteriserande benämnas: den förra
— befolkningens anatomi eller den statiska demografin, de bestående
elementen; den senare — befolkningens fysiologi eller den dyna-
miska demografin, de rörliga elementen.

Likasom hvarje annan statistik kan äfven befolkningsstati-
stiken vara:

1) individuell eller specialstatistik, som omfattar endast något
visst, bestämdt område, eller i hvilken de särskilda staterna be-
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handlas hvar för sig. Men en sådan statistik, ehuru i och för sig
ofta mycket nyttig, är dock föga upplysande; ty den verkliga be-
tydelsen af ett faktum framträder egentligen först, då detsamma
jemföres med andra likartade fakta. Då uppstår

2) den komparativa eller jemförande statistiken; i denna jem-
föras särskilda områden sinsemellan, och deras inbördes olikheter
kunna deri fastställas. Endast en sådan statististik motsvarar
vetenskapens fordringar. Derför böra olika länder jemföras med
hvarandra, hvilket sålunda blir en jemförelse med afseende å rum,
och denna jemförelse bör anställas ej ensamt med afseende å rum,
utan tillika böra jemförelser anställas emellan förhållandena vid
olika tidpunkter, hvarigenom utvecklingen af samhällslifvets olika
grenar kan ådagaläggas.

Vid hvarje observerad företeelse kan man å ena sidan tala
om fenomenets absoluta freqvens eller dess extensitet (utsträckning),
å den andra om dess relativa freqvens eller intensitet (styrka). Med
den absoluta freqvensen förstås det absoluta, verkliga antalet af
de observerade fallen; så till exempel är för närvarande 75,000
ungefär hela årliga antalet födelser i Finland, 12,000 det antal
barn, som årligen dö i åldern emellan 0 och 1 år och så vidare.
Men detta gifver ännu icke någon verklig föreställning om före-
teelsens styrka eller huru ofta densamma uppträder; man måste
derför jemföra de observerade fallens absoluta antal med till exem-
pel den samtida befolkningens antal; då erhålles fenomenets rela-
tiva freqvens, som visar den ifrågavarande företeelsens styrka eller
i huru många fall densamma relativt äger rum. Till exempel:
födelsernas antal utgör 3,5 % af befolkningens antal, hvilket vill
säga att på 1,000 personer födas i medeltal årligen 35 barn: af
barn i åldern o—l0—1 år dö årligen 15 procent; det vill säga af 100
barn i denna ålder dö årligen 15 och så vidare. Ett fenomens
relativa freqvens är tydligen af större vikt än den absoluta; också
är det i allmänhet endast de relativa freqvenserna af de i olika
länder eller på olika tider observerade fenomenen, hvilka med
hvarandra jemföras.

Ett mycket åskådligt sätt att visa ett fenomens utveckling i
tiden består deri, att fenomenets intensitet vid periodens början
antages — 100 eller 1,000 eller i allmänhet något rundt decimal-
tal, och att intensiteten för andra tidpunkter beräknas i förhål-
lande till detta tal. Till exempel: om folkmängden i Finland
1815 var = 1,000, så var densamma 1825 = 1,149, 1835 = 1,272,
1845 = 1,412, 1855 = 1,541, 1865 = 1,682, 1875 = 1,745 och 1885
= 2,010. Således hade densamma på 70 år blifvit 2,01 gång större.
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Men såväl den speciala som den komparativa statistiken
kan blifva

3) filosofisk, då den icke allenast iakttager den ständiga eller
tillfälliga förekomsten af företeelserna, derasregelbundenhet i fram-
trädandet, deras tillfälliga vexlingar, utan äfven efterforskar de
lagar, i enlighet med hvilka företeelserna ske, och orsakerna till
desamma. Den filosofiska statistiken erbjuder ett rikligt material
för tillämpning af sannolikhetskalkylen.

Med afseende å det ofvansagda kommer i närvarande arbete,
som behandlar den jemförande befolkningsstatistiken, hvarvid
Finland intager främsta rummet, följande allmänna plan att följas:
vid redogörelsen för hvarje faktum, för hvarje lag, skall det
allmänna medeltalet framhållas, sådant detsamma framgår af för-
hållandena i alla länder, der observationer blifvit gjorda. Men
då hvarje lag eller hvarje utveckling kan vara beroende antingen
af orsaker, som sinsemellan äro närliggande, eller ock af förhål-
landen, hvilka äro vidt skilda från hvarandra, och utvecklingen
i förra fallet måste anses såsom normal, då densamma deremot i
det senare så att säga sker språngvis, så kommer tillika att an-
gifvas, af hvilka maxima och minima det allmänna medeltalet är
beroende, eller de yttersta faktorerna åt hvardera sidan, hvaraf
detsamma uppstått. Slutligen kommer att visas, hvilket läge i
den allmänna kedjan Finlad specielt intager.

I statistiken användes ofta den grafiska metoden, som skänker
en större åskådlighet, isynnerhet då det gäller att på ett populärt
sätt framställa de statistiska lagarna. Geometriska figurer, qva-
drater, rektanglar m. m. äro ett ypperligt medel att förtydliga
ömsesidiga storleksförhållanden; kroklinjer visa på ett mycket
åskådligt sätt ett fenomens utveckling i tiden; slutligen äro karto-
grafiska diagram egnade att åskådliggöra jemförelser i rummet.

Här vilja vi i korthet omnämna den allmänna gången vid
utförandet af statistiska arbeten. Vi anförde redan ofvan att sta-
tistiken, likasom äfven naturvetenskaperna, är en induktiv veten-
skap, som grundar sig på iakttagelser. Det första vid ett sta-
tistiskt arbete är således samlandet af material eller att göra iakt-
tagelser. Men för att bäst motsvara sitt ändamål böra dessa iakt-
tagelser utföras efter en sannt vetenskaplig metod; tillika bör
denna metod öfverallt vara enhetlig, för att de igenom undersök-
ningen erhållna talen eller resultaten må kunna jemföras med
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hvarandra. För att i de statistiska arbetena uppnå en önskvärd
enhet och öfverensstämmelse och för att utfinna lämpliga sätt att
bringa resultaten af den statistiska forskningen till den stora all-
mänhetens kännedom uppstod vid den första verldsutställningen
i London 1851 tanken att sammankalla statistiska kongresser för
att närmare diskutera saken och taga hand om densamma. Den
första kongressen sammanträdde i Bryssel 1853 och bestod af om-
bud från de flesta europeiska och Nord-Amerikas Förenta Stater,
en mängd vetenskapsmän och andra statistikens vänner. Seder-
mera hafva dylika kongresser sammanträdt i Paris 1855, "Wien
1857, London 1860, Berlin 1863, Florens 1867, Haag 1869, St. Pe-
tersburg 1872 och Buda-Pest 1876. På kongressen i Petersburg
utsågs en skild permanent kommission, som skulle förbereda frå-
gorna till följande kongresser. För att tillika befordra det all-
männa, internationelt-statistiska arbetet, fördelades bearbetningen
af statistikens skilda grenar på olika länder. Såsom resultat af
denna arbetsfördelning hafva ibland andra arbeten utkommit: de
europeiska staternas arealförhållanden, sammanstälda i Ryssland
af generalmajor Strelbitski, och Europas allmänna befolkningsför-
hållanden, utgifha i Sverige af doktorerne Berg och Sidenbladh.
Sedan 1876 hafva statistiska kongresser icke mera blifvit hållna,
och den permanenta kommissionen sammanträdde sista gången i
Paris 1878. I stället har saken blifvit omhändertagen af ett den
24 juni 1885 stiftadt internationelt statistiskt institut, som fort-
sätter kongressens arbete.

Genom alla dessa arbeten hafva olika delar af det statistiska
arbetsfältet blifvit belysta. Förslag till statistiska undersökningar
af olika områden hafva blifvit framlagda och behandlade. I all-
mänhet hafva de statistiska forskningarna blifvit befordrade ge-
nom kongressernas och institutets arbeten, ehuru kanske ännu de
praktiska resultaten icke blifvit uppnådda i så hög grad, som man
möjligen haft anledning att vänta. I alla fall har den statistiska
kongressen förvärfvat sig stora förtjenster, och en direkt följd af
dess arbeten är att ett större intresse för den statistiska forsk-
ningen blifvit väckt och att statistiska byråer blifvit inrättade i
länder, der sådana förut icke funnits. Om dessa byråer skola vi
här nedan skildt nämna några ord.

Efter denna lilla afvikelse från ämnet återgå vi nu till de
statistiska arbetenas utförande. Först göras iakttagelserna, eller
såsom man säger, primäruppgifter insamlas. Detta sker på olika
sätt: genom statens funktionärer, enskilda personer och andra.
Här vilja vi anmärka att insamlandet genom enskilda personer
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till följd af de svårigheter, arbetets omfattning bereder, numera
knappast kan komma i fråga. För att lättare kunna bearbeta
dessa primäruppgifter, insamlas desamma vanligen efter vissa upp-
gjorda formulär, oftast i tabellform, eller ock såsom alldeles korta
och bestämda svar på vissa gifna frågor. Att få dessa tabellfor-
mulär och frågor väl afpassade är en af de viktigaste uppgifterna
i den statistiska tekniken. Men lika viktigt och ännu viktigare
är att de, som lemna svaren, göra detsamma samvetsgrant och
efter bästa förmåga riktigt; ty af dessa primäruppgifters bättre
eller sämre halt beror tydligen hela materialets större eller mindre
användbarhet. I detta afseende visar dock erfarenheten att myc-
ket än är öfrigt att önska. Man missförstår till och med ofta
arbetets ändamål och tror, att uppgifternas insamlande möjligen
afser en ny beskattning eller andra fiskaliska åtgärder, och derför
lemnas afsiktligt oriktiga uppgifter; för att nu alls icke tala om
sådana fall, der man af okunnighet eller lättsinne anser det vara
mer eller mindre likgiltigt, huru svaren afgifvas. Endast en all-
männare spridd upplysning och medvetandet derom, att dessa upp-
gifter blott äro till fromma för och befordra vetenskapen och det
allmänna, kunna råda bot i detta afseende.

Efter insamlandet af primäruppgifterna följer grupperingen
af desamma; slutligen förklaringen eller härledningen af de stati-
stiska lagarna.

För att insamla och bearbeta det statistiska materialet finnas
numera i alla europeiska och äfven i några utomeuropeiska sta-
ter särskilda embetsverk inrättade, de så kallade statistiska byråerna.
Främst bearbeta dessa byråer befolkningsstatistiken; statistikens
öfriga delar deremot bearbetas vanligen af det centralverk, hvar-
med det speciella området står i närmaste samband; så till exem-
pel bearbetas skolstatistiken hos oss af skolöfverstyrelsen, industri-
statistiken af industristyrelsen, jernvägsstatistiken af jernvägssty-
relsen och så vidare. Den enda viktigare del, utom befolknings-
statistiken, som för närvarande hos oss permanent bearbetas af
statistiska centralbyrån, är handels- och sjöfartsstatistiken samt
delvis den ekonomiska statistiken (guvernörernes årsberättelser).

Mången anser, att den officiella statistiken endast bör befatta
sig med primäruppgifternas insamlande och gruppering, men att
härledningen af lagarna må öfverlemnas åt vetenskapsmännen ex
professo. Enligt vår tanke är denna åsikt icke riktig; vi anse
tvärtom, att just de, som gruppera materialet, äfven lättast kunna
upptäcka och rättast förmå fastställa lagen, om de eljes äro till-
räckligt kvalificerade för dylika arbeten.
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De statistiska byråerna äro i allmänhet af jemförelsevisfärskt
datum. Väl organiserade Sully redan 1602 i Frankrike ett slags
statistisk byrå, som hade till ändamål att insamla diverse stati-
stiska uppgifter om statens finanser, armén, flottan med mera;
men den första verkliga byrån i modern mening kom derstädes
till stånd först 1796; densamma inrättades på initiativ af dåva-
rande inrikesministern Francois de Neufchåteau. Sedermera in-
rättades dylika byråer vid åtskilliga ministerier; en ällinän byrå
för Frankrike kom till stånd 1834. Till de äldsta byråerna höra
den preussiska byrån af 1805 och den nederländskt-belgiska från
1826. Efter 1830 års revolution blef denna byrå delad. Kort
derpå trädde den redan nämnde Adolf Quetelet, den moderna sta-
tistikens grundläggare, i spetsen för den belgiska statistiska kora-
missionen, hvars arbeten länge utgjorde mönsterbilder för andra
länder.

Senare hafva statistiska byråer blifvit inrättade i alla euro-
peiska och ett stort antal utomeuropeiska stater, hvarför de till
en stor del, såsom nämndt, hafva att tacka de statistiska kon-
gressernas påverkan. I Sverige inrättades statistiska byrån 1858
och hos oss i Finland först såsom ett provisoriskt statistiskt em-
betsverk år 1865 och 1870 såsom permanent under namn af sta-
tistisk byrå; 1884 utvidgades verket och erhöll då namn af Sta-
tistiska centralbyrån i Finland. Äfven åtskilliga större städer,
Paris, Berlin, Wien, Rom, Köpenhamn, Bryssel, Hamburg med
flere hafva hvar sin statistiska byrå.

Sist må här nämnas, att Statistiska centralbyrån i Finland
f. n. står i utbyte af publikationer med mera än 50 andra byråer
i Europa och Amerika.

Förrän vi afsluta denna inledning, vilja vi ännu i korthet
betrakta, i hvilket förhållande statistiken står till öfriga veten-
skaper. Med naturvetenskaperna har hon, såsom redan blifvit
nämndt, metoden gemensam, i det statistiken likasom de är induk-
tiv och baserar sig på iakttagelser. Men dessutom måste statisti-
ken ofta rådfråga naturvetenskaperna för att genom dem vinna
förklaring och lösning af åtskilliga frågor. Statistiken konsta-
terar t. ex., att det i allmänhet födes mera mankön, än qvinkön;
för att förklara orsaken till detta fenomen, begagnar sig statisti-
ken af fysiologins tjenster o. s. v.

Med de politiska vetenskaperna står statistiken äfven i en myc-
ket nära beröring, i synnerhet med geografin och ländernas topo-
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grafiska beskrifning. Dels lånar den politiska geografin vissa af
statistikens resultat, för att derigenom förfullständiga sina bilder
eller för att gifva åt desamma mera relief; så lånar hon uppgifter
om ländernas folkmängd och deras folktäthet, om mängden af
producerade natur- och industrialster, om handeln o. s. v. Ä an-
dra sidan bevisar geografin stora tjenster åt statistiken. Då denna
t. ex. betraktar olika länders folktäthet, måste dervid hänsyn ta-
gas till deras naturliga beskaffenhet; denna gifver oss geografin
och ländernas topografiska beskrifning. Det är tydligt att frukt-
bara slätter å ena sidan och ödsliga bergstrakter å den andra icke
kunna framalstra näringsmedel för att underhålla en i förhållande
lika stor befolkning, och att således folktätheten i dem icke kan
vara densamma. Vid fråga om mortalitetens orsaker måste det
olika klimatet och de olika meteorologiska företeelserna äfvensom
markens egenskaper, om denna är torr eller fuktig o. s. v. obser-
veras eller de telluriska orsakernas inflytelse bestämmas. Om allt
detta lemnar nu geografin närmare besked. — Äfven bevisar etno-
grafin goda tjenster åt statistiken.

Af historien vinner statistiken ofta den erforderliga belys-
ningen, i synnerhet då det gäller att klargöra en utveckling un-
der längre tidrymder. Förvandtskapen mellan statistiken och hi-
storien har man äfven velat åskådliggöra genom följande liknelse.
Man säger att historien är en målad bild af samhällslifvet, i hvil-
ken konstnären utlagt föremålets hela karakter och individualitet;
men statistiken endast en trogen ögonblicksfotografi af detsamma.
Eller att historien är samhällslifvets psykologi; statistiken, der-
emot, dess anatomi och fysiologi.

Men i allra närmaste beröring står statistiken likväl med de
sociala vetenskaperna. De fakta, som statistiken bringar i dagen,
gifva ofta uppslaget till deras teorier; å andra sidan äro de sta-
tistiska fakta det bästa kriteriet för dessa teoriers halt och värde.
I synnerhet står statistiken nära nationalekonomin. I denna be-
handlas t. ex. pauperismen och dess botemedel; men denna fråga
kan icke grundligt utredas utan tillhjelp af statistiken, som upp-
lyser om de fattigas antal och ställning; å andra sidan visa sta-
tistikens fakta, hvilken verkan de af nationalekonomin föreslagna
botemedlen åstadkommit.

Äfven åt den direkta lagstiftningen och statens administra-
tion bevisar statistiken ofta väsendtliga tjenster. Stiftandet af en
värnepligtslag, skatternas fördelning på invånarne i ett land o.
s. v. måste grundas på uppgifter, dem statistiken lemnar. För icke
länge sedan blef äktenskapslagen i Bayern förändrad, hufvudsak-
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ligen derför, att statistiken uppvisade ett oerhördt stort årligt
antal oäkta födda i landet, och på goda grunder ansåg hon denna
företeelse vara en direkt följd af lagen om kommunernas rätt till
förbud mot äktenskaps ingående; lagen blef ändrad, och redan
de första åren derefter visade ett märkbart aftagande af de oäkta
barnens numerär. — Kort sagdt: det finnes knappast någon gren
af samhällslifvet, som icke skulle kunna draga större eller mindre
nytta af de upplysningar statistiken meddelar.

Också med matematiken står statistiken i beröring. Af den-
samma lånar hon sina kalkyler och de grafiska framställnings-
sätten för att åskådliggöra lagarna. Sedan Quetelet börjat att i
större skala på henne tillämpa matematiken, har statistiken tagit
ett ofantligt steg framåt.



La Delen.

Befolkningens Anatomi

eller

Statisk Demografi
(Befolkningens stående element).





Eap. I

Statens grundmakter: territorium, absolut
folkmängd. Folkräkning.

En stats större eller mindre makt och styrka står i hufvud-
sakligt beroende af följande tvenne faktorer:

1) af det territorium, som staten upptager, och
2) af dess folkmängd.
Dessa faktorer kunna med allt skäl kallas statens grundmakter.
Af territoriets större eller mindre storlek beror befolkningens

mindre eller större täthet. Uppgifter om de Europeiska staternas
arealförhållanden, sådana de, såsom redan nämndt, på uppdrag af
den Statistiska Kongressen, senast 1882 blifvit beräknade af gene-
ralmajoren vid ryska generalstaben Strelbitski, finnas upptagna i
följande kapitel.

Den andra grundmakten i en stat är dess befolkning och
denna betraktas närmast i befolkningsstatistiken. Med absolut
folkmängd förstås hela sammanfattningen af befolkningen, alla
landets invånare, till skilnad från den relativa folkmängden, hvar-
med förstås befolkningens täthet eller huru många invånare be-
löpa sig på någon viss qvadratenhet af arealen.

I forna tider indelades staterna ofta på grund af deras abso-
luta folkmängd i -stor-, medelstora och småstater; men denna in-
delning är icke riktig, ty statens styrka är beroende icke allenast
af folkmängdens storlek, utan äfven af en mängd andra faktorer,
hvilka derpå utöfva sitt inflytande.

Det första, hvarom statistiken sålunda bör lemna uppgift, är
ett lands absoluta folkmängd. Vikten att känna invånarnes antal
i ett land var insedd redan hos forntidens folk och försöken att
lära känna detta antal äro urgamla. Så insamlades redan i Kina
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statistiska uppgifter under kejsar Yaos regering (2,238 f. Kr.),
och utan tvifvel ingingo bland dessa äfven uppgifter om folk-
mängden. Ty staten behöfde för sitt ändamål känna landets folk-
mängd och invånarnes förmögenhetsvilkor, af hvilka tvenne fak-
torer dess förmåga att föra krig hufvudsakligen bestämdes. Ko-
nung Amasis i Egypten (500 f. Kr.) befalte att hvarje invånare
årligen skulle inställa sig för ortens höfding och uppgifva namn,
yrke och lefnadsvilkor. 4:e Mosebok, i hvilken en folkräkning
hos isräeliterne beskrifves, har till följd deraf äfven erhållit nam-
net Numeri d. v. s. räkning. Folkräkningar förekommo äfven hos
greker och romare; hos de senare var det censorerne, tillika och
förnämligast skattetjenstemän, hvilka folkmängdsstatistiken ålåg;
under Servius Tullius uppgjordes hvarje s:e år beskattningslistor
(census). Ännu i våra dagar bär en folkräkning namn af census.

De hos de gamla anstälda folkräkningarna visa en viss säker-
het. Men dylika försök att lära känna invånarnes antal anstäldes
endast vid särskilda tillfällen; de afsågo blott vissa bestämda
praktiska ändamål — oftast, såsom redan nämndes, statens för-
måga att föra krig; de hade aldrig till föremål hela befolkningen,
utan endast sådana klasser deraf, hvilka stodo i något slags för-
hållande till det tillfälliga praktiska ändamålet, såsom de vapen-
före männens antal o. s. v.

Mera systematiska och under en längre tid fortsatta under-
sökningar om befolkningen i hela dess omfattning blefvo först
möjliga i de moderna staterna, sedan förvaltningen blifvit mera
utbildad och centraliserad. Behofvet af att äga en noggrannare
kännedom om befolkningen gjorde sig först gällande i Frankrike
i början af 18:e seklet, och en noggrann plan för anställande af
en allmän folkräkning utarbetades äfven af den ryktbare ingeniö-
ren, marskalk Vauban, ehuru denna plan då icke kom till utfö-
rande. Först ett århundrade senare blef i Frankrike en allmän
folkräkning verkstäld.

Beloppet af en stats folkmängd kan erhållas genom något
af följande tre förfaringssätt:

1) genom uppskattning;
2) genom beräkning (bokföring), eller
3) genom verklig folkräkning.
Det enklaste sättet att bestämma folkmängden är uppskattning.

Många äldre folkräkningar voro endast mer eller mindre unge-
färliga uppskattningar. Under Neckers tid t. ex. anstäldes i Frank-
rike 1784 en folkräkning sålunda, att de föddas antal räknades i
20 departement och i förhållande härtill uppskattades sedan lan-
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dets hela befolkning. Det dervid uppkomna felet anses hafva
uppgått till 6 miljoner eller 20°/o af hela folkmängden. År 1801
räknades befolkningen i 27 departement; i de öfriga bestämdes
antalet genom uppskattning. Resultatet blef naturligtvis osäkert.
Lika utförda folkräkningar hafva äfven sedermera blifvit anstälda.

1 Portugal uppskattades folkmängden efter eldstädernas an-
tal; i Schweitz efter antalet vapenföre män; på några ställen efter
dödsfallens antal o. s. v.

Denna metod att bestämma folkmängden genom uppskatt-
ning, efter den ena eller andra grunden, sådan den på många stäl-
len blifvit tillämpad, är alldeles otillräcklig för att kunna lemna
ett något så när riktigt resultat.

Ett betydligt noggrannare resultat erhålles genom folkmäng-
dens bokföring. Den stat, som äran tillkommer att först af alla
hafva infört en ordentlig bokföring öfver befolkningen, är Sverige.
Ända ifrån medlet af 16:e århundradet finnes ett värdefullt mate-
rial för en ungefärlig beräkning af folkmängden. Redan då skulle
vissa längder föras öfver dem, som voro skyldiga att betala per-
sonell skatt. Ifrån 1609 skulle i hvarje socken föras s. k. hjone-
lagslängder för utgörande af bevillning. 1627 föreskrefs förandet
af qvarntulls-mantalslängder, på grund af hvilka bevillning ut-
gjordes i st. f. qvarnskatt. Ifrån 1635 blef denna bevillning per-
manent och erhöll då namn af de allt ännu utgående mantalspen-
ningarna. För att fastställa dessa fördes skilda längder öfver alla
personer i åldern 15—63 år.

Redan 1686 års kyrkolag ålade presterskapet att föra vissa
förteckningar öfver befolkningen. 1749 bestämdes, på Svenska
Vetenskapsakademins förslag, att regelbundet återkommande upp-
gifter om befolkningen skulle efter faststälda formulär afgifvas af
presterskapet och resultaten af dem tidtals sammanställas i tabell-
form; dessa tabeller uppgjordes först hvarje år till och med 1751,
derefter hvarje 3:e år, men ifrån 1775 hvarje s:e år, hvaraf be-
nämningen qvinqvenniitabeller. För att upprätta dessa tabeller,
hvilka innehöllo uppgifter om befolkningens antal och folkmäng-
dens förändringar, tillsattes 1756 en skild myndighet, den s. k.
tabellkommissionen, hvilken sålunda, på sätt och vis, är den äldsta
statistiska byrå i verlden i ordets moderna bemärkelse.

Tabellkommissionens åligganden öfvertogos i Sverige 1859
af den kort förut inrättade statistiska centralbyrån. Denna kom-
missions arbeten hafva varit af största betydelse för befolknings-
statistiken. I sammanhang med tabellkommissionen må här äfven
nämnas svenska vetenskapsakademins sekreterare Pehr Wargentin
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(f 1783), hvilken tillkommer en af de ärofullaste platserna i be-
folkningsstatistikens annaler.

Kännedomen om befolkningen erhölls sålunda, och erhålles
till en stor del ännu i Sverige, icke igenom egentliga folkräk-
ningar, utan på ett mera indirekt sätt genom beräkning, med led-
ning af de af presterskapet förda förteckningarna, som ersätta
civilregistren i andra länder. Vigda par, födelser och dödsfall,
in- och utflyttningar antecknas efter hand i skilda förteckningar;
dessutom föres en s. k. husförhörslängd, der alla medlemmar i en
församling finnas upptagna efter födelseår, kön, civilstånd m. m.
och i hvilken alla förändringar införas från de skilda förtecknin-
garna. Uppgifter öfver alla inom befolkningen timade förändrin-
gar insändas årligen och dessa uppgifter sammanställas slutligen
af statistiska centralbyrån, som med ledning af dessa och folk-
mängdens antal vid slutet af nästföregående kalenderår beräknar
antalet invånare vid slutet af det ifrågavarande redogörelseåret.

Ända till 1860 upprättades dessutom hvarje s:e år skilda
detaljerade tabeller (qvinqvenniitabeller) med ledning af de i hus-
förhörslängderna befintliga uppgifterna; dessa tabeller tjenade del-
vis såsom kontroll öfver de resultat, som erhållits genom att till
föregående femårs-resultat successivt tillägga de årliga folkmängds-
förändringarna.

Vid det sålunda tillämpade systemet förekomma icke direkta
folkräkningar. Till följd af åtskilliga gynsamma omständigheter
och genuina egenheter hos folket har detta sätt dock gifvit gan-
ska noggranna resultat. I detta afseende har Sverige länge stått
framom alla andra stater. Orsakerna härtill äro:

1) en förherskande konfession, hvarigenom det för prester-
skapet varit möjligt att följa med befolkningens alla förändringar;
andra konfessioner hafva till nämnvärdt antal icke förekommit; och

2) inga större städer hafva funnits och bland befolkningen
hafva flyttningarna icke varit talrika.

På senaste tid, sedan Stockholm blifvit en större stad med
många in- och utflyttningar, har detta system delvis måst förän-
dras. Sedan 1860 uppgöras icke mera qvinqvenniitabeller; nu-
mera lemnas en detaljerad redogörelse öfver befolkningen endast
hvart 10:e år (1870, 1880).. Under mellanåren lemnas af prester-
skapet nominativa förteckningar om folkmängdsförändringarna;
för de jemna 1O-åren lemnas för de öfriga delarna af riket lika-
ledes nominativa utdrag ur husförhörslängderna; men ifrån Stock-
holm och Götheborg lemnas skilda hushållslistor, i hvilka befolk-
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ningen är upptagen, då till följd af de talrika flyttningarna hus-
förhörslängderna icke anses vara tillräckligt säkra.

Detta folkräkningssystem, sådant detsamma intill 1860 tilläm-
pades i Sverige, är i Finland allt ännu oförändradt, endast att
qvinqvenniitabellerna upphörde 1875, och att numera detaljerade
uppgifter om befolkningen komma att lemnas blott hvart 10:e år
(1880, 1890).

Ifrån 1749 finnas sålunda för Finland, med undantag af Wi-
borgs län, årliga uppgifter öfver vigda par, födda och döda, samt
dessutom till och med 1880 hvarje s:e år uppgjorda tabeller öfver
befolkningens antal, dess fördelning efter kön, ålder, civilstånd
m. m. För Wiborgs län finnas dylika uppgifter ifrån år 1812.

Efter Finlands förening med Ryssland uppdrogs vården öfver
tabellverket åt Kammar- och Räkenskapsexpeditionen i Kejserliga
Regeringskonseljen. 1812 infördes tabellverket i Wiborgs län; 1823
utsträcktes detsamma att gälla för de grekiskt-ryska samt 1828
för de romerskt-katolska församlingarna i landet. Sedan 1830
hafva tabellsammandragen öfver folkmängden kunnat upprättas full-
ständiga för hela landet.

Med afseende å den lutherska befolkningen har den kyrkliga
bokföringen hos oss visat sig tillfredsställande och torde, hvad
säkerheten af dess resultat beträffar, vara fullt jemförlig med an-
dra europeiska länders metoder. Men angående i Finland boende
fremmande trosförvandter torde den lemna åtskilligt öfrigt att
önska. De af dessa, hvilka icke bilda egna kyrkosamfund (refor-
merta, anglikaner), hafva antagligen alldeles icke blifvit upptagna.
Det deraf uppstående felet kan dock icke vara stort, då hela an-
talet fremmande trosbekännare är ytterst ringa. Uppgifterna an-
gående landets grekiskt-ortodoxa befolkning äro väl äfven något
bristfälliga, i synnerhet för de tidigare åren. Så t. ex. hafva upp-
gifter aldrig blifvit lemnade ifrån den ryska militärförsamlingen
i Tavastehus, i hvilken likväl säkerligen många personer, som äro
finska medborgare, äro inskrifna. Dessa torde derför också aldrig
hafva blifvit medräknade i befolkningen. Äfven angående Fin-
lands romerskt-katolska invånare måste uppgifterna anses vara
mer eller mindre osäkra; men de deraf härrörande felen kunna
ej på något sätt inverka störande, då hela antalet af dessa tros-
bekännare är knappast nämnvärdt i förhållande till landets öf-
riga invånare.

Folkräkning. Ett dylikt system, som det i Sverige och Fin-
land antagna, att endast genom bokföring söka erhålla känne-
dom om befolkningen, är numera i allmänhet icke tillfyllestgö-
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rande, då befolkningen nästan öfverallt blifvit mera fluktuerande.
För att då vinna en noggrann kunskap om befolkningen måste
en verklig folkräkning göras.

De första verkliga folkräkningarna anstäldes i Nord-Amerikas
Förenta Stater. Enligt 1787 års > konstitution skall ett område
intagas såsom stat i unionen, då dess folkmängd uppgår till 60
tusen invånare; af invånarnes antal beror äfven det antal med-
lemmar, som hvarje stat äger att sända till kongressen, äfvensom
dess andel i vissa allmänna statsutgifter. För att bestämma in-
vånarnes antal skall enligt nämnda konstitution folkräkning an-
ställas hvart 10 år, och den första kom till utförande 1790; seder-
mera hafva folkräkningar förekommit alla de år, som slutats med 0.

Ehuru den använda metoden varit något bristfällig, hafva
dessa folkräkningar likväl lemnat ett värdefullt- material för sta-
tistiken.

En verklig folkräkning anstäldes dernäst år 1800 i Frankrike,
ehuru resultatet deraf icke blef synnerligen noggrant.

Numera anställas verkliga folkräkningar i nästan alla stater,
utom Ryssland, Turkiet och Grekland (i Sverige och Finland
anställas väl icke folkräkningar, men i stället bokföres befolknin-
gen, såsom ofvan redan nämndes). I Ryssland anställas s. k.
revisioner, men dessa omfatta endast den skattdragande manliga
befolkningen; de öfriga klasserna och den qvinliga befolkningen
uttagas deremot från kyrkoböckerna.

Folkräkningar anställas icke öfverallt efter samma metod,
icke heller på samma tider. I alla händelser äro dock periodiska,
efter vissa bestämda tider återkommande, folkräkningar mera till-
förlitliga, än tillfälliga sådana. Dylika periodiska räkningar in-
fördes, såsom redan nämndt, först i Nord-Amerikas Förenta Stater.
I följande stater räknas befolkningen hvart 10:e år (dock icke öf-
verallt på samma kalenderår): Sverige och Finland (i dessa genom
bokföring), Norge, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Belgien,
Italien och Förenta Staterna; dessutom i Österrike, ehuru ännu
icke regelbundet (förut 6 års perioder). Hvart s:e år räknas i
Frankrike och numera äfven i de tyska staterna, i hvilka räknin-
gar förut förekommo hvart 3:e år.

Af utomeuropeiska stater har, förutom Förenta Staterna, en-
dast Chile haft periodiska folkräkningar 1854, 1865 och 1875.
Dessa folkräkningar äro af största vikt för att kunna i jemförel-
serna indraga äfven förhållandena på det södra halfklotet. I Ar-
gentinska republiken anstäldes folkräkning 1869.
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En god folkräkning är svår att utföra, om den skall upp-
fylla statistikens alla fordringar. Då i forna tider folkräknin-
garna afsågo beskattning eller utskrifning till krigstjenst, så un-
dandrogo sig många desamma, hvarför de i allmänhet äfven
gåfvo ett för lågt resultat. Detsamma är äfven fallet i politiskt
oroliga tider. Folkräkningar för politiska (Förenta Staterna) och
fiskaliska ändamål (ZollabrechnungsbevÖlkerung i Tyskland, i pro-
portion af hvilken tullinkomsterna fördelas emellan de skilda
staterna) gifva deremot i allmänhet ett för högt resultat.

För att erhålla jemförliga uppgifter, borde folkräkningar ut-
föras efter samma metod och vid samma tidpunkt. I detta af-
seende hafva följande principer blifvit uppstälda. Alla individer
böra räknas, men blott en gång. Uppfyllandet af detta vilkor är
svårt, ty många personer vilja af olika skäl, men oftast af fruktan
för beskattning, undandraga sig att blifva räknade. Denna miss-
tro kan undanrödjas endast genom en stigande politisk bildning
och efter flere upprepade folkräkningar. I allmänhet gifva folk-
räkningarna ett för lågt resultat och desto mera, ju mindre bil-
dadt folket är, i tider af politiska hvälfningar m. m. Ibland in-
träffar äfven, att samma person räknas på flere skilda orter; för
att undvika detta, har man föreslagit att inom hela landet utföra
räkningen så vidt möjligt samtidigt, på en och samma dag eller
natt. Men detta fordrar många räknare och medför en drygkost-
nad. Så t. ex. kostade folkräkningen 1880 i Förenta Staterna om-
kring 20 miljoner mark. Det är sannt, att vid detta tillfälle räk-
nades, förutom befolkningen, mycket annat, såsom t. ex. boskapen,
hvilket dock måste anses vara olämpligt. Folkräkningen i Bel-
gien 1876 kostade 612 tusen francs för 2'/3 miljon invånare. Med
det i Sverige "antagna sättet kostade 1870 års folkräkning endast
12 tusen kronor (mindre än 17 tusen mark). De i England 1851
använda räkneblanketterna vägde öfver 52 tons d. v. s. mera än
1 tusen centner.

I Finland hafva endags-räkningar blifvit anstälda 1870, 1880
och 1890 i några af landets större städer.

Då en folkräkning skall anställas, uppstår naturligen den
frågan, hvilkendera af de i landet befintliga två olika slagen af
befolkning skall räknas, den faktiska eller den legala.

Med faktisk befolkning (population de fait, ortsanivesende Be-
volkerung) förstås nemligen alla individer, hvilka vid en viss tid-
punkt befinna sig på något bestämdt ställe, oberoende af innehaf-
vande medborgarskap m. m. Med rättslig eller legal befolkning (popu-
lation de droit, ortsangehörige Bevölkerung) förstås deremot de indi-
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vider, hvilka i rättsligt hänseende höra till något ställe; i Fin-
land de, som på något ställe äro kyrkskrifna.

Dessa olika kategorier sammanfalla aldrig fullkomligt med
hvarandra och detta desto mindre, ju rörligare befolkningen är.

Den legala befolkningen är t. ex. af vikt för värnepligten;
den faktiska för bedömande af landets eller ortens produktions-
och konsumtionskrafter.

Af antydd orsak är den faktiska befolkningen för befolk-
ningsstatistiken och ur allmän samhällelig synpunkt viktigare, än
den legala. Det är således teoretiskt riktigare att räkna den fak-
tiska befolkningen, desto mera, som man aldrig kan fullt utreda
den legala, i synnerhet om befolkningen är mycket rörlig och står
i liflig beröring med utlandet.

Den faktiska befolkningen bör omfatta alla individer, äfven
utländingar; och anser man att alla personer böra räknas, som
tillbragt föregående natt inom landets eller ortens gränser. Man
antager härvid att rörligheten förblir oförändrad, och att man på
detta sätt erhåller det säkraste medeltalet.

En god folkräkning bör äfven gifva materialet för en folk-
beskrifning, d. v. s. den bör upptaga befolkningens kön, ålder,
civilstånd m. m. Bäst utförda hafva hittills de folkräkningar va-
rit, som anstalts i Nederländerna och Belgien.

Olika länders folkräkningar kunna, strängt taget, icke jem-
föras med hvarandra; ty i några räknas den faktiska befolknin-
gen, i andra, deremot, den legala, och skilnaden emellan dem kan
uppgå till 5% å 6°/o.

Den faktiska befolkningen räknas i Nederländerna, Belgien,
Danmark och Irland. I England och Skottland räknas till den
faktiska befolkningen utomlands vistande sjömän och trupper,
tjenstemän i Indien samt brittiska utomlands vistande undersåter.

I Sverige, Norge och Finland är den kyrkskrifna befolknin-
gen hufvudsak.

Folkräkningarnas resultat äro äfven i ett annat afseende
icke alltid jemförliga med hvarandra, ty de anställas icke öfver-
allt vid samma tidpunkt af året. Det lämpligaste vore att an-
ställa folkräkning vid årets slut, ty då är befolkningen mera
hemma, mindre på resor. Resultaten kunna äfven då lättare jem-
föras med civilregistren, som afslutas för kalenderår. Dessa civil-
register, i hvilka äktenskap, födelser och dödsfall antecknas, föras
i många länder af civila myndigheter; i Sverige och Finland föres
förteckning öfver dessa förändringar, såsom redan nämndes, af
presterskapet.
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Med afseende å tidpunkten af året, då folkräkningar anställas,
herskar äfven stor olikhet. Den 31 december afslutas kyrkoböc-
kerna i Finland och Sverige och samma dag verkställes räkningen
i Norge, Nederländerna, Belgien och Österrike; den 1 december
i Tyskland och Schweitz; den 1 juni i Förenta Staterna; i april
i England och Frankrike; den 1 februari i Danmark.

Till följd af dessa olikheter äro resultaten icke alltid lämp-
liga för jemförelse. De statistiska kongresserna hafva väl försökt
att häri uppnå samstämmighet, men frukterna deraf äro icke be-
tydliga.

Med afseende å folkräkningars anställande hafva de stati-
stiska kongresserna fattat följande resolutioner:

1) Folkräkningarna böra vara nominativa; den faktiska be-
folkningen bör räknas, men tillika bör den legala kunna af-
skiljas;

2) Bäst är, för kostnadernas skuld, att icke anställa folkräk-
ning oftare än hvart 10:e år. Då de ej förekomma oftare, kunna
de anställas mera noggrant och resultaten mera detaljeradt bear-
betas. För mellanåren är det tillräckligt att känna folkmängds-
förändringarna ;

3) Folkräkningen bör anställas öfver hela landet på en och
samma dag; och

4) Folkräkningen bör anställas vid årets slut.
En god folkräkning bör gifva:
1) Befolkningens antal, särskildt den faktiska och särskildt

den legala, eller åtminstone den förra;
2) Kön;
3) Ålder;
4) Civilstånd — ogifta, gifta, enklingar, enkor, frånskilda och

skildt lefvande personer;
5) Stads- och landsbefolkning, hufvudyrken;
6) Trosbekännelse, samt
7) Ras, nationalitet och språk
En folkräkning är sålunda en operation, som med allt skäl

kan sägas vara en inventering af statens förnämsta element — be-
folkningen.

De mindre staterna, såsom mera ofverskådliga, hafva lemnat
det bästa statistiska materialet.

De siffror, som erhållas genom folkräkningar eller andra
statistiska operationer, kunna af helt naturliga orsaker i allmän-
het icke vara absolut riktiga; för det mesta äro de något för små.
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Derför är det i de flesta fall bäst att angifva dem i mera af-
rundade tal.

De Europeiska staternas absoluta folkmängd finnes angif-
ven i följande kapitel.

Kap. 11.

Relativ folkmängd. Folktäthet.
I motsats till absolut folkmängd talar man om relativ eller

specifik folkmängd, hvarmed förstås det antal invånare, som belö-
per sig på någon viss qvadratenhet af arealen. Man kallar detta
förhållande äfven folktäthet (densité), hvilken numera nästan öfver-
allt beräknas efter qvadratkilometer.

Den relativa folkmängden är ett medeltal, hvilket, liksom
hvarje annat statistiskt medeltal, ofta icke har sin motsvarighet i
verkligheten. För att erhålla ett begrepp derom, huruvida den
angifna tätheten är mera eller mindre likformig för hela landet,
bör man tillika alltid angifva, af hvilka maxima och minima detta
medeltal beror.

Vid tal om folktäthet böra icke mycket stora och mycket
små länder jemföras med hvarandra; jemförbara äro närmast blott
de till omfånget ungefär lika stora. I synnerhet kan uppgiften
vara vilseledande, om man tager en mindre areal med en derpå
befintlig stor stad (Seine-departementet med Paris, Hamburg med
dess område, Malta o. s. v.).

I tab. N:ö 3 här nedan finnas intagna uppgifter om de euro-
peiska staternas samt Förenta Staternas i Nord-Amerika areal
samt deras absoluta och relativa folkmängd. Arealuppgifterna
äro i allmänhet angifna efter Strelbitski, ehuru här och der små
förändringar blifvit gjorda, då dessa uppgifter allt för mycket
skilt sig från de officiella. I allmänhet anses desssa uppgifter
dock vara de bästa, som finnas, och de äro äfven numera nästan
öfverallt antagna. Fullkomlig riktighet kan likväl icke tillmätas
dem, då materialet för desamma ofta lemnat mycket öfrigt att
önska. Men för det här ifrågavarande ändamålet, att tjena såsom
grund för beräkning af den relativa folkmängden, kunna de dock
anses såsom absolut tillförlitliga.
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Den absoluta folkmängden är angifven sådan den blifvit fun-
nen vid senaste folkräkning, eller, då en sådan icke nyligen blif-
vit anstäld, sådan den enligt de timade folkmängdsförändringarna
blifvit beräknad; och finnes året, till hvilket uppgiften hänför sig,
i 2:a kolumnen af tabellen angifvet. Folkmängdens täthet är be-
räknad endast i förhållande till arealen af land, hvilket med af-
seende å jemförelser måste anses vara det riktiga; ty i annat fall
skulle de stater, hvilkas areal till en stor del upptages af vatten,
få en i förhållande mindre folktäthet. Slutligen äro för de större
staterna i den sista kolumnen angifna de departement, provinser,
län m. m., hvilka hafva den största och minsta folktätheten, för
att deraf kunna se, i hvilket förhållande tätheten för hela landet
står till dessa maxima och minima.

Förrän vi öfvergå till Europas stater, skola vi här först
lemna några uppgifter om hela jordytan och de skilda verlds-
delarna.

Hela jordytan upptager:
land .

. 136,150,000 Km 2 eller 26,7% af hela jordytan,
vatten . 373,800,000 „ „ 73,3 % „ „ „

~~Summa 509,950,000 „ „ 100% „

~

„
'.

De olika verldsdelarnas areal och befolkning uppskattas f. n.,
ehuru temligen osäkert, på följande sätt:

Tab. 1.

De största riken på jorden, med afseende å areal (fig. 1) och
folkmängd (fig. 2), äro:

Areal i % af jor-
dens hela

Absolut
folk-

% af jor-
dens hela Inv. påVerldsdelar. miljoner

Km.2 land- mängd i befolk- Km. 1

areal. miljoner. I nmg-

Asien 42,0 30,9 800 52,9 19,0
Europa .... 9,9 7,3 352 23,2 36,3
Afrika .... 31,4 23,1 203 13,4 6,4
Nord-Amerika . 23,4 17,3 90 5,9 3,9
Oceanieii . . . 11,0 8,0 38 2,5 3,5
Syd-Amerika. . 18,3 13,4 32 2,1 1,7

Summa | 136 I 100 I 1,515 100 11,1
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Tab. 2,

*) Jemte alla besittningar utom Europa.

Areal i
Km. 2

I förhållande
till Europas

£ pt
Ä 3

I förhållande
till Europas

areal. folkmängd.

Storbritannien*) 23,960,000 mera än 2 gånger 319 0,9 afEurop.
större än Europa.

109
folkmängd

Ryssland*) 22,600,000 D:o 0,3 „ „

Kina 11,570,000 större än Europa. 403 1 2

Nord - Amerikas Förenta
64,5Stater 9,200,000 lika med Europa.

Brasilien 8,340,000 litet mindre änEu- -14
ropa.

34Turkiet*) 4,270,000
Frankrike *) 3,500,000 70

Nederländerna *) 2,010,000 35
Spanien *)

Österrike-Ungern
1,600,000 26

39626,000
Tyskland 540,000 47
Japan 380,000 39
Finland 373,000 2,3
Italien 289,000 30,6
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Areal (fig. 3), absolut folkmängd (fig. 4) och folktäthet (fig. 5) i de Euro-
peiska staterna och Förenta Staterna i Nord-Amerika.

Tab. 3.

Staternas be-
nämning.

p. " M.

(B Pfg'
Pg*
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•
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__>

Anmärkningar.
Fastland In-

mängd.
och öar. sjöar.

Summa.

Andorra 452 452 6,000 13,0
(Brabant. . 336.
: inv. på Km. 2

I Luxemburg . 50.
Belgien |

i
1888 29,461 6 29,467 0,30 6,030,000 1,72 204

Danmark med Fär- i
öarna 1890 39,242 410 39,652 2,185,200 0,59 55,11

Danmark ?,
37,909 41o|

I
38,319

0,40

2,172,200
I

56,7 I Öarna ... 70.
jjutland. . . 37.

Färöarna ~ 1,333 _ I 1,333 13,000 _ I 9,0

Frankrike

Grekland

1886

1886

532,105

64,225

1,374

464

533,479

64,689

5,39

0,65

38,219,000

2,019,000

10,86

0,58 31,5

70,3
V Nord .

.
. 294.

| Basses Alpes 18.
I Zanthe . . 102.

< Akarnanien ochl Etolien . .19.
f Ligurien . . 178.

| Sardinien. . 30.
Italien 1888 286,433 2,107 288,540 2,91 30,565,000 8,69 106,1

Liechtenstein . . . .

Luxemburg
S. Marino
Monaco
Montenegro

1880
1885
1886
1888

159
2,583

86
22

9,207

159
2,583

86
22

9,400

0,03
9,125

213,300
7,840

13,300
240,000

0,06
57,4
82,6
91,2

605,0
25,5

Nederländerna ....1888 32,576

193

429 33,005

0,10

0,33 4,505,000

0,0?

1,28 138,3
/ Syd-Holland3l2.

|Drenthe . . 50.

JMinho . . 139.
1 Alemtejo . . 15.

Portugal 1881 88,623 520 89,143 0,90 4,306,600 1,23 48,6
Rumänien
Europ. Ryssland med

Finland

1881 129,876 1,526 131,402 1,33 5,376,000 1,53 41,4

5,362,400 152,200
I

5,514,600 55,60 _ I
I C Eg. Ryssland 18.

! Moskowska g. 65.
I Archangelsk. 0,3.
\ Polen ...62.

Warschaus.g.9s.
(Siedlecka „ 46.

Egentliga Ryssland
med Polen (utom
Novaja Zemlia). . . 1885 4,638,306

i

|107,930 4,746,236 89,685,000 25,50 19,3

NovajaZemlia . . .

Asowska sjön . . .
Kaukasien

91,000
37,500

2,610

91.000
37,500

266,260
-

Finland
1885
1888

263,650

331,944 41,660 373,604 3,76

2,590,000

2,306,000

0,74

0,66

11,0

6,9
f Nylandslän 20,8.
\ Uleåborgs „ 1,5.
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Schweitz 1888 40,117 1,265 41,382 0,42 2,934,000 0,83 71,1
/ Geneve .

. 383.
| Graubunden; 13.

_ ..Serbien . . ...• • 1887 48,589 48,589 0,49 2,010,000 0,58 41,4

Spanien 1887 498,505 2,107 500,612 5,0 6 17,250,000 4,91 34,6
I Barcelona . 117.
| Cuenca. . . 14.

Storbritannien ....
England med Wales
och öarna ijKanalen.
Skottland*
Irland
Öfriga besittningar
i Europa ....

Soldater och matro- i

1889 311,965 2,619 314,584 3 18 38,345,000 10,90 122,9

151,077
77,860
82,700

117
886

1,616

151,194
78,746
84,316

29,157,000
4,077,000
4,716,000

193,1
52,4
57,0I

~~l
I

~l
328 328 180,000

215,000 -Iser ..."••
'

{Malmöhus län 76.
Göteborgs o.

Bohus 1än.58.
Jemtlands. .1,9.
Norrbottens .0,9.

jf Smaalenene .26.
\\ Finnmarken 0,5.

Sverige 1888 405,108 37,018 442,126 4,56 4,748,000 11,71,35

Norge 1885 315,190 10,233 325,423
i
3,29 1,959,000 0,55 6,2

Europ. Turkiet. . . .
Egentl. besittn.. . .
Ost-Rumelien . . .

Bulgarien
Bosnien,Herzegovina

och Novißazar. .

Tyskland
Anhalt
Baden
Bayern ......
Braunschweig . . .
Bremen
Elsass-Lothringen .

Hamburg
Hessen
Lippe
Liibeck
Mecklenb.-Schwerin

„ -Strelitz .

Oldenburg

321,876
164,804
35,416
62,823

1,803
1,686

54
63

323,679
166,490
35,470
62,886

3,27 10,233,000
5,575,000

2,91 31,8
33,8

J3,154,000 32,2

1885
58,833

535,051
2,348

15,024
75,527
3,687

257
14,478

411
7,680
1,168

278
12,759
2,787
6,371

5,693

176
337

32

58,833
540,744

2,348
15,200
75,864
3,687

257
14,510

411
7,680
1,168

283
13,301
2,928
6,403

5,47
1,500,000

46,855,700
248,200

1,601,300
5,420,200

372,500
165,600

1,564,400
518,600
956,600
123,200
67,700

575,200
98,400

341,500

13,33
25
87

105
106
71

101
648
108

1,125
124
101
227

43
33
53

-

5
542
141
32

Preussen 344,109 4,236 348,345 28,318,500 81 IRheinprov. .161.
Pommern. . 50.

Reuss, äldre linien .
„ , yngre linien .

Sachsen
Sachsen-Altenburg .

„ -Cob.-Gotha
„

-Meiningen .

„ -Weimar . .

Schaumburg-Lippe .
Schwartzb.-Rudolstadt

„ -Sondershausen
Waldeck

_

Wurttemberg . . .

Österrike-Ungern. . .

1887
1885

317
831

14,985
1,321
1,966
2,471
3,588

413
942
864

1,125
19,379

623,789

i

28
i

- I
-

317
831

15,013
1,321
1,966
2,471
3,588

452
942
864

1,125
19,510

625,623
i

55,900
110,600

3,250,000
161,500
198,800
214,900
313,900
37,200
83,800
73,600
56,600

1,995,200
39,130,000

i

177
134
217
122
101
87
87

109
89
85
50

106
62,7

39
-

1884
131

1,834 6,32 11,13

Österrike 299,788 652 300,440 22,860,000 76,3 j Nedr. Österr.ll7.
| Salzburg . .23.
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Utmärkes den i föregående tabell angifna folktätheten förde
olika länderna på en karta, så finner man i Europa följande fyra
större områden med en starkare folktäthet: Öfra Italien, Sachsen,
Rheindalen med Nederländerna och Belgien samt, slutligen, de
engelska grefskapen emellan Tames' mynning och Liwerpool.
Liksom öar i detta afseende bilda dessutom flere stora städer med
deras omgifningar.

Vi skola nu anställa några jemförelser emellan Finland och
öfriga länder. Antages Finlands areal = 1, så är

Finlands areal upptager 3,76 % af hela Europas, men dess
befolkning utgör endast 0,66 °/o af Europas absoluta folkmängd.

Ungern . . .
Vestra Europa.
Central „

Södra „

Norra „

I 324,001 1,182 325,183 16,270,000! 50,2
89
73
46
15-

Hela Europa ....—

Nord-Amerikas För-
enta Stater . . . 1890

9,679,853 219,700 9,899,553 100 351,800,000 100 36,3

9,200,000 64,500,000 7,0

Europa = 26,
det egentliga Europeiska Ryssland
Archangelska guvernementet . .

.

Österrike-Ungern

= 13,
= 2,3
= 1,67

Tyskland
Frankrike

= 1,44
= 1,43

Spanien
Sverige

= 1,34
= 1,20

"Wologodska guvernementet . . .
= 1,08

Finland = 1.
Deremot är:

Preussen endast = 0,93
Norge = 0,87
Ungern
Europeiska Turkiet
Englands Europ. besittningar .

.

Österrike

= 0,87
= 0,86
= 0,84
= 0,80 och

Italien = 0,77.
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Endast Danmark, Grekland, Norge, Serbien, Wtirttemberg, Baden
och de öfriga tyska småstaterna (utom Bayern och Sachsen) samt
Montenegro, Luxemburg, Liechtenstein, Monaco, S. Marino och An-
dorra hafva en mindre folkmängd, än Finland. I alla andra län-
der är folkmängden deremot flerfaldt större. Men med afseende å
folktätheten står Finland, näst Norge, lägst på skalan. Den rela-
tiva folkmängden är nemligen:

Vi se häraf, huru litet fördelaktiga förhållandena hos oss i
detta afseende i allmänhet äro. Äfven i jemförelse med våra när-
maste grannar, Ryssland och Sverige i deras helhet, i hvilka de
fysiska förhållandena äro mest lika våra, är Finland sämre lottadt.
Med allt skäl bör dock Lappland frånräknas, hvilket saknar de
flesta vilkor för mensklig existens; ett strängt klimat, lönlöst åker-
bruk, svåra kommunikationer — allt detta gör att landet nära nog
kan förliknas vid en ödemark. Lappland upptager Vs af Finlands
areal, men dess folkmängd utgör icke ens 1 °/o af hela landets.
Frånräknas Lappland, så belöper sig på hvarje Km 2 af den öfriga
delen 8,5 inv. Men också detta är litet. I alla fall är detta dock
mera, än i andra länder under samma breddgrad. Vårt land är
såväl bättre odladt, som också tätare befolkadt, än hos våra när-
maste grannar i öster och vester. Archangelska, Olönetska och
"Wologodska guvernementen upptaga tillsammans en 4 gånger
större areal än Finland, men hafva endast 1,3 inv. på Km 2, eller
en täthet, som är 5 gånger mindre, än Finlands. Den del af

i Sachsen ung. 31 gånger större än i Finland,
„ Belgien 29
„ England 28
„ Nederländerna 20

n
ii

n
ii

ii

11

ii

v
„ Italien 15 ti ii 11 11

„ Tyskland 13
„

Frankrike 10
i.

ii

ii

ii

11

11

11

„ Schweitz 10
„ Österrike-

ii ii 11 }>

Ungern 9 n n 11 ..

„
Polen 9 a ii 11 11

„ Danmark 8 a u 11 11

„
Portugal 7

„ Spanien 5
„

hela Europa 5 n

ii

r

11

11

11

11

11

11

„ Europ. Ryssland 3
„ Sverige 2

ii

n
ii

ii

11

11

~ och
ii
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Skandinavien, som ligger norr om 60° bredd, är 1 '/2 större än
Finland, men folktätheten derstädes är 2 gånger mindre än i Fin-
land. Orsaken härtill är Finlands bättre klimat, dess gynsammare
naturbeskaffenhet, dess fördelaktigare läge. Det förtjenar måhända
äfven att anmärkas, att genom finsk ihärdighet jordbruket blifvit
drifvet högst upp emot norden (vid Altenfjorden i Norge, der in-
vånarne äro finnar).

I gamla stater är folktätheten mera likformig, än i nya; i
dessa senare äger ofta en stor olikhet rum emellan maximum och
minimum. Af mellersta Europas stater är Tyskland mest likfor-
migt befolkadt; den minsta folktätheten derstädes förhåller sig
till den största såsom 1: 2 yk. Dernäst kommer Frankrike. I Tysk-
land är befolkningen tätast i midten af landet; i Frankrike der-
emot är den glesast i mellersta delen. I England och Skottland
förhåller sig folktätheten emellan minima och maxima i olika
grefskap såsom 1: 3 Ifi, hvilket beror der^)å, att i dessa länder fin-
nes en myckenhet stora städer.

Vi skola nu närmare betrakta folktätheten i de skilda de-
larna af Finland.

För de skilda länen gestaltade sig den 31 december 1888
arealen (fig. 6), den absoluta folkmängden (fig. 7) och folktätheten
(fig. 8) sålunda:
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Tab. 4.

Hela
Finland

Ladoga
sjö

Uleåborgs
län

Wasa
län

Kuopio
län

....*....
St.Michels
län

Wiborgs
län Tavastehus

län

Åbo
och

Björneborgs
län
.

Nylands
län Län.

331,944 156,979 38,309 35,746 17,275 31,409 17,959 23,136 11,131 öar. och Fast
land

41,660 8,014 8,662 3,402 6,984 5,565 3,632 3,625 1,035 741 Insjöar. Areal
i

Km.
2

373,604 8,014 165,641 41,711 42,730 22,840 35,041 21,584 24,171 11,872 Summa.
88,85 94,77 91,84 83,65 75,64 89,64 83,21 95,72 93,76 Land. nets %

i

11,15 5,23 8,16 16,35 24,36 10,36 16,79 4,28 6,24 Vatten. areal. ilä-

-100 2,14 44,33 11,17 11,44 6,11 9,38 5,78 6,47 3,18 P
CD(.i—i

CD
PBi

[2,305,916 237,848 405,767 281,351 176,786 335,970 250,071 386,350 231,773 mängdd.Bi/ra1888. folk- Absolut
100 10,3 17,7 12,2 7,7 14,5 10,8 16,7 10,1 O

2>pO

H.5
be.op

»

6,9 1,5 10,6 7,9 10,2 10,7 13,9 16,7 20,8 H-.3
po

P
HJ

B
CDPo

Utsjoki

0,1.

Uleåsalö
19,7.

Lestijärvi
1,4.

Nurmo

28,4.

Haukivuori
.

.

.

.7,7.

Kontiolaks
.

.

.

.23,9.

Tuusniemi
16,9.

Ilomants
2,9.

Rautavaara
.... 1,6. Kuru

4,8.

Högland
o.

Tytärsaari
39,3

Björkö

23,1.

Korpiselkä
.... 1,7.Suojärvi

1,2.

Luhanko
14,6.

Akkas
.....
.22,5.

Karjala

5,1. S.Mariae
43,6.

Tenala
.....
.11,2.

Helsinge
23,6

inv.
på
Km
2.

Anmärkningar.
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Jemföra vi länen med afseende å arealen med några af de
Europeiska småstaterna, finna vi att vårt minsta län, Nylands
län, är något större än Montenegro; Tavastehus, S. Michels och
Åbo län äro hvart för sig större än Mecklenburg—Schwerin, Sach-
sen, Baden eller Wtirttemberg; "Wiborgs län är större än Belgien
eller Nederländerna samt lika stort som Ost-E-umelien; Wasa
och Kuopio län äro större än Danmark eller Schweitz; slut-
ligen utgör Uleåborgs län omkring hälften af Preussen eller Un-
gern, mera än hälften af Österrike, 4/7 af Italien, är något större
än England och Wales, betydligt större än Eumänien, 2 gånger
större än Portugal och mera än 3 gånger större än Serbien eller
Grekland.

Jemföra vi de största socknarna i de skilda länen med af-
seende å arealen med några småstater, finna vi t. ex., att Ori-
mattila socken i Nylands län är Ixk gång större än Schaumburg—
Lippe, Ikalis socken med Jämijärvi kapell i Åbo län är större än
Sachsen—Altenburg, Ruovesi socken i Tavastehus län är större
än Waldeck, Suojärvi i Wiborgs län är större än Braunschweig,
Pieksämäki med Jäppilä kapell i S. Michels län, äfvensom Wiita-
saari med Konginkangas i Wasa län äro litet mindre än Sachsen—

Coburg—G-otha, Ilomants i Kuopio län är litet mindre än Olden-
burg, Kuusamo i Uleåborgs län är något större än Montenegro
samt Ixk gång större än Hessen samt, slutligen, Sodankylä i samma
län är lika stor med Mecklenburg—Schwerin.

Ilomants socken är i det närmaste lika med hälften af Ny-
lands län; Kuusamo är litet mindre, men Sodankylä, deremot,
större än sagda län.

Hvad åter folkmängden vidkommer, så har S. Michels län,
som i detta afseende är det minsta i Finland, mera invånare än
Sachsen —Altenburg; våra län med den största folkmängden, Wasa
och Åbo, hafva mera invånare än Oldenburg och lika mycket som
Braunschweig. Slutligen med afseende å folktätheten står vårt
första län, Nyland, ungefär i jemnbredd med Europeiska Ryssland,
icke fullt 2 gånger högre än Sverige i dess helhet och mera än
3 gånger högre än Norge. I alla andra länder är deremot folk-
tätheten större.

Betrakta vi folktätheten i de skilda delarna af Finland, så
finna vi densamma i allmänhet störst i södra delen af lan-
det; dernäst finnes den tätaste befolkningen vid kusten af Bott-
niska viken; de inre delarna och norra Finland äro deremot minst
befolkade.
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Men ofvanstående tabell N:o 4 gifver icke en noggrann före-
ställning om folktätheten; ty inom samma län förekomma ofta
stora olikheter. För att nu alls icke tala om Lappland, är detta
äfven fallet i andra delar af landet. Så t. ex. är nordöstra delen
af Wiborgs län mycket glest befolkad, med endast 1 inv. på Km 2.
En stor olikhet förefinnes äfven i Wasa län öster- och vesterom
Suomenselkä; i den senare delen är befolkningen mer än dubbelt
tätare, än i den förra.

Tabellen visar att folktätheten i Nylands län är större, än i
Åbo län. Detta är äfven fullkomligt riktigt, då länen tagas i sin
helhet. Men bortlemnas städerna, ställer sig folktätheten på lands-
bygden ungefär lika i hvartdera länet, nemligen något mera än
14 inv. på Km 2.

Följande socknar hade den 31 december 1888 mera än 20
inv. på Km 2:

*) Den stora folktätheten uppstår derigenom, att en mängd personer, som
egentligen borde räknas till Åbo stad, är kyrkskrifven i S. Mariae.

S. Mariae *) i Åbo län 43,6
Högland med Tytärsaari i "Wiborgs län
Mietois i Åbo län

39,3
36,0

Kiikois kap. „ „ „ 35,8
Ulfsby „ „ „

Nådendals landsf. med Reso i Åbo län
35,6
34,4

S. Karins med Kakskerta „ „

Nurmo „ "Wasa
Brunkkala kap. „

Åbo

11

11

11

29,2
28,4
28,2

Ylihärmä „ Wasa
Halikko med Angelniemi

„
Åbo

n

ii

27,i
27,0

Pargas „ „

Lillkyro „ Wasa
Seinäjoki kap. ~ „

Willnäs „ „
Åbo

ii

ii

ii

ii

26,7
26,1
25,9
24,8

Suoniemi „ „ „

Qveilaks „ Wasa
Piikkis med Kuustö „ Åbo

ii

ii

ii

24,7
24,5
24,1

Kontiolaks „ Kuopio
Lemo „ Åbo
Helsinge „ Nylands
Lundo „ Åbo

ii

ii

ii

n

23,9
23,8
23,6
23,5

Harjavalta „ „

Björkö „ Wiborgs
ii

ii

23,2
23,1
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Med undantag af Kura kapell i Tavastehus län, som har en-
dast 4,8 inv. på Km 2, finnes ingen församling inom Nylands, Åbo,
Tavastehus och S. Michels län med mindre än 5 inv. på Km 2.
Hvad deremot de öfriga länen beträffar, så vidtager nordost om
Sordavala ett mycket glest befolkadt bälte, som sträcker sig längs
gränsen emot Ryssland genom Wiborgs och hela Kuopio län,
öster om Pielisjärvi (Suistamo — 3,8, Suojärvi — 1,2, Korpiselkä
— 1,7, Ilomants — 2,9, Polvijärvi — 2,7, Pielisjärvi — 3,4, Nur-
mis — 4,0 och B-autavaara — 1,6 inv. på Km 2). Ett annat glest
befolkadt bälte med mindre än 5 inv. på Km2 vidtager något nord-
vest om Jyväskylä vid Pihlajavesi och sträcker sig på hvardera
sidan om Suomenselkä igenom hela Wasa län samt upptager vidare
nästan hela Uleåborgs län, med undantag af dess sydvestra hörn
och några kustsocknar norr om Uleåborg. I sjelfva Lappland
kommer på Km 2, i Sodankylä och Kittilä, i Muonioniska och
Enontekis 0,2 samt i Enare och Utsjoki 0,1 inv.

Folktätheten i olika delar af Finland är åskådliggjord på
bilagda kartdiagram.

Folktäthetens betydelse. Folktätheten, som egentligen borde
beräknas i förhållande till den faktiska folkmängden, är ett myc-
ket viktigt statistiskt moment. Af densamma beror i väsendtlig
grad såväl folkets materiela, som äfven dess andliga styrka. Er-
farenheten visar nemligen, att det icke ensamt är landet, som emot-

lakkila i Åbo län 22,8
iolf „ Wasa „ 22,8
i. Johannis „ Wiborgs „

Lkkas „
Tavastehus

„

22,6
22,5

Iräjärvi kap. „ „ „

itorkyro „ Wasa „

'ottijärvi kap. „
Åbo

„

21,9
21,5
21,4
21,1

Fylands län
'yhämaa ~

Åbo
„

20,8
20,3

iääksmäki x
~ Tavastehus „ 20,3

[ymmene „
Wiborgs

„

Sorgå landsförsamling ~ Nylands ~

iokalaks kap. „ Åbo „

20,3
20
20

'unkalaitio „ „ „ 20
Björneborgs landsförsamling ~ ~ ~

20
"eppo kap. „ Wasa „ 20.
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tager intryck af en större eller mindre folktäthet; denna omständig-
het utöfvar å andra sidan lika mycket inflytande på sjelfva be-
folkningens beskaffenhet, dess utveckling och bildningsgrad. Be-
röring med andra är för menniskan ett lifsvilkor; ju lättare och
vidsträcktare denna beröring är, desto gynsammare äro äfven vil-
koren för hennes tillvaro och utbildning. En viss täthet är så-
lunda nödvändig för befolkningens allsidiga utveckling, och hvad
särskildt en stats styrka vidkommer, är denna beroende icke
allenast af hela antalet individer, som bebo statens territorium,
utan äfven af sättet för deras sammanlefnad. En ringa befolk-
ning, som är kringspridd öfver ett stort territorium, kommer lätt
under naturens herravälde och kan icke draga all nytta deraf
för frambringande af näringsmedel och för sin vidare utveckling.
Den blir mera eller mindre förvildad och kan ej framskrida i kul-
tur, hvarpå La Plataländerna och Pampas i Syd-Amerika, der in-
vånarne dock äro afkomlingar af spanjorer, kunna tjena såsom
bevis. Af befolkningens täthet beror till icke ringa grad icke
allenast det materiela arbetets fördelning emellan invånarne, de-
ras yrken och sysselsättningar, handel och industri m. m., utan
äfven utbytet af tankar och idéer, uppfostran, helsovård, veten-
skaper och konster m. m. I allmänhet står också en tätare
befolkning på en högre grad af kultur, än en mindre tät. — Men
värdet af en tät befolkning bör å andra sidan icke öfverskattas,
såsom man fordom ofta gjorde, då man ansåg att kulturen och en
stats politiska styrka voro direkt proportionela emot den relativa
folkmängden. Man ansåg, att om tvenne stater hade lika stor
absolut befolkning, men den enas territorium var blott 72 af den
andras, och folktätheten i den förra således dubbelt större, än i
den senare, så stode densamma äfven dubbelt högre i kultur och
politisk styrka.

Denna tanke hyllades, ibland andra, äfven af Ludvig XIV:s
minister Colbert. Derför sträfvade han också med alla medel att
föröka befolkningen. Så t. ex. befordrades tidiga giftermål ge-
nom att bevilja skattefrihet ända till 25 års ålder åt alla dem,
som gifte sig före fylda 20 år; fäder till många söner erhöllo
premier i form af direkta understöd, minskning af utskylder m.
m.; äfven inrättades barnhus o. s. v.

I Preussen var denna sträfvan att öka befolkningen liflig, i
synnerhet under Fredrik den stores tid. All emigration förbjöds;
immigrationen, deremot, befordrades med alla möjliga medel;
främmande länders undersåter värfvades till armén m. m. Skrå-
inskränkningarna afskaffades, hvilket var det första steget till in-
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förande af näringsfrihet; jordstyckningen underlättades o. s. v.
I förbigående må här anmärkas, att den ekonomiska vetenskapen
fordrar att jordstyckningen ej må öfverskrida en viss gräns, men
åkerbruket i dess ställe göras intensivare.

I Ryssland tillät icke Peter den store de svenska krigsfån-
garne att återvända till sitt hemland; dessutom lockades kolonister
från Tyskland emot utlofvande af lysande förmåner. Det senare
ägde rum äfven under Katharina II:s och Alexander I:s tid.

Befolkningens fördelning inom ett land eller folktätheten
beror af en mångfald af geografiska, historiska, etnografiska, soci-
ala m. fl. förhållanden; allt detta måste vid förvaltningen af en
stat och vid anställandet af jemförelser emellan olika länder nöd-
vändigt tagas i betraktande. Vi skola här i korthet antyda några
naturliga orsaker, af hvilka folktätheten i ett land röner ett vä-
sendtligt inflytande.

Främst måste vi ställa värmefördelningen på jorden. Till
följd af denna kunna polarländerna vara endast glest befolkade,
liksom äfven de ställen, som äro högt belägna öfver hafsytan.
Ett hett luftstreck, deremot, är icke i och för sig ett hinder för
en tät befolkning, såsom vi se i Guinea, Indien, på Java o. s. v.;
men för vissa raser och nationer kan ett hett klimat ställa oöfver-
stigliga hinder för deras existens.

En annan viktig omständighet är storleken af nederbörden.
Så t. ex. är denna mycket ringa och befolkningen tillika mycket
gles utöfver ett bredt bälte, som sträcker sig från östra Sibirien
genom mellersta Asien öfver Persien, Arabien och vidare öfver
Sahara i Afrika.

Floder utöfva ett gynsamt inflytande på folktätheten; strän-
derna äro i allmänhet fruktbara och floderna sjelfva äro goda
kommunikationsleder. I Europa äro af synnerlig vigt Wolga,
Rhein, Tames, Seine, Rhöne och Po, omkring hvilka en tät be-
folkning äfven hopat sig. I Finland gäller detta om Kumo och
de österbottniska elfvarna. Men det erfordras att befolkningen
redan skall vara i besittning af en viss kultur, för att densamma
skall förstå att fullt draga nytta af floderna.

Slutligen utöfvar hafvet en stor dragningskraft på befolk-
ningen, dels derigenom att detsamma i fisket erbjuder tillgång på
ett viktigt näringsmedel, dels genom att underlätta handeln och
samfärdseln. Samma anmärkning angående befolkningens kultur-
utveckling, som gäller floderna, har sin tillämpning äfven på
hafvet.



46

Till de naturliga orsakerna böra äfven hänföras jordens större
eller mindre fruktbarhet samt den större eller mindre tillgången
på mineralier och stenkol eller annat bränslematerial.

Af sociala orsaker, som utöfva inflytande på folktätheten,
nämna vi här industrins och handelns utveckling, äfvensom lag-
stiftningen (t. ex. parcellering af jorden, yrkesfrihet, äktenskaps-
lagar m. m.).

Vid frågan om ett lands större eller mindre folktäthet, och i
synnerhet då jemförelser anställas emellan olika länder, måste
följande två omständigheter nödvändigt observeras.

1) Huruvida befolkningen redan tagit i besittning statens
hela territorium, hvarefter tätheten beräknas, eller om densamma
endast förhåller sig koloniserande, d. v. s. att den intagit blott en
del deraf och först håller på att utbreda sig öfver den andra delen.

Så t. ex. visa Förenta Staterna med afseende å folktätheten
ett ogynsamt förhållande, om hela territoriet tages i beräkning,
ty då komma endast något öfver 6 inv. på Km 2, hvilket antal
är för litet för att utveckla den kraft, hvaraf kulturen beror.
Men blott en liten del af territoriet är faktiskt tagen i besittning;
och på denna del d. v. s. på Amerikas ostkust finnes en till-
räckligt tät befolkning. Liknande omständigheter förekomma icke
i Europa, med undantag af de nordligaste delarna af Ryssland,
Finland och Skandinavien. Detta förhållande måste nödvändigt
tagas med i beräkningen vid anställandet af jemförelser. Men
äfven i politiskt afseende kan folktätheten hafva betydelse.
Lättheten att blifva jordägare är en af de förnämsta orsakerna
till att den rena demokratin blifvit så utbildad i Amerika. Så-
snart tillgången på disponibel jord blifvit mindre, skall äfven med
all sannolikhet en genomgripande politisk förändring derstädes
komma att försiggå.

Hvad folktäthetens förhållande till kulturens utveckling be-
träffar, så kan man i allmänhet säga, att en stats kulturmakt står
i ett större beroende af befolkningens fördelning på de skilda om-
rådena, än af den allmänna tätheten i genomsnitt. Kulturstyrkan
inom unga, koloniserande stater är i allmänhet föga utvecklad;
deremot äga desamma flere naturliga faktorer för vidare utveck-
ling. De hafva större chanser härför, än gamla, tätt befolkade
stater och större lifskraft att genomgå svåra kriser (Förenta Sta-
terna 1861—1865). Den stora kulturkraften hos dem är likväl
mindre intensiv, än hos äldre stater.

2) Den andra omständigheten, som med afseende å folktät-
heten bör tagas i betraktande, är den, huruvida landet ännu är
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långt ifrån att vara öfverbefolkadt eller om detsamma närmar
sig detta tillstånd eller, slutligen, om ett dylikt tillstånd redan
inträdt.

Såsom redan nämndt, satte man förut ett synnerligt värde
på en stor folktäthet. Så ansåg Sussmilch, att „menniskoslägtets
lycksalighet är proportionel emot invånarnes antal"; och han til-
lade: „vi hafva icke att bekymra oss öfver en öfverfyllnad". Han
ansåg det till och med såsom brottsligt att icke gifta sig och al-
stra barn, eller att gifta sig först i en mera framskriden ålder. Vi
böra härvid ej förglömma att Sussmilch lefde på en tid, då intet
land ännu hotades med öfverbefolkning.

Här må anmärkas, att om Sussmilch också ansåg det vara
önskligt att befolkningen i ett land förökades, så förbisåg han lik-
väl ingalunda att mängden af de alstrade näringsmedlen äfven
borde ökas i samma förhållande. Men hans efterföljare fäste
icke tillbörligt afseende vid denna fordran.

Emot denna lära om fördelen af en stor folktäthet, utan af-
seende å motsvarande mängd af tillgängliga näringsmedel, upp-
trädde den engelska presten och nationalekonomen Malthus, först
1798, sedan 1803. Malthus påstod att till följd af den inom men-
niskoslägtet inneboende propagationskraften befolkningen i ett
land, om den öfverlemnas fritt åt sig sjelf, tillväxer alltför hastigt,
d. v. s. i en starkare proportion, än lifsmedlen förökas. Följden
häraf vore den, att en del af befolkningen, för hvilken icke till-
räckliga näringsmedel förefinnas, nödvändigt måste gå under ge-
nom en förtidig död. För att detta nu icke må inträffa, bör be-
folkningen, säger Malthus, icke ökas hastigare än näringsmedlen,
hvarför han äfvenj anser att menniskorna icke böra ingå äkten-
skap innan de med säkerhet kunna föda en familj. Det ena med-
let att hålla befolkningen inom tillbörliga gränser — nemligen
döden — kallar han det positiva medlet; det andra — att icke
alstra för mycket barn — det preventiva. Malthus uppträdde när-
mast emot den stora pauperismen i England och den alltmera sti-
gande fattigvårdstungan derstädes. Med anledning af ofvanstående
må här anmärkas, att om det också är fullkomligt riktigt, att men-
niskorna icke böra ingå äktenskap innan de äro i stånd att föda
en familj, det likväl icke kan anses vara orätt att gifta sig, om
blott god utsikt till säker utkomst förefinnes, ehuru omständig-
heterna sedermera genom inträffande olyckor kunna förändras.

Malthus påstod, att om inga skilda hinder tillstötte, skulle
en gifven befolkning fördubblas inom 25 år och vidare fortgå i
en geometrisk progression, d. v. s. efter 50 år vore den 4 gånger
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större än den ursprungliga, efter 75 år 8 gånger, efter lÖO år 16
gånger o. s. v. Under samma tidrymder förökas subsistensmedlen
deremot endast i en aritmetisk progression, d. v. s. efter 25 år
skulle finnas dubbelt mera, än ursprungligen, men efter 50 år en-
dast 3 gånger mera, efter 75 år 4 gånger, efter 100 år 5 gånger
o. s. v. Disproportionen emellan befolkningen och näringsmedlen
skulle sålunda blifva allt större och större och följden deraf skulle
visa sig i brist och död. För att således icke försvagas, borde
staten snarare hindra än befordra en snabb folktillväxt, och allra
minst borde den vidtaga särskilda åtgärder för att gynna den-
samma, såsom Colbert och andra efter honom gjort; deremot borde
man med all kraft arbeta på att föröka mängden af näringsmedel

Malthus' lära frambragte en stor rörelse bland statistikerne
och nationalekonomerne och flere regeringar skyndade sig att vid-
taga mått och steg, som voro diametralt motsatta de föregående,
t. ex. att på allt sätt befordra emigration m. m. Numera anses
grundtanken hos Malthus — att folkmängdens storlek i ett land
är beroende af och bör stå i proportion till mängden af förefint-
liga näringsmedel — vara fullkomligt riktig. Men påståendet, att
befolkningen i allmänhet skulle tillväxa i en geometrisk progres-
sion och fördubblas efter 25 år stöder sig på exklusiva och fel-
aktiga data och är absolut oriktigt. Ty naturen reglerar sig sjelf:
krig, epidemier m. m. inverka störande på denna tillväxt, och
utflyttningar, i synnerhet med tillhjelp af nutidens bekväma sam-
färdsmedel, förebygga uppkomsten af öfverbefolkning.

Skulle folktillväxten äfven framdeles vara densamma, som
under de senaste tjugufem åren, så skulle i de Europeiska länderna
befolkningen fördubblas: snarast i konungariket Sachsen efter 47
år, i England och Wales efter 50 år, i Ryssland efter 54 år, i
Finland efter omkring 70 år, i Tyskland efter 75 år, i Sverige
efter 90 år och senast i Frankrike efter 275 år. För Europa i dess
helhet skulle fördubblingen inträffa efter 72 år. Det är väl sannt,
att i Nord-Amerikas Förenta Stater befolkningen skullefördubblas
efter 30 år, men vi skola ihågkomma att befolkningen i detta land
under vissa år fått en större tillväxt genom immigration från Eu-
ropa än den landet sjelf producerat. Antagligen stödde sig Mal-
thus på förhållandena i Amerika. Men då dessa utgöra ett en-
staka undantag, kan ett allmängiltigt påstående icke grundas på
desamma.

Folktillväxten försiggår sålunda icke i en så stark progres-
sion som Malthus antog. Å andra sidan har produktionen af nä-
ringsmedel numera till följd af odlingens framsteg ökats långt
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hastigare än i en aritmetisk progresssion. Faran för öfverbefolk-
ning är således icke så stor, som Malthus antog.

Hvad beträffar de administrativa åtgärder, hvilka tidtals här
och der blifvit vidtagna för att reglera folktillväxten, så visar
erfarenheten att dylika åtgärder direkt eller i och för sig knappast
haft ett nämnvärdt inflytande på folkökningen, åtminstone icke
under en längre tidrymd. Temporärt kan ett dylikt inflytande
väl göra sig gällande, såsom t. ex. om i ett land ingåendet af
tidiga äktenskap varit försvåradt och hindren sedan med ens blif-
vit undanröjda (Bayern). Då afslutas flere äktenskap och födel-
sernas antal tillväxer. Men en verklig bestående folkökning
åstadkommes endast då subsistensmedlen ökas. Folktillväxten be-
ror i sista hand af befolkningens allmänna prosperitet. Denna
sats är ytterst viktig, ty omvändt är folktillväxten under en längre
tid en skala för prosperiteten.

Vid hvilken grad af folktäthet i ett land öfverbefolkning in-
träder, kan icke absolut bestämmas, och denna grad är sjelffallet
fullkomligt olika i särskilda länder. Den beror af mångfaldiga
fysiska och kulturförhållanden. Ett alpland, såsom Schweitz eller
Norge, kan tydligen icke nära i förhållande samma antal invånare,
som de fruktbara slättbygderna i mellersta Europa. På Malthus'
tid ansågs 3.000 inv. på D-milen (= 55 inv. på Km 2) vara det
högsta antal, hvilket ett större land i mellersta Europa kunde
föda med egna medel. Numera finnas många vida mera befolkade
länder, som lefva af egna ressurser, och hvilka sålunda på långt när
icke äro öfverbefolkade. Tills nu finnes i Europa intet land, som
måste anses lida af absolut öfverbefolkning, eller som ej skulle kunna
frambringa tillräckligt näringsmedel för sina egna invånare. Eng-
land, Belgien och Tyskland importera visserligen en betydlig del
födoämnen för att fylla sitt behof; men de göra det endast der-
för, att det i nationalekonomiskt afseende för dem är fördelakti-
gare att importera en del af de behöfliga näringsmedlen, än att
sjelf framalstra desamma. I nödfall skulle de troligen, England
möjligen undantaget, sjelfva kunna frambringa sitt nödiga qvan-
tum subsistensmedel.

Endast i Irland kan man möjligen tala om en, sedan 1840-ta-
let existerande öfverbefolkning. Denna har framkallat en förfärlig
hungersnöd, hvilken äfven emellan 1840 och 1850 tvang öfver 2
miljoner invånare att utvandra derifrån. Men också der existerar
endast en relativ Öfverbefolkning; ty landet har nog producerat
tillräckligt säd och potäter för att kunna fylla befolkningens
hela behof, men folket har icke haft utvägar att komma i
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åtnjutande af dessa födoämnen. Såsom bevis derpå kan anföras,
att säd under nämnda tid exporterades derifrån i betydliga qvanti-
teter till England.

När ett land skall blifva öfverbefolkadt, är alldeles omöjligt
att på förhand bestämma; ty gränsen härför aflägsnas allt mera
i bredd med en stigande kultur och rikedom, och lättheten att med
förbättrade kommunikationer förskaffa lifsmedel från andra länder
ökas beständigt. Det finnes likväl å andra sidan naturliga grän-
ser för ett lands folktäthet. Ett bergland, ett med tundror be-
täckt territorium m. m. kan naturligen ej frambringa mera än en
begränsad qvantitet näringsmedel, och i ett sådant land kan upp-
stå en folktäthet, som blir ett verkligt ondt. Ett land med herde-
och jägarebefolkning kan ganska snart blifva öfverbefolkadt;
men ju högre landet i allmänhet står i kultur, desto mera aflägsen
är gränsen derför.

Hvad särskildt Finland vidkommer, måste man anse, att
vi ännu på långt när icke uppnått denna gräns. Ännu ligga ofant-
liga sträckor jord, som kunna uppodlas, alldeles oberörda, och i
öfrigt besitta vi äfven andra naturliga ressurser, hvilka endast
vänta på menniskans arbete för att blifva produktiva och hvilka
kunna föda en befolkning, som är flerfaldiga gånger större, än
den närvarande.

Vi vilja här anmärka, att om en tätare befolkning också i
allmänhet visar en större kulturkraft, så kan en stor relativ be-
folkning likväl icke alltid anses vara en absolut måttstock för ett
lands prosperitet.

På senaste tid har en ny hypotes om folktillväxten blif-
vit uppkastad af Herbert Spencer. Medan Malthus antog, att jem-
vikt i detta afseende endast kan uppnås genom mer eller min-
dre våldsamma medel, anser Spencer att naturen omärkligt af sig
sjelf skall åstadkomma denna jemvikt. Han säger nemligen att
menniskokroppens förmåga att bereda näringsmedel för lifvet är
bestämdt begränsad. Då nu samhällslifvet allt mera utvecklas och
kampen för tillvaron gestaltar sig allt svårare, så fordras i fram-
tiden af hvarje enskild menniska för hennes egen sjelfuppehållelse
ett allt större andligt arbete och i följd deraf större och mera ut-
vecklade nervcentra, hvilka tydligen konsumera en i förhållande
större del af de af kroppen beredda näringsämnena; följaktligen
återstår i sådant fall endast en allt mindre del af dem för att
användas till slägtets förnyelse. Prokreationsförmågan kommer
sålunda att småningom minskas, och slutligen skall ett jem-
viktstillstånd inträda, der födelsernas och dödsfallens antal
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uppväga hvarandra och hvardera derjemte utgöra ett minimum;
då skall finnas ett maximum af kraft för att uppehålla lifvet och
göra detta längre och lyckligare. Denna hypotes, som uteslutande
är biologisk, utgör en analogi till det, som inom hela den orga-
niska skapelsen otvetydigt visar sig äga rum, nemligen den anta-
gonism, som förefinnes emellan individuation och prokreation, eller
att ju mera ett organiskt väsen är utveckladt, desto ringare är
dess fruktsamhet.

Åtskilliga af de grunder, på hvilka Spencer stöder sig, be-
kräftas äfven af naturvetenskapen, såsom att vissa nervfibrer och
nervceller genom ett flitigt bruk med tiden kunna förstoras. Men
många invändningar kunna göras emot denna teori, ehuru vi här
icke kunna inlåta oss på en granskning af densamma. Vissa stati-
stiska fakta tyda dock på hypotesens sannolikhet, såsom t. ex. den
af många statistiker konstaterade mindre fruktsamheten hos qvin-
norna nu emot förhållandet i förra tider; så har man t. ex. i stä-
derna i Schweitz och i Berlin observerat att omkring x/r, af de
gifta qvinnorna är steril.

Långt före Spencer hade A. Guillard uppstält den lagen, att
folktillväxten i förhållande blir mindre, ju tätare befolkningen är.
Och gentemot Malthus' påstående, att befolkningen i ett land, öfver-
lemnad fritt åt sig sjelf, skulle ökas i en geometrisk progression,
har Toussaint Loua visat att åtminstone i Frankrike befolkningen
sedan 1801 ökats med 20 års intervaller endast i en aritmetisk
serie : 10: 11: 12: 13. Frankrike vore sålunda det land, i hvil-
ket, i enlighet med den Spencerska hypotesen, befolkningen när-
mast skulle råka i ett stationärt tillstånd.

Angående folktätheten må följande tilläggas. Tre områden
på jorden utmärka sig genom sin stora folktäthet : mellersta Eu-
ropa med Italien och Storbritannien, Indien och Kina. Nästan
3/4 af jordens befolkning är koncentrerad i Europa, Indien och
Kina, d. v. s. på ett område, som utgör icke fullt '/? af jordytans
landareal.
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Kap. 111.

Stads- och. landsbefolkning.
Af det i föregående kapitel sagda framgår tydligen, att begrep-

pet folktäthet i ett land innebär alldeles detsamma, som invånarnes
jemna fördelning öfver landets hela område. Men ett dylikt be-
grepp är icke annat än en fiktion, hvars ändamål endast är att
underlätta anställandet af jemförelser i detta afseende emellan
olika länder. Ty i verkligheten äro invånarne, åtminstone i län-
der med bofast befolkning, icke likformigt kringspridda öfver
hela landet, utan mera eller mindre sammanhopade på vissa be-
stämda ställen. Med afseende å de tvenne hufvudslagen af bo-
ningsplatser, som invånarne i ett land intaga, och hvilka utöfva
ett afgörande inflytande såväl på invånarnes antal på hvarje sådan
plats, som ock i allmänhet på befolkningens hufvudsysselsättningar,
lefnadssätt m. m., kan befolkningen indelas i två hufvudklasser,
nemligen i

a) stadsbefolkning och
b) landsbefolkning.
I det föregående nämnde vi redan, att befolkningen, för att

kunna utveckla en högre kultur, måste hafva en viss täthet. En gles
och spridd befolkning förblir fattig, obildad och politiskt svag.
En högre kultur och en större politisk kraft äro tänkbara, endast
der åtminstone en del af befolkningen hopat sig i städer.

Redan blotta tillvaron af städer utgör ett bevis uppå ett
högre utveckladt samhällslif; ty endast tack vare detta hafva stä-
der kunnat uppstå. Städerna utgöra -medelpunkter för den högre
bildningen och den industriela verksamheten, hvarigenom i de-
samma äfven hopas mera kunskap och makt; i desamma verka
samhällslifvets alla krafter med en större intensitet. Städerna er-
hålla ett större politiskt inflytande; lifvet i desamma är mera
rörligt, kritiken framalstras lättare och de liberala idéerna taga
öfverhanden. Landsbefolkningen deremot hyser mera konservativa
tänkesätt; detta är redan en följd utaf arten af befolkningens huf-
vudsysselsättning, åkerbruket, hvars anordnande till god del be-
ror af naturförhållanden och icke af menniskans fria görande
och låtande.

Städernas antal och storlek kan till följd af det ofvan sagda
anses såsom en måttstock för samhällslifvets utveckling; deras
relativa talrikhet sammanfaller i allmänhet med befolkningens
täthet.
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Städer och landsbygd utgöra sålunda skarpa motsatser till
hvarandra i politiskt afseende. Men äfven i statistiskt afseende
är skilnaden emellan dem af stor betydelse. Helsotillståndet,
äktenskapsfreqvensen, nativitets- och mortalitetsförhållandena, sed-
ligheten samt förnämligast befolkningens fördelning efter ålder
och yrke förete i städerna åtskilliga olikheter gentemot lands-
bygden, hvarför äfven de statistiska elementerna gestalta sig be-
tydligt olika i städerna och på landet. Vi skola här, för att
förtydliga det följande, i korthet nämna några af dessa ele-
ment; den närmare redogörelsen för dem och bevisen uppskjuta
vi till motsvarande kapitel i II:a delen af detta arbete.

Giftermålsfreqvensen är i städerna större, än på landet. Orsa-
ken till nämnda faktum är tydlig, då, såsom längre fram vid frå-
gan om åldersfördelningen skall visas, de vuxnas antal i städerna i
förhållande är större än på landet. Den relativa åldern hos dem,
som ingå äktenskap, är deremot på landsbygden jemnare, än i
städerna. Denna omständighet är beroende derpå, att fördelningen
af könen är jemnare på landet, eller att qvinkönets öfverskott öf-
ver mankönet på landet är mindre än i städerna.

Nativiteten är i de flesta länder större i städerna, än på lands-
bygden. I detta afseende utgöra Finland och Sverige likväl undan-
tag. Den äktenskapliga fruktsamheten är öfverallt större på lands-
bygden, än i städerna. Deremot är de oäkta föddas antal i stä-
derna större.

På landsbygden födes i förhållande mera mankön, än i
städerna.

I allmänhet är mortaliteten i städerna, i synnerhet i barna-
åren, större än på landet. I Finland vexlar den större mortali-
teten under olika år emellan stad och land.

På landsbygden är vitaliteten och medelåldern vid döden större,
än i städerna. Det kan väl ofta synas, som vore medelåldern vid
döden i städerna större, än på landet, men dervid måste tagas i
betraktande att stadsbefolkningen ökas genom inflyttningar af
många fullvuxna från landsbygden.

Ehuru, såsom antydt, nativiteten i städerna i allmänhet är
större, än på landet, men då tillika mortaliteten i städerna
är relativt ännu större, så måste den naturliga folktillväxten i
städerna vara mindre, än på landsbygden.

Till och med kan mortaliteten i städerna vara större, än nati-
viteten, så att om inga inflyttningar till desamma skulle före-
komma, deras folkmängd skulle minskas. Så skulle t. ex. utan
inflyttningar folkmängden i Sveriges städer under perioden 1815—■
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1855 hafva minskats med 10,7 °/o (i Stockholm med ända till
47 %); men med inflyttningar uppgick tillväxten till 57 °/o. Samma
förhållande existerar äfven i Frankrike. Detta senare land tjenar
såsom ett exempel i stort uppå, huru städerna kunna onaturligt
tillväxa på landsbygdens bekostnad, ty tillströmningen till städerna
från landet har varit större, än den naturliga tillväxten derstädes;
till följd deraf har befolkningen på landsbygden årligen minskats.
Likadant, ehuru i mindre skala, har förhållandet varit äfven i
Hannover.

Ifrån landsbygden försiggår sålunda en stark strömning till
städerna, hvilket är naturligt, då städerna behöfva mera krafter
för sitt arbete, än de sjelfva förmå producera. Men denna ström-
ning får ej vara för stor, för att icke den större mortaliteten i
städerna må absorbera en alltför stor del af befolkningen, hvar-
igenom folktillväxten i landet skulle minskas. I Frankrike t. ex.
existerar ett för stort tillopp till städerna, och detta förklarar
till en del, hvarför befolkningen i landet så svagt tillväxer.

Den relativt större naturliga folktillväxten på landet får en
desto större betydelse, som densamma uppstår genom en större
äktenskaplig fruktsamhet och ett mindre antal oäkta födda, äfven-
som genom en mindre barnadödlighet, än i städerna. Allt detta
måste anses såsom synnerligen gynsamma faktorer.

Af det sagda synes, att lands befolkningen sålunda äfven i
statistiskt afseende är statens konservativa element. Befolkningens
tillväxt i ett land är sålunda i väsendtlig mån beroende af till-
växten ibland landsbefolkningen, som utgör den egentliga kärnan.

Såsom vi nedan få se, äro åldersgrupperna på landsbygden
dessutom gynsammare fördelade, än i städerna, hvarigenom lands-
befolkningen har en större produktions- och värnekraft. Till krigs-
tjenst äro stadsboarne mindre lämpliga, än landsboarne. Det in-
dustriela arbetet synes försvaga befolkningen. Ty det är bevisadt,
att det icke är boningsplatsen, som förorsakar olikheterna emellan
stads- och landsbefolkningen, utan arten af befolkningens arbete.
Landsbefolkningen är i allmänhet åkerbrukande; stadsbefolkningen
deremot industriel. I Sachsen är industrin synnerligt utbredd på
landet, som deraf till en stor del erhåller fysiognomi af stad; der
äro nativitets- och mortalitetsförhållandena på landet ungefär de-
samma, som i städerna. (Man kan derför säga, att befolkningens
tillväxt i väsendtlig mån är beroende just af åkerbruket).

Gränsen emellan stad och land är ofta svår att uppdraga.
T. ex. i Tyskland och Frankrike finnes icke stads- och landsbefolk-
ning i samma bemärkelse, som i Finland; alla kommuner, som
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hafva 2 tusen eller flere invånare, räknas till städerna. I Finland
finnas många byar, som hafva en större befolkning, än flere af de
mindre städerna. Till städer räknas hos oss, såsom kändt, endast
de orter, som erhållit s. k. stadsprivilegier.

Sadsbefolkningens storlek i förhållande till hela befolkningen
var år 1888 i Finland (fig. 9):

Stadsbefolkningens storlek i förhållande till hela befolkningen
i olika länder är angifven i följande tabell:

Förhållandet emellan stads- och landsbefolkningen i olika
länder är åskådliggjordt på fig. 10.

En stor skilnad förefinnes sålunda i olika länder emellan
stadsbefolkningens relativa antal. Till följd häraf måste äfven
en stor skilnad i politiskt och i synnerhet i ekonomiskt afseende
göra sig gällande dem emellan. De politiska institutionerna i
olika länder måste derför äfven vara mycket olika, om de skola
motsvara befolkningens individuela karakter, och det vore i detta
afseende farligt att blindt imitera ett annat land.

Stadsbefolkningen. Landsbefolkningen.

I Nylands
„ Åbo & Björneborgs

län
11

.
. 29,02 %

. . 12,12 „

70,98 %.

87,88 „

„
hela linland ,

.
. . .

. 9,47 „ 90,53 „

„ Tavastehus
„ Wiborgs
„ Uleåborgs

11

a

.
. 9,07 „

.
. 8,07 „

. . 7,56 „

90,93 „

91,93 „

92,44 „

„
Wasa n .

. 5,04 „
• 94,96 „

„ Kuopio
„

S. Michels
ii

n

. .3,96 „

. . 2,73 „

96,04 „

97,27 „
.

Stadsbefolkningen i °/o Stadsbefolkningen i °/o
af hela befolkningen. . af hela befolkningen.

England och Wales .
. .66% Danmark . 34%.

Skottland 60
„ Bayern 28 „

Sachsen 54 „ Europa 27 „

Italien 53 „ Belgien 27 „

Spanien 45 „ Irland 23 „

Schweitz 44
„ Norge 22

„

Tyskland 44 „ Sverige 18
„

Nederländerna 43 „ Ryssland 10
„

Preussen 37 „
Finland (1888) 9,47„

Frankrike 36
„ Ungern 8 „

.
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Den verkliga tillväxten inom stadsbefolkningen är i allmän-
het mycket större, än inom landsbefolkningen, i synnerhet till
följd af industrins utveckling.

För att visa stadsbefolkningens gradvisa förökning i förhål-
lande till hela befolkningen, skola vi här anföra några uppgifter
från Finland och Sverige. Stadsbefolkningen utgjorde i förhål-
lande till hela befolkningen:

Svenska författare anse, att förhållandet emellan stads- och
landsbefolkningen i Sverige är gynsamt: stadsbefolkningen är en-
ligt deras tanke tillräckligt stark för att med kraft kunna upp-
träda såsom kulturutvecklingens bärare; tillika finnes ännu för
långa tider utrymme för industrins utbildning.

I Finland. I Sverige.
1805 5,52 0/o 9,61%
1810 . 4,46 „ 9,37 „

1820 5,20 „ 9,82 „

1830 ........5,45 „ 9,73 „

1840 5,85 „ 9,67 „

1850 •

. . 6,37 „ 10,09 „

1860 6,27 „ 11,26 „

1870 7,45 „ 12,95 „

1880 8,4i „ 15,12 „

1885 9,05 „ 17,19 „

1887 9,32 „ 17,78 „

1888 9,47 „ 18,12 „ .

1888 utgjorde i Finland
den absoluta stadsbefolkningen .

.
. 218,280 personer,

„ „ landsbefolkningen .
.

. 2,087,636 „

Summa . .
. 2,305,916 „ii
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Kap. IV.

Befolkningens fördelning efter kön. Proportionen
emellan könen. Kompensationslagen.

Familjen är den sedliga grundval, uppå hvilken det civili-
serade samhällslifvet förnämligast hvilar. Följaktligen måste ett
sådant förhållande emellan könen anses vara det idéelt lyckligaste,
då en hvar af den vuxna befolkningen är i tillfälle att bilda en
egen familj d. v. s. att lefva i äktenskap. Då nu tillika monoga-
min (en hustru) är den enda äktenskapsform, som med afseende å
familjegemenskap, barnens uppfostran m. m. af moralenkan gillas,
så inses lätt, att det ofvan uppstälda vilkoret — att hvarje full-
vuxen menniska kan bilda en egen familj — endast i det fall kan
uppfyllas, att begge könen äro ungefär jemnstarka till antalet, åt-
minstone inom den till äktenskap mogna delen af befolkningen.

Undersöker man nu befolkningen i de civiliserade staterna
med afseende å könens numerär vid skilda åldrar, så finner man
verkligen öfverallt en ungefärlig jemlikhet emellan könen i samma
åldersklasser. Afvikelserna för de olika länderna äro i förhållande
obetydliga och alla observationer hänvisa tydligt derpå, att i detta
afseende en högre lag existerar, hvilken sträfvar att, åtminstone
i de vuxna åldersklasserna, åstadkomma jemvikt emellan den man-
liga och den qvinliga befolkningen.

Monogamin hvilar sålunda icke blott på en sedlig grund;
naturen sjelf föreskrifver densamma för menniskan. Också är den-
samma konstaterad såsom den ursprungliga formen för äktenskap.
I många af Orientens länder existerar väl polygami; men denna
kan ingalunda hafva en giltig grund i naturens anordning eller
deri, att qvinnokönet i dessa länder skulle vara mångtaligare, än
mankönet; tvärtom förefinnes der i allmänhet brist på qvinnor,
så att män af den lägre klassen till följd deraf ofta icke äro i
tillfälle att gifta sig.

Naturens ordning med afseende å förhållandet emellan könen
är följande. Nästan öfverallt finnes ide yngsta åldersklasserna
något mera mankön, än qvinkön. I åldern o—s år är detta för-
hållande i allmänhet såsom 101—109 mankön emot 100 qvinkön.
Orsaken dertill är, såsom vi i kap. XII närmare skola uppvisa,
att det i allmänhet födes flere gossar, än flickor (i medeltal i för-
hållandet 106 : 100). Mankönet borde således inom hela befolk-
ningen vara mångtaligare, än qvinkönet. Men inom de yngsta
åldersklasserna äro gossebarnen mera utsatta för farliga sjukdomar
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och dödligheten i dessa klasser är större bland mankön, än qvin-
kön; till följd häraf minskas småningom gossarnes öfverskott öfver
flickorna, och vid en viss tidpunkt — ungefär vid 20 år; i Fin-
land något tidigare, se följ. tabell — inträder jemvikt emellan kö-
nen. Denna jemvikt består under någon tid, ända till 25—30 år;
icke så, som skulle densamma i hvarje skild åldersklass vara full-
ständig; den är endast ungefärlig i alla dessa åldersklasser sam-
manräknade. Men från sistnämnda åldersgräns framåt begynner
qvinkönets småningom växande öfvervikt; ty flere män i förhål-
lande gå undan till följd deraf, att deras yrken äro jemförelsevis
farligare (sjöfart, fiske, bergsbruk) och krigens offer uteslutande
bestå af män, hvarjemte vid emigration vanligen flere män än
qvinnor utflytta. Dessutom ökas ifrån 50 års ålder mortaliteten
för mankön i förhållande ännu mera, än för qvinkön. Af alla
dessa orsaker blir qvinnokönets öfvervikt i de högre åldersklas-
serna allt större, och denna växande öfvervikt i dessa åldersklasser
verkar nu så mycket på det hela, att qvinkönet i befolkningens
totalsiffra är något större till antalet, än mankönet. Endast få
undantag från denna regel finnas.
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Enligt senaste folkräkningar kom på 1.000 mankön i olika
åldrar följande antal qvinkön:

x)

1888
.

.. 1.1§3.

N.

Amer.
För.

Stater..
Italien Belgien Frankrike Nederländerna Ungern Danmark

(1880)
Schweitz Tyskland Irland Finland

(1880)
Spanien Österrike England

och

Wales..
.

Storbritannien Norge Sverige
(1880).

...'..

Sachsen Skottland Portugal

2)

1888. 965
i

995 1.001 1.005
'

1.023 1.031 1.036
3)
(

1.041 1.043 1.043 1.044
2)

1.045 1.047 1.055 1.055 1.061 1.061
')

1.063 1.076 1.091 B

CHH--CK.OCD

..l.i 971
I

964 986 983 998 1.000 980 999 995 970 983 974 1.011 1.003 996 971 976 1.020 976 979 o
P»
I

Hj

I

)32.
:

978 966 987 983 998 1.003 980 996 999 977 994 974 1.004 1.007 999 973 978 1.018 976 965 p>
1

HJ
IO

3

1890 966 959 985 977 994 1.012 976 1.005 1.000 957 992 964 1.011 997 987 968 980 1.018 968 956 O
Po
I>->■

1.024 1.025 981 989 988 1.124 987 1.009 1.014 1.040 1.002 1.093 1.043 1.008 1.012 1.017 990 1.037 994 1.166 Po
I

HJ
IO

.051. 992 1.017 999 1.071 1.012 1.173 1.067 1.072 1.036 1.059 1.001 1.227 1.046 1.093 1.085 1.148 1.034 1.071 1.063 1.148 to
p°

*"?

Hj

I

934 1.027 989 969 1.032 1.007 1.063 1.036 1.048 1.119 1.018 1.123 1.052 1.087 1.093 1.180 1.066 1.051 1.105 1.195 p»
1

Hj

I•OSo

947 1.017 997 980 1.032 1.003 1.070 1.048 1.054 1.146 1.049 1.067 1.061 1.073 1.089 1.128 1.105 1.042 1.138 1.144 oso
hT
io

963 1.004 997 1.000 1.024 979 1.046 1.063 1.071 1.095 1.073 1.045 1.077 1.090 1.100 1.081 1.115 1.082 1.184 1.148 ohTIo

895 1.006 1.006 1.028 1.046 1.056 1.048 1.098 1.116 1.082 1.142 1.019 1.126 1.107 1.114 1.075 1.139 1.145 1.219 1.150 o
P»
I

Hj

Io

898 987 1.064 1.030 1.131 1.015 1.124 1.116 1.156 1.101 1.262 1.033 1.068 1.150 1.157 1.136 1.212 1.239 1.323 1.159 Po*?o

998 951 1.116 1.072 1.214 1.029 1.250 1.088 1.187 998 1.454 1.052 1.058 1.225 1.195 1.257 1.372 1.384 1.421 1.260 --_O
p»
I•CDO

1.016 1.208 1.189 1.301 1.077 1.468 1.046 1.276 1.104 1.777 11.311 1.104 1.368 1.315 1.390 1.733 1.615
II

1.296 COo
Po
I

Hj
IO

1.223 11.275 1.920 1.737 1.965 1.234 2.409 955 1.577 Ii 1.693
'

2?_ 1.430 1.983 1.966 2.681 2.071 1.590 COo
Po
Ioo

1.857 3.400 1.814 1.400 1.310 2923 383 Bil I2.794 1.923 12.205 m [
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Utom uti de i ofvanstående tabell anförda länder fanns dess-
utom qvinligt öfverskott:

och exempelvis i skilda delar af riken:

Manligt öfverskott förefanns, utom i Italien och N. Amerikas
Förenta Stater, i följande länder, der emot 1.000 mankön kom
följande antal qvinkön:

I norra och mellersta Ryssland samt i Polen är qvinkönet
betydligt talrikare; i sydöstra Ryssland äro könen till antalet unge-
fär lika; i södra Ryssland är mankönet öfvervägande.

Af tabellen på pag. 59 synes, huru i allmänhet mankönets öf-
vervikt, som är störst i åldern o—s år, småningom aftager, och

*) Den manliga befolkningen i Jemtland har beständigt i mera än 20 års
tid haft öfvervikt öfver den qvinliga. Detta beror måhända på någon rasegen-
domlighet; i länet födes nemligen i förhållande mycket mankön, hvaremot dödlig-
heten inom detta kön är proportionsvis liten.

_ Waldeck (mestt i Tyskys. .land) på 1.000)mankcön .1.103 qvintkön
_ Wurttemberg 57 7! 77 . 1.077 77

, Bayern
, Baden

7) 7)

77 7?

77

77

. 1.054
. 1.048

77

7?

,
Preussen

, Ryssland
, Braunschweig (minst

77 77

i Tyskland)

77

77

. 1.038

. 1.017
.

. 1.001

77

'7

5?

l Jaroslawska guv. i iyssllanc . 1.154 a
, Schlesien ....

. 1.106 ii

„ Ost-Preussen . . .
. 1.091 7}

~
Posen . 1.079 11

~ Syd-Holland . . .
. 1.075

i .Bulgarien och Ustrumelien

~ Serbien
963
955

~ Rumänien 944
~

Grekland
iamt i skilda delar af riken, ibland andra,

i Schlesvig-Holstein

{NordlandTromsö
Finnmarken

~ Westfalen

902

. 996

.995
. 977
. 970
. 965

~ Jemtland *) i Sverige
, •, ( Istrien

" \ Bosnien och Herzegovina .

. 955

. 927

. 895
~ S. Petersburgska guv
~ prov. Grosseto i Italien

. 807

. 785.
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huru könen blifva lika till antalet ungefär vid 20 års ålder; i
Finland och Tyskland något tidigare. En ungefärlig jemvikt föl-
jer derpå någon tid, hvarefter qvinkönets öfvertalighet blir allt
större och större för de högre åldersklasserna, och i de högsta
åldrarna finnes 2 å 3 gånger mera qvinnor än män (fig. 11).

I åldern o—s0—5 år finnes nästan öfverallt mera mankön, än
qvinkön. Ett väsendtligt undantag i detta afseende utgör Sachsen,
der qvinkönen redan i de yngsta åldersklasserna äro betydligt
öfvervägande till antalet.

Tages hela befolkningen, utan fördelning i skilda åldersklas-
ser, så kommo i Europa 1), enligt senaste folkräkningar, på 1.000
mankön 1.024 qvinkön, eller i befolkningen funnos

Det större qvinliga öfverskottet i Norden (Skottland, Sverige,
Norge, England) vill man tillskrifva dels den omständigheten, att
det nordiska klimatet har ett gynsamt inflytande på qvinnans lifs-
längd, dels anse några att männernas i förhållande kortare lifs-
längd beror af deras farligare sysselsättningar, då invånarne just
i dessa länder till en stor del idka sjöfart och fiske. På vissa
orter, såsom i "Wurttemberg, Bayern, Baden, uppstår ett större
qvinnoöfverskott genom den manliga befolkningens emigration till
Amerika, äfvensom af den derstädes existerande stora barnadöd-
ligheten, som i synnerhet träffar gossebarnen.

Det manliga öfverskottet, deremot, i Italien och andra syd-
liga länder har man velat förklara derigenom, att männen till
följd af det lugna, mera sorgfria lifvet längre bibehålla sig. Huru-
vida rasskilnaden och klimatet härvid utöfva något inflytande, är
osäkert. Hypotesen härom har dock sina förfäktare, bl. a. Mayr.
I Schlesvig—Holstein har det manliga öfverskottet sin orsak deri,
att en mängd qvinnor gå såsom tjenstehjon till det närliggande

*) Enligt uppgift finnes i de andra verldsdelarna ett litet öfverskott af man-
kön; men denna uppgift beror troligen på svårigheten att, i synnerhet i de muha-
medanska länderna, få qvinnornas antal konstateradt.

2) 1888 . . . 49,1% mankön, 50,9% qvinkön.

mankön. qvinkön.
i Europa 49,4 % 50,6 %

„
Finland (1880) ....48,92 „ 51,08 „

2

~ Sverige 48,5 „ 51,5 „ .

Finland utgjorde 1888 det absoluta antalet
mankön 1.135.077
qvinkön 1.170.839

således qvinligt öfverskott .
. 35.762.
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Hamburg. I Nord-Amerika åter, liksom i andra unga, kolonise-
rande stater, beror det stora manliga öfverskottet af den stora
mängden manliga immigranter.

Delas såväl den manliga, som den qvinliga befolkningen i
två lika delar, så faller delningspunkten för männen i Finland
något före det 23:e året; i Sverige genast efter detsamma. För
qvinkönet faller delningspunkten i hvardera länderna genast efter
det 25:e året.

Oaktadt mindre fluktuationer förekomma, äro könen således
dock i allmänhet nästan jemnstarka. Också i giftermålsåldern äro
könen ungefär lika starktrepresenterade. Enligt beräkning kommo
i medeltal i åldern 20—50 år 103—104 qvinkön på 100 mankön.
Denna qvinnokönets svaga öfvervikt efter det 20:e året skulle
snart upphöra, om naturen i detta afseende skulle få verka fritt,
d. v. s. om icke krig, utvandringar m. m. skulle decimera man-
könet. In- och utflyttningar samt krig kunna för långa tider
hafva inflytande på förhållandet emellan könen. Krig äro mera
kännbara, än missväxter och farsoter; ty dessa senare taga van-
ligen sina offer ibland de svagare d. v. s. de yngsta och äldsta
åldersklasserna, då, deremot, krigen skörda sina inom den krafti-
gaste delen af befolkningen, hvarigenom jemvikten emellan könen
rubbas just i den viktigaste lefnadsåldern.

Vi nämnde nyss att krig, epidemier, utvandringar m. m. van-
ligen i större eller mindre grad rubba jemvikten emellan könen i
ett land. Men efter sådana kriser inträffar genast en reaktion,
ett starkt sträfvande att återtaga jemvikten. Detta utjemnings-
sträfvande kallas kompensationstendensen. Kompensationslagen yttrar
sig deri

1) att efter kriser, då det qvinliga öfverskottet i ett land är
stort, antalet födda gossebarn i förhållande ökas; då qvinnoöfver-
skottet minskas, så minskas äfven i förhållande antalet af födda
mankön. Förklaringen af detta fenomen skall gifvas i kapitlet
om födelser. Följande, ifrån Frankrike tagna, exempel visar tyd-
ligt detta förhållande.

På 100 inv. kommo På 100 födda flickor
mankön, qvinkön. kommo födda gossar.

1821 .

1831 .

48,56 51,44
48,95 51,05

106,75
106,33

1836. 49,08 50,92 106,n
1841 . 49,38 50,62 105,76
1846 . 49,54 50,46 105,76
1851 . 49,73 50,27 105,39
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skottet, på 100 qvinkön:

I Österrike föddes 1864-1866 106 mankön på 100 qvinkön,
men efter kriget 1867 107,1 mankön

2) Efter dylika kriser minskas dödsfallen ibland mankön i
förhållande till dödsfallen bland qvinkön. I vanliga tider dö nem-
ligen 2°/o —3% mera mankön, än qvinkön; men efter kriser endast
0,7 °/o —1,5%. Då dödligheten ibland fullvuxna män ökas, såsom
hufvudsakligen under krig, så minskas densamma inom de yngsta
manliga generationerna.

Alla dessa orsaker verka icke plötsligt: tvärtom, kompensa-
tionen eller utjemningen försiggår småningom, ofta under ganska
långa tidrymder.

Till belysning af kompensationstendensen vilja vi här an-
föra några exempel. I Tyskland kommo före 1866 på 1.000 man-
kön 1.018 qvinkön; men efter 1866 .

. 1.026, och efter 1871 . 1.037
qvinkön på 1.000 mankön. I Preussen funnos efter revolutions-
krigen .

.
.

.

1849 hade förhållandet blifvit nästan utjemnadt: 1.000 : 1.001.
Efter kriget 1866 var förhållandet åter såsom 1.000 till 1.019 och
efter 1871 såsom 1.000 till 1.028. Liknande observationer hafva
blifvit gjorda i Österrike efter 1866, i Sachsen och Bayern ef-
ter 1870.

I Frankrike funnos efter Napoleon I 1.059 qvinkön på 1.000
mankön; småningom utjemnades förhållandet: 1836 till 1.037, 1859
till 1.010, 1861 till 1.001 och 1870 fanns till och med ett litet man-
ligt öfverskott; men efter kriget var förhållandet 1872=1.000:
1.008.

854 .... 49,87 50,13 105,38
861 ....49,90 50,i0 105,23
866 .... 49,95 50,05 105,17.
Preussen föddes efter 1866 års krig, som ökat qvinnoöfver-

1867 .
105,6 mankön,

1868 . 106,4 „

1869 . 106,4 „

1870. 105,9 „ ,men efter kriget
1871 . 106,3 „ .

1816 på 1.000 mäntkön 1.016 qvinkön,
1819 „ „ 1.015 „ ,

1822 ~ „ ~ 1.015 „ ,

1825 ~ ~ „
1.014

„ ,

1828 „ „ „ 1-012 „ ,

1831 „ „ „
1.008 „ ,

1837 „ „ „
1.003

„ ,

1846
„ „

1.002
„

och
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Tydligast kan dock krigens inverkan skönjas på förhållan-
dena i Finland och Sverige. Ar 1750 förekom i Sverige den stör-
sta disproportion emellan könen, som någonsin kunnat iakttagas.
Då räknades nemligen omkr. 100.000 qvinkön flere än mankön,
eller 1.124 qvinkön på 1.000 mankön; på 1 enkling kommo 6 en-
kor (det vanliga förhållandet är 1:2). Detta öfverskott af qvin-
kön hade uppstått till följd af Karl XII krig, vid hvilkas slut,
enligt beräkning, hade bort finnas 1.250 qvinnor på 1.000 män,
och till följd af kriget 1741—1743. Vi ställa här Finland och
Sverige parallelt med hvarandra. På 1.000 mankön kom följande
antal qvinkön:

Krigen hade sålunda med ens höjt qvinkönets antal, då det-
samma, deremot, under fredsåren sträfvat att närma sig mankönets
numerär.

1750.
1 Finland. I Sverige.
. 1.091 1.124

1760. .
- 1.120

1770. .
— 1.097

1775. . 1.045 —

1780. .
— 1.081

1790 .
.

— 1.090 (efter krig)
1800. . 1.054 1.084
1805. . 1.057 —

1810 .
. 1.084 (efter krig) 1.097 (efter krig)

1815 . . 1.079 —

1820. . 1.076 1.085
1825 . . 1.072 —

1830. . 1.067 1.076
1835. . 1.065 —

1840, . 1.064 1.070
1845. . 1.060 l —

1850 . . 1.056 1.064
1855. . 1.062 1.063
1860. . 1.057 1.059
1865. . 1.051 —

1870. • 1.056 (efter missväxt) 1.067 (efter stark ut-
vandring)

1875. . 1.046 —

1879 .

1880.
.

— 1.054 (min.)
. 1.044 1.061 (stark utvandring)

1885 . . 1.037 1.059
1888 .

. 1.032 (min.) 1.063 (stark utvandring).
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I Irland har kompensationstendensen icke kunnat göra sig
fullt gällande till följd af den stora utvandringen. Qvinnoöfver-
skottet derstädes tillväxte, oaktadt kompensationen, på 10 år, 1841
—1851, med 2 %.

I Nord-Amerikas Förenta Stater, der disproportionen emellan
könen är ganska betydlig, härrör detta af den motsatta orsaken
— af den starka immigrationen; större delen af immigranterne
tillhör nemligen det manliga könet. Sedan 1820 har förhållandet
förblifvit nästan oförändradt, såsom följande siffror utvisa. På
1.000 mankön kommo:

I forna tider var, till följd af de beständiga krigen, det
qvinliga öfverskottet i de flesta länder betydligt större, än för
närvarande.

Betrakta vi förhållandena inom de särskilda länen i Finland,
finna vi på 1.000 mankön följande antal qvinkön:

På de senaste 45 åren har qvinnoöfverskottet således min-
skats i alla andra län, utom Nylands och Åbo och Björneborgs
län; orsaken till detta undantagsförhållande ligger säkert deri, att
ett stort antal qvinliga tjenstehjon strömmat till hufvudstaden och
Åbo ifrån de öfriga länen.

Betrakta vi slutligen särskildt befolkningen i städerna och
på landsbygden, finna vi att fördelningen emellan könen är jem-
nare och fördelaktigare på landet, än i städerna (se tab. p. 66).

1820 968 qvinkön,
1830 970 „

1840 964
„

1850 959 „

1860 947 „

1870 978 „

1880 965 „
.

1840. 1865. 1875. 1880. 1885.
Nylands län . . 1.053 1.049 1.053 1.054 1.059
S:t Michels
_|.bo o. Björneborgs

77

77

. 1.049

. 1.023
1.053
1.066

1.053
1.051

1.048
1.050

1.041
1.039

Wasa 77 * . 1.077 1.059 1.059 1.049 1.037
Uleåborgs
Tavastehus

77

'7 *

. 1.074

. 1.069
1.048
1.045

1.040
1.046

1.047
1.036

1.033
1,031

Wiborgs 77 . 1.036 1.045 1.035 1.038 1.031
Kuopio _7 . 1.041 1.023 1.030 1.030 1.024
Hela Finland . 1.064 1.051 1.046 1.044 1.037.
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Detta beror derpå:
1) att på landsbygden i allmänhet födes i förhållande mera

mankön, än i städerna;
2) att, deremot, i städerna dödligheten bland mankön i för-

hållande är större, än på landet; och, slutligen,
3) att till städerna inflytta flere qvinnor, än män; den tje-

nande klassen, åtminstone i Finland, består till största delen af
qvinnor.

1880 fanns i olika åldrar på 1.000 mankön följande antal
qvinkön:

I Sverige kom på 1.000 mankön nedanstående antal qvinkön:

Under ett helt århundrade har landsbygden i Sverige regel-
bundet haft ett manligt öfverskott gentemot städerna af omkring
2 °/o (högst 3,6 %, minst 1,48 %).

Med afseende å proportionen emellan könen i städerna och
på landsbygden utgjorde Sachsen 1885 ett undantag: på lands-

I Finland fanns på 1.000 mankön följande antal qvinkön:
1865. 1875. 1880. 1885. 1888.

i städerna . . . . . . 1.096 1.083 1.113 1.116 1.115
på landsbygden .

. . 1.045 1.043 1.037 1.029 1.023
i hela landet . 1.051 1.046 1.044 1.037 1.032.

0— sår . .

i städerna.
. 971

på landsbygden.
984

i hela landet.
983

5-10 „ .
.

. 973 995 994
10-15

„
. .

. 969 994 992
15-20 „

. . . 1.038 999 1.002
20—25 „ .

. . 958 1.007 1.001
25-30 „ . . . 1.050 1.014 1.018
30-40 „

. . . 1.112 1.042 1.049
40-50 „

. .
. 1.189 1.062 1.073

50-60 „ .
.

. 1.471 1.116 1.142
60-70 „

. .
. 1.876 1.228 1.262

70-80 „
• .

. 2.864 1.392 1.454 •

80-90
„ . .

. 3.902 1.674 1.777
öfver 90 år .

o—loo
~

. 3.750

. 1.113
2.667
1.037

2.811
1.044.o—loo 7? 1.113

1870. 1880. 1888.
i städerna . . .

. 1.211 1.203 1.186
på landsbygden . . 1.047 1.038 1.038

i hela landet . 1.067. 1.061 1.063.
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bygden kommo derstädes nemligen på 1.000 mankön 1.076 qvin-
kön, men i städerna endast 1.044.

I några af utlandets större städer fanns ett betydligt öfver-
skott af qvinnor, nemligen på 1.000 mankön:

I andra städer åter fanns ett betydligt manligt öfverskott,
nemligen på 1.000 mankön:

Orsaken till det stora manliga öfverskottet i S. Petersburg
och Moskwa är deras betydande garnison samt mängden derstädes
af tjenstemän och skolungdom. Men i åldern öfver 50 år fanns
äfven i S. Petersburg flere qvinnor, än män. I Rom berodde det man-
liga öfverskottet till en stor del på den ansenliga mängden af
prester, som funnos i staden. Äfven i Helsingfors fanns 1880
manligt öfverskott, nemligen på 1.000 mankön kommo 927 qvinkön.

Kap. V.

Befolkningens fördelning efter ålder.
Kännedomen om befolkningens fördelning efter ålder är i

många afseenden af största betydelse. För lagstiftningen och ad-
ministrationen är det af vikt att känna åldersfördelningen, om det
exempelvis gäller fastställandet af politisk eller kommunal valrätt,
beräknandet af landets militära styrka, ordnandet af skolväsendet,
i beroende deraf, huru många barn befinna sig i skolåldern m. m.

I Stockholm (1870) . 1.252 qvinkön,
» Haag 1.204 „

„ Rotterdam .... 1.202 „

„ Köpenhamn (1890)
„ Götheborg ....

1.197 „

1.193 „

„ Amsterdam (1859) . 1.186 „

„
Wien 1.160 „

„ London 1.154 „

„ Dresden 1.150 „

„ Warschau .... 1.145
„

„ Hamburg 1.137 „ .

S. Petersburg . 820 qvml_kon,
Rom (1871) . . 806 7?

Moskwa 1882 . 740 7)
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För nationalekonomin är denna kännedom af betydelse, der det
gäller att utröna, huru stor kraft befolkningen äger, eller huru
stor del af densamma är produktiv eller närande, och huru stor
del improduktiv eller tärande. Af praktisk vikt för lifförsäkrings-
bolag, lifränte- och pensionsanstalter m. m. är kännedomen om
åldersfördelningen för bestämmande af dödligheten i de olika ål-
drarna och beräknandet på grund deraf af säkra mortalitets- och
lifslängdstabeller m. m. Slutligen, för vetenskapen sjelf är denna
kännedom ofta alldeles nödvändig, när det gäller att anställa jem-
förelser, icke med befolkningen i dess helhet, utan endast med
vissa bestämda klasser deraf, såsom t. ex. att jemföra barnaföder-
skornas antal med antalet qvinnor i den produktiva lefnadsåldern,
antalet vigda par med den vuxna befolkningen o. s. v. Kort sagdt,
kännedomen om befolkningens fördelning efter ålder är af en syn-
nerlig vikt för statistiken, hvarför äfven vid hvarje folkräkning
möjligast noggranna uppgifter om densamma insamlas.

För att underlätta jemförelser emellan olika länder, vore det
önskligt, att befolkningen öfverallt vore indelad i lika åldersklas-
ser och helst i årsklasser. Men i detta afseende gör sig en syn-
nerlig olikhet gällande i olika länder. I några är befolkningen
fördelad i årsklasser, och till och med i underafdelningar för de
första lefnadsåren. I några åter i 3-, 5-, 10-års klasser eller andra,
fullkomligt tillfälliga och godtyckliga, hvarjemte, om än klasserna
omfatta ett lika antal år, gränserna för dem likväl icke samman-
falla. I några länder räknas t. ex. o—l,0 —1, I—3,1 —3, 3—5, s—lo, 10—15
år o. s. v.; i andra o—6, 6—14, 14—24, 24—40 år o. s. v. Tack
vare de statistiska kongressernas bemödanden har en större öfver-
ensstämmelse i detta afseende på senare tider blifvit uppnådd,
och allt flere länder hafva öfvergått till indelningen i 1-års klas-
ser. Hos oss i Finland följes denna indelning sedan folkräknin-
gen 1880.

Enligt senaste folkräkningar befunno sig af 1.000 invånare
af begge könen följande antal i hvarje af nedanstående ålders-
klasser:
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Ålder.
b]
p"
B

<

CD
HJ

CD

HM.O
Hj CD Hj

pp g*

B"B

o

B

£L B
CD Pj
_o

0— 5 år. 140| 123| 125 128 132 136 137

5-10 „
117 •346 1071 ■326 112 ■346 109 ■337 1211 •363 121 -365 121 •366

10—15 „ 89 96 109 100 110 108 108
10115—20 „ 93 93 99 99 1001 100 90 90 100 100 98 98 101

20—25 „ 85 86 861 86 90 * 90 92
25—30 „

80 71 7l| 75 76 79 77
45530—40 „ 139 490 123|>481

J
115 464 125 478 123 458 127 464 1201

40—50 „ 103 107| 105 1041 98] 98
1

96
50—60 „ 83 94| 87 88| 71 70 70,
60—70 „

49,6 60

1 94

50 60| 50 47
21

48|
78

70—80 „ 17,6| 27 30 29 23 24
=70,8 90

6,7
95

5,8
79 1

4,8|
73

6,380—90 „ 3,5 6,6 9,7
öfver 90 „

o,l| 0,3| 0,9| 0,4 0,5| 0,3| 0,51
o—loo 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Ålder.
Pj cd
CD Pj
HJ CD

b'

td
CD

CD*
B

HJ
P
B
pr

HJ
pr
CD

0— 5 år. Hl 131 135 137 124 92| 119
5-10 „ 120 ,350 118 •355 117 •357 112 ■351 111 •335 9lj ■267 105 >320

10—15 „ 119 106 105 102 100 84 96
15—20 „ 108 108 94 94 96 96 92 92 92 92 87 87 95 95
20-25 „ 92 84 90 78 84 90 83
25—30 „ 64 76 82 73 71 68 70

49730—40 „ 107 436 126 469 133 478 126 :71 127 476 138 >523 135
40—50 „ 98] 106 100 108 107 124 116
50—60 „ 75 77 73 86 87 103 93
60-70 „

70—80 „

63
31

55
22

49
18

56
25

59
31

75
38

58
26 l 8880—90 „ 10,6|r O6

4,11 81 3,01
0,081

70 i
5,6|

i

86 i
7,0

97
9,6

,123
4,3

öfver 90 „ 1,2 | 0,2| o,a| 0,4| 0,71 0,21
0-100 1.000 1.000 I 1000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Ålder.

):

B »ö
p
5.cd'
B

<n
o
Hj
<rt-c

(K!
P

CO<rt-s.
CD
HJ

"

Hj
>= s_,

i p>
f B
' CD

HJ

125]
•322 102

98
93 91

1400— 5 år. 132] 140 121 138 113
5-10 „ 110 •341 109 ■352 106 •325 103 •338 129 •381 112 ■324

10-15 „
99 103 95 95 114 99

15—20 „ 94 94 96 96 93 91 90 90 100 100 88 88
20—25 „ 88 83 86 82 80 101 79
25-30 „ 74 80 75 77 831 81 78
30-40 „ 134 490 139 488 135 496 135496 505 136) 499 127 462 145 498
40—50 „ 111 112 111 115 liol 91 109,
50-60 „ 83 74 89 -96 90 62 87
60-70 „ 53 46 59 56 48 37 59
70-80 „ 19 15 25 19,

8Q
20 16

|.75 64 89 79 73 i" 90
80—90 „ 3,2

i
2,7
0,4

1

5,3| I 4,4
I

4,4
4 4

öfver 90 „
0,2 0,41 I 0,5! 0,6|

I-Il 1.1 I.' 1.1 100
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I de olika 5-årsklasserna fanns i Finland år 1880 följande absoluta antal
personer:

Förhållandet emellan de olika 5-årsklasserna inom de skilda könen var år
1880 följande:

Städer. Landsbygd. Hela landet.

Ålder.
Mank. Qvink. Begge Mankön. Qvinkön. Begge

könen.
Mankön. Qvinkön. Begge

könen.könen.

0-5 år. 9.090 8.827 17.917 136.427 134.228 272.655 145.517 143.055 288.572
s—lo „ 7.060 6.872 13.932 113.044 112.535 225.579 120.104 119.407 239.511

10—15 „ 6.415 6.214 12.629 85.915 85.403 171.318 92.330 91.617 183.947

15—20 „ 7.682 7.970 15.652 88.328 88.264 176.592 96.010 96.234 192.244
20-25 „ 10.179 9.750 19.929 76.858 77.386 154 244 87.037 87.136 174.173
25—30 „ 9.070 9.527 18.597 72.392 73.424 145.816 81.462 82.951 164.413

30-35 „ 7.765 8.526 16.291 64.120 66.722 130.842 71.885 75.248 147.133
35-40 „ 6.784 7.657 14.441 60.528 63.151 123.679 67.312 70.808 138.120
40—45 „ 5.250 6.145 11.395 50.731 53.188 103.919 55.981 59.333 115.314
45—50 „ 4.048 4.912 8.960 42.133 45.398 87.531 46.181 50.310 96.491
50-55 „ 3.096 4.530 7.626 40.561 44.519 85.080 43.657 49.049 92.706
55-60 „ 2.498 3.698 6.196 34.074 38.771 72.845 36.572 42.469 79.041
60—65 „ 1.485 2.720 4.205 25.950 31.059 57.009 27.435 33.779 61.214
65-70 „ 860 1.682 2.542 16.735 21.354 38.089 17.595 23.036 40.631
70-75 „

406 1.060 1.466 8.879 12.048 20.927 9.285 13.108 22.393
75-80 „ 220 733 953 5.261 7.632 12.893 5.481 8.365 13.846
80-85 „ 100 351 451 1.989 3.153 5.142 2.089 3.504 5.593
85—90 „ 22 125 147 506 1.022 1.528 528 1.147 1.675
90-95 „ 11 26 37 66 175 241 77 201 278
95-100 „ 1 16 17 11 27

i

38 12 43 55
öfver 100 „ 3 3 1 6 7

3.407
1 9 10

Okänd .
. 15 15 1.692 1.715 1.692 1.730 3.422

o—loo „
| 82.042 | 91.359 | 173.4011 926.201 961.180 11.887.38111.008.243 11.052.539 2.060.782

Städer. n d s b y g d. Hela landet.
Ålder.

Mank. Qvink. Begge Mankön. Qvinkön. Begge Mankön. Qvinkön. Begge
könen. könen. könen.

O- 5 år. 11,08 % 9,66 o/o 10,33 % 14,76% 13,99 % 14,37% 14,46 °/o 13,61 »/o 14,03%
5-10 8,61 „

7,52
„ 8,04 „ 12,23

„
11,73

„ 11,97 „
11,93

„ 11,36 „
11,64

„

10-15 I 7,82
„ 6,80 „ 7,28 „ 9,29 „

8,90
„ 9,09 „ 9,17 „ 8,72 „

8,94
„

15-20 5, I 9,36 „ 8,73
„

! 9,03
„ 9,55 „ 9,20 „ 9,37 „ 9,54 „

9,16
„ 9,34 „
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Tages tillika proportionen emellan könen i betraktande, funnos i de olika s-
årsklasserna af 10.000 personer af begge könen följande antal mankön och qvinkön:

20—25 år. 12,41% 10,67 % 11,49 % 8,31 o/o 8,07 % 8,19 0/q 8,65 % 8,29 % 8,47 %

25-30 ~ 11,06 „ 10,43 „ 10,73 „ 7,82 „ 7,65 „ 7,74 „ 8,09 „ 7,89 „ 7,99 „

30—35 ~
9,46

„ 9,33 „
9,40

„ 6,94 „
6,95

~
6,95

„
7,14

„
7,16

„
7,15

„

35-40 ~ 8,27 „
8,38

„ 8,33 „
6,55

„ 6,58 „ 6,56 „
6,69

„
6,74

„ 6,71 „

40-45 j, 6,40 „ 6,7*3 „
6,5 7 „ 5,49 „ 5,54 „ 5,52 „ 5,56 „ 5,65 „ 5,61 „

45-50 ~ 4,93 „ 5,38 „ 5,17 „ 4,56 „ 4,73 „ 4,65 „ 4,59 „ 4,79 „ 4,69 „

50-55 ~ 3,77 „ 4,96 „ 4,40 „ 4,39 „
4,64

„
4,52

„ 4,34 „ 4,67 „
4,51

„

55-60 ~ 3,04 „
4,05

„ 3,57 „ 3,69 „ 4,04 „ 3,87 „ 3,63 „ 4,04 „ 3,84 „

60-65 „ 1,81
„

2,98
„

2,42
„ 2,81 „ 3,24 „ 3,03 „ 2,73 „ 3,22 „

2,98
„

65-70 ~
1,05 „ 1,84

„ 1,47 „ 1,81 „ 2,23 „ 2,02 „ 1,75 „ 2,19 „ 1,98 „

70-75 ~
0,50

„
1,16

„ 0,85 „ 0,96 „ 1,26 „ 1,11 „ 0,92 „ 1,25 „ 1,09 „

75-80 ~ 0,27 „ 0,80 „ 0,55 „ 0,57 „ 0,79 „ 0,68 „ 0,54 „ 0,80 „
0,67

„

80—85 ~
| 0,12 „

0,39
„

0,26
„ 0,21 „

0,33
„ 0,27 „

0,21
„

0,33
„

0,27
„

85-90 ~
0,03

„
0,14

„ 0,08 „ 0,05 „ 0,11 ~ 0,08 „
0,05

„
0,11

„
0,08

„

90-95 ~ 0,01 „ I 0,03
„ 0,02

„
0,007

„
0,02

„
0,01

„ 0,01 „ 0,02 „ 0,01 „

95—100 ~ [0,00 i „ I 0,02 „ 0,01
„

0,001
„

0,003
„ 0,002 „

0,001
„

0,004
„

0,002
„

o—loo „ I 100 0/0 I 100°/o[ 100% 1 100% I 100 % I 100 0/0 1 100% I 100% I 100%

Städer. Landsbygd. Hela landet.

Ålder.
Mank. Qvink. Begge Mankön. Qvinkön. Begge Mankön. Qvinkön. Begge

könen. könen. könen.

0- 5 år. 524 509 1.033 724 713 1.437 707 696 1.403
5-10 „ 407 397 804 600 597 1.197 584 580 1.164
10-15 „ 369 359 728 456 453 909 449 445 894
15-20 „ 443 460 903 469 468 937 467 467 934
20-25 „ 587 562 1.149 408 411 819 423 424 847
25-30 „ 523 550 1.073 384 390 774 396 403 799
30-35 „ 448 492 940 341 354 695 349 366 715
35-40 „ 391 442 833 321 335 656 327 344 671
40-45 „ 303 354 657 269 283 552 272 289 561
45-50

„ 233 284 517 224 241 465 224 245
238

469
50-55 „ 179 261 440 216 236 452 213 451
55-60 „ 134 223 357 181 206 387 177 207 384
60—65 „ 86 156 242 138 165 303 134 164 298
65-70 „ 47 100 147 89 113 202 86 112 198
70-75 „ 23 62 85 47 64 111 45 64 109
75-80 „ 13 42 55 28 40 68 27 40 67
80-85 „ 6 20 26 10 17 27 10 17 27
85—90 „ 1 7 8 3 5 8 2 6 8
öfver 90 „

0,6 2,4 3 0,3 0,7 1 0,2 0,6 1

o—loo „ 4.718 5.282 10.000 4.908 5.092 10.000 | 4.892 5.108 | 10.000
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För att i detalj visa åldersfördelningen i Finland år 1880,
införa vi här följande tabell. På 10.000 inv. af begge könen
fanns i de olika åldrarna nedanstående antal personer:

Om de föddas antal årligen vore detsamma och afgången
skulle ske i samma proportion för de olika åldersklasserna, så
skulle den figur, som åskådliggör befolkningens sammansättning
efter ålder ; tydligen vara en triangel; men då antalet födda i all-
mänhet med tiden tilltager och afgången i de olika åldrarna är
olika, så blir figuren för de flesta länder en triangel, hvars sidor
äro något inåtböjda, såsom den linie på fig. 12, hvilken betecknar
åldersfördelningen i Finland, utvisar. För de flesta länder går

Ålder. Begge
könen. Ålder. Begge

könen. Ålder. Begge
könen. Ålder. Begge

könen.

t
0— 1 år. 319 25—26 år. 159 50—51 år. 93 |75—76 år. 17
1- 2„ 298 26-27 „ 168 51—52 „ 93 176-^-77 „ 16
2-3 „ 265 27—28 „ 159 52—53 „ 92 77—78 „ 13
3- 4 ~ 271 28-29 „ 153 53-54 „ 87 78—79 „ 11

4-5 „
250 29—30 „ 160 54—55 „ 86 79—80 „ 10

5- 6 „ 243 30-31 „ 146 55-56 „ 84 80-81 „ 9
6- 7 „ 245 31—32 „ 150 56-57 „ 79 81—82 „ 6
7- 8„ 228 32—33 „ 147 57—58 „ 80 82—83 „ 5

8- 9 „ 221 33—34 „ 138 58-59 „ 67 83—84 „ 4
9-10 „ 227 34—35 „ 134 59—60 „ 74 84—85 „ 3
10-11 „ 225 35—36

„ 143 60—61 „ 67 J85—86 „ 3
11-12 „ 208 36—37 „ 134 61-62 „ 62 86—87 „ 2
12-13 „ 137 37—38 „ 134 62—63 „ 59 87—88 „ 1
13—14 „ 160 38—39 „ 136 63—64 „ 58 88-89 „ 1
14—15 „ 164 39—40 „ 124 64—65 „ 52 89—90 „ 1
15-16 „ 175 40-41 „ 125 65—66 „ 49 öfver 90 „ 1
16-17 „ 207 41-42 „ 120 66—67 „ 42 o—loo „ I 10.000
17-18 „ 185 42—43 „ 111 67-68 „ 36
18-19 „ 180 43—44 „ 106 68-69 „ 39
19-20 „ 187 44—45 „ 99 69—70 „ 32
20-21 „ 176 45—46 „ 104 70-71 „ 32
21-22 „ 175 46-47 „ 108 71-72 „ 23
22—23 „ 173 47-48 „ 83 72—73 „ 17
23—24

„ 160 48—49 „ 87 73-74 „ 19
24-25 „ 163 49-50 „ 87 74-75 „ 18



74

denna åldersfördelningslinie ungefär lika, som för Finland. En-
dast Frankrike gör härifrån ett märkbart undantag. Der födes i
förhållande till folkmängden ett mycket litet antal barn, hvar-
jemte afgången i de högre åldersklasserna är liten, så att dessa
klasser innehålla ett proportionsvis större antal personer. Ålders-
fördelningen blir derför utåtböjd i förhållande till triangelns sida,
såsom linien för Frankrike på fig. 12 äfven utvisar.

Det största antalet barn (o—ls år) finnes i Europa i Skott-
land samt i England och "Wales, det minsta antalet i Frankrike;
mest fullvuxna (20—60 år) finnas i Frankrike, minst i Irland;
mest gamla (öfver 60 år) i Frankrike, minst i Ungern.

Procenttalet af befolkningen i de enskilda årsklasserna i olika
länder är ganska olika; men sammanföres befolkningen i 5- eller
10-års klasser, eller i ännu större åldersgrupper, exempelvis i o—ls,
20 —60 och öfver 60 år, såsom i tabellen p. 69 och 70, så blifva skilna-
derna emellan siffrorna för olika länder allt mindre framträdande.
Endast emellan Frankrike å ena sidan och alla andra länder å
den andra är skilnaden betydlig. I Frankrike finnes i åldern 0—

15 år ett mycket mindre antal än annorstädes; deremot i åldern
20 —60 år och i synnerhet i åldern öfver 60 år är antalet der be-
tydligt större än i andra länder. Hvilken betydelse detta äger,
skola vi se, då vi komma att tala om den produktiva lefnadsåldern.

Det är klart, att en sådan åldersfördelning vore den natur-
ligaste eller så att säga mest normal, i hvilken den yngsta års-
klassen skulle vara störst till antalet, och de följande så små-
ningom minskas, till dess gränsen för det menskliga lifvet vore
uppnådd. I allmänhet är detta också fallet, och visar sig detta i
synnerhet om befolkningen grupperas i 5- eller ännu hellre i 10-
-års klasser. Men ibland träffa vi på en eller flere enskilda yngre
årsklasser, hvilka till antalet äro betydligt mindre, än följande
äldre årsklasser. Detta hänvisar på forna, till en del ofta långt
aflägsna förhållanden. Dessa relativt fåtaliga årskullar hähtyda
endera på en låg nativitet eller ock derpå, att en af krig, miss-
växt, farsot eller dylikt förorsakad stor mortalitet härjat ibland
vissa årsklasser af befolkningen. Taga vi t. ex. Finlands befolk-
ningen år 1880 indelad i årsklasser (se tab. pag. 73), så se vi klas-
serna 12—13, 13—14, 14—15 och 15—16 år vara betydligt mindre,
än de följande i åldrarna 16—20 år. De bilda äfven på fig. 12 en
mycket markerad inåtgående vinkel. Orsaken härtill ligger otvif-
velaktigt i den starka decimering, som de under 1865—1868 födda
barnen undergingo under nödåren 1867 och 1868.
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Med afseende å nödåret 1868 vilja vi här anmärka, att det-
samma utmärktes icke allenast genom en ofantlig dödlighet, utan
tillika genom det synnerligen ringa antalet födelser.

Dylika abnormiteter, att de äldre åldersklasserna äro större,
än de yngre, träffa vi ofta i städer, i synnerhet i större dylika,
ibland den vuxna befolkningen; orsaken till denna företeelse skola
vi nämna här nedan vid fråga om åldersfördelningen i städerna.

Såsom af tab. p. 71 synes, krympa klasserna efter 60 års
ålder hastigt i hop. År 1880 funnos:

I Sverige har på senare tider antalet personer öfver 90 år
minskats. Sådana funnos nemligen på 10.000 inv.

i städerna. på landsbygden. i hela riket.
-"■ J- -"•

mankön, qvinkön. mankön, qvinkön. mankön, qvinkön.
1790 ....—

— — — 3,4 5,3
1880 ....0,61 3,05 2,03 4,94 1,83 4,65.

I Finland fanns år 1880 på 10.000 inv. följande antal per-
soner ölver 90 år:

I Danmark funnos år 1880 90-åringar och deröfver
261 mankön 0,3 °/o af hela folkmängden
541 qvinkön 0,5 „ „ „ „

Öfver 100 år gamla funnos i Danmark:

*) Enligt senare uppgifter var detta antal mycket för stort; flere personer,
hvilka för längesedan afgått med döden, hade af förbiseende icke blifvit afförda
från kyrkoböckerna. Antalet öfversteg troligen icke 2 eller 3.

1 Jb inland. 1 bvenge.
60 — 70 år 101,845 pers. 275,186 pers.
70 — 80 „ 36,239 „ 121,116 „

80 - 90
„ 7,268 „ 29,941 „

90-100 „ . 333 „ 1,491 „

öfverloo „ .
. 10*) „ (deraf 9 cqvink.) 5

„ (deraf 4 vink.).

mankön. qvinkön.
i städerna .

. . 0,69 2,59
på landsbygden
i hela landet .

0,41
0,44

1,11
1,23.

1880. . 1 ogift qvinna och 4 enkor
1870. . 6 personer
1860- -. 5
1840. . 10
1801 . .5



76

År 1886 funnos i Frankrike 83 personer, som voro öfver 100
år gamla.

År 1885 funnos i Preussen 24 mankön och 67 qvinkön, som
voro öfver 100 år gamla.

Hos ursprungliga folk (Ryssar, Skottar, invånarne i Algier)
finnas i förhållande flere äldre personer, än hos andra.

Vi skola nu närmare betrakta åldersfördelningens betydelse
och främst dess betydelse i nationalekonomiskt afseende.

Härvid kan befolkningen indelas i följande 3 klasser. Till
l:a klassen höra alla, som befinna sig i åldern o—ls år; dessa
äro ännu icke i stånd att producera något; de utgöra endast tä-
rande medlemmar i samhället; till denna klass kan äfven med
allt skäl hänföras åtminstone större delen af dem, som befinna sig
i åldern 15—20 år, hvilka åtminstone inom de bildade klasserna
ännu icke äro mogna till förvärf; de kunde äfven kallas mognande
samhällsmedlemmar. Till 2:a klassen räknas alla, som äro i ål-
dern 20—60 år; dessa utgöra de arbetande eller producerande med-
lemmarne i samhället. Slutligen, till 3:e klassen hänföras de, som
äro äldre än 60 år — personer med aftagande kraft —, men i synner-
het de, som äro öfver 70 år — hjelplösa —, hvilka icke mera äro
förmögna till något arbete. Indelas befolkningen i dessa klasser,
så erhålla vi för Europa:

Af denna tabell synes:
1) att den producerande eller närande delen af befolkningen

är ungefär lika med antalet af de tärande eller lika med summan
af dem, som ännu icke äro mogna till arbete, och dem, som der-
till icke mera äro förmögna; och

i l:a klassen: o—ls år . 31,79 O/o af befolkningen,
15-20 „

. 9,41 „

0-20
„

. 41, 2 u/o den tärande och
mognande delen,

„
2:a

„ 20-60 „
. 50, 2

„ den producerande
delen, och

„
3:e

„ 60-70 „
. 5,5 „

öfver 70
~ . 3,1 „

öfver 60 „ . 8, 6 „ personer med afta-
J_ . J?J. _._.!. T-._l_.l_.

8, 6 „ personer med afta-
gande kraft och hjelplösa.gande krait och hielpiösa.

Summa 100 %.
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2) att tacksamhetsplikten att underhålla de gamla kostar
samhället en obetydlighet i jemförelse med kostnaderna för upp-
fostrandet af barnen, framtidens hopp.

I Finland och Sverige år 1880 och i Tyskland år 1885 var
förhållandet följande:

På 100 producerande (20—60 år) kommo:
Tärande:

Om alla i åldern 15—60 år anses vara producerande, så
kommo på 100 dylika:

Tärande:

Anses åter åldern 15—70 år vara producerande, så kommo
på 100 dylika personer:

och på 100 produktiva mankön i denna ålder:
Tärande mankön:

I Finland. I Sverige. I Tyskland.
1880. 1880. 1885.

o—ls år . 34,6 0/o 32,6 o/o 35,5 %

15—20 „ 9,3 ~ 9,9 „ 9,4 „

o—2o „ 43,9 »/o 42,5 "/o 44,9 u/o
20-60

„ 49,0 „ 48,1 „ 46,9 „

60-70
„ 4,96 „ 6,0 „ 5,5 ~

öfver 70 „ 2,12 „ 3,39 ~ 2,63 „

öfver 60 „ 7,08 „ 9,39 ~ 8,13 „

Summa 100°/o 100% 100 °/o.

o—2o år. öfver 60 år. Summa.
i Finland .

. 89,6 14,4 104,0
„ Sverige .

„ Tyskland
. 88,4
. 95,7

19,6
17,3

108,0
11,3,0.

)-15 år. öifver 60)"år. Summa.
_ Finland . 59,4 12,1 71,5

, Sverige .

, Tyskland
56,2
63,i

16,2
14,4

72,4
77,5.

Tärandle:
o—ls år. öfver 70 år. * Summa,

Finland .

Tyskland
. 54,7
. 57,5

3,5
4,3

58,2
61,8,

gossar 0-15_» år. gubl•bar öfver 7<0 år. Summa,

L Finland . 57,1 2,7 59,8
„ Tyskland 59,3 4,0 63,3.
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På 100 produktiva qvinkön i denna ålder kommo
Tärande qvinkön:

Slutligen kommo på 100 produktiva mankön i denna ålder:
Qvinkön och improduktiva mankön:

Ehuruväl den producerande och den tärande delen af befolk-
ningen i det hela äro ganska lika till antalet, framställa de olika
länderna i detta afseende likväl vissa skiljaktigheter. Så be-
räknades :

Af tabellen synes, att Frankrike, som äger den relativt tal-
rikaste producerande befolkningen, i ekonomiskt afseende är lyck-

flickor o—ls år. gummor öfver 70 år. Summa.
i Finland .

~ Tyskland .

.
.

. 52,8
. . . 55,7

3,9
4,6

56,7
60,3.

i Finland . 225,9
„ Tyskland 228,2.

Producerande: Tärande:
20—60 år. o—2o, öfver 60 år.

i Frankrike . omkr. 52 % 48 %

„ Spanien
~ Portugal

• ~ öl ?,

.

„ 50 „

49 „

50
„

„ Japan
„ Schweitz

•

~
50

„

. „ 50 „

50 „

50 „

~
Italien

„
Finland . ,

. „ 50 „

•

~
4y

„

50
„

51 „

~
Österrike 49• ,7 V 77 51 „

„ Ungern • 77 **y
~ 51 „

~ Sverige • ,7 48 „ 52 „

„ Danmark • ii 48
„

52
„

~ Sachsen • 11 48
„

52
„

~ Belgien
~

Nederländerna
• „ 48 „

• „ 47 „

52 „

53 „

~
Tyskland

~ Preussen
• „ 47 „

• 7, 47
„

53 „

53 „

„ Norge
„

England och Wales . .

~
Storbritannien o. Irland

• 77 46
„

• 77 46 „

• „ 46 „

54 „

54 „

54 „

„ Skottland •

„ 46 „ 54 „

„ N. Amer. Förenta Stater • „
46

„ 54,.
~ Irland 4477 ** 7? 56 „

~ Argentinska republiken . ■ • „ 41
„ 59 „ .
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ligast lottadt med hänsyn till befolkningens fördelning efter ålder;
i Europa äro förhållandena i detta afseende gynsammare, än i
Amerika, och. i allmänhet äro förhållandena i gamla stater mera
gynsamma, än i unga. Ändras åldersfördelningen inom en befolk-
ning, så förändras i och med detsamma äfven dess produktiva kraft.

I Nord-Amerika fanns i den produktiva åldern bland de hvita
572 % mera, än bland negrerne.

Utsträckes den produktiva åldern till 15—70 år, så voro af
befolkningen:

Af Finlands befolkning voro:

Producerande: Tärande:
15—70 år. o—ls år, öfver 70 år.

i Frankrike omkr. 69 % 31 %

„ Spanien ~ 65 ~ 35 ~

~ Schweitz „
65 „ 35

„

~
Italien

„
65

~ 35 ~

~ Japan „
65

„ 35 „

„ Sverige „ 64 „ 36
„

„
Portugal „ 64 „ 36

„

„
Österrike „

64
„ 36 „

~
Finland ~

63
„ 37 „

„
Preussen „ 63 „ 37 „

„ Ungern „
63

„
37

„

„
Danmark „ 63 ~ 37 ~

„ Belgien „ 63 „ 37 „

„ Sachsen ~
62

~
38

„

„
Nederländerna „

62
~ 38 ~

„ Tyskland „ 62 „ 38 „

„ Norge „
61 „ 39 „

„
England o. Wales .... „

61
~ 39. ~

„
Storbritannien o. Irland .

„ 61 „ 39 „

„ Irland ~
61 „ 39 ~

„ Skottland „ 60 „
40

„

„N. Amer. Förenta Stater .

„ 60 „
40

„

„ Infödingarne i Nord-Amer. „ 54 ~ 46 ~
.

Producerande: Tärande:
15—70 år. o—ls år, öfver 70 år.

1865 .

1870 .

. . 62,68 o/o 37,32 o/o

.
. 64,01 „ 35,99 ~

1875 .
.

. 63, 3
„ 36, 7

„

1880 .
. . 63, 3

„ 36, 7
„

.
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I de skilda länen i Finland var förhållandet följande:
Producerande.

15-70 år.

Äfven med afseende å ett lands militära organisation är ål-
dersfördelningen af stor betydelse. Då nu denna fördelning icke
öfverallt är densamma, så kan tydligen fördelningen af den mili-
tära tungan proportionelt emot invånarnes antal icke heller anses
vara rationel; endast då är den rättvis, då densamma är propor-
tionel emot antalet af den vuxna manliga befolkningen. I Tysk-
land t. ex. utgör militären 1 °/o af befolkningen, i Frankrike 1,1 °/o;
militärtungan i Frankrike är likväl i förhållande lindrigare, ty
den vuxna manliga befolkningen derstädes är relativt mångtali-
gare, än i Tyskland. I Preussen befann sig i åldern 19—45 år
18,8 °/o af den manliga befolkningen; i Frankrike deremot 19,6 °/o.

Sedan vi i det föregående betraktat åldersfördelningens be-
tydelse, vilja vi nu något närmare redogöra för de orsaker, af
hvilka densamma är beroende.

Orsaken till den olika åldersfördelningen eller till de olika
stora årsklasserna ligger dels i en olika nativitet under skilda år,
dels i en olika stor mortalitet, äfvensom i in- och utflyttningar.
Då en årskull af födda är stor i förhållande till andra årskullar,
så borde densamma äfven allt framgent förblifva mångtaligare än
dessa, om icke döden någon gång skulle göra ett relativt djupare
ingrepp i den, än i de andra. Vi finna derför, att i ett och samma
land, der den allmänna mortalitetsordningen under en lång följd
af år förblir mer eller mindre oförändrad, åldersfördelningen mest
beror af nativitetens storlek. Minskas derjemte mortaliteten i lan-
det, i synnerhet i de yngre åldersklasserna, så hinna flere af de
födda till vuxen ålder. Den olika mortaliteten i de olika ålders-
klasserna inverkar sålunda äfven på åldersfördelningen.

1865. 1880.
i Nylands län . 64,5 o/0 66,70 %

„
S. Michels „ . 64,9 „ 66,34 „

„ Wiborgs ~
. 64,9 „ 65,94 ~

~ Kuopio „ .

„ Åbo och Björneborgs ~
.

62,1 „

62,5 „

62,61 „

62,22 „

„ Tavastehus „ . 62,6 „ 61,99 „

„ Uleåborgs „
. 60,6 „ 61,62 „

„ Wasa „ . 59,8 „ 59,81 „

~ Hela Finland 62,7 „ 63,3 77
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I kapitlet om folkmängdens tillväxt skola vi se, att den-
samma icke beror af nativitets- och mortalitetssiffrornas absoluta
storlek, utan endast af deras skilnad. Om nu nativiteten är stor,
så är äfven mortaliteten — hvars storlek i väsendtlig grad be-
stämmes af barnadödligheten — i förhållande stor; följaktligen blir
de lefvandes medelålder, liksom äfven medelåldern vid döden,
lägre, än om nativiteten och dermed äfven mortaliteten vore mindre.
Det är således för åldersfördelningen fördelaktigast, om en viss,
bestämd folktillväxt i ett land uppnås med liten nativitet och
ringa mortalitet, och om i tvenne länder folktillväxten är den-
samma, men de absoluta nativitets- och mortalitetssiffrorna äro
olika, måste åldersfördelningen anses fördelaktigare i det land,
der nativiteten är mindre; ty der finnes ett relativt mindre antal
barn att uppföda och den produktiva delen af befolkningen är
der jemförelsevis större. I Frankrike, der folktillväxten, i beroende
af en mycket ringa nativitetssiffra, är mycket obetydlig, är ålders-
fördelningen gynsam såväl i ekonomiskt afseende, som äfven be-
träffande landets värnekraft; men den ringa folktillväxten der är
i andra afseenden ogynsam för staten.

Mortaliteten i de olika åldrarna beror, utom af naturliga or-
saker, äfven af olika seder och bruk, af en högre eller lägre grad
af civilisation, af omåttligt förtärande af starka drycker m. m.
Men ju mera civilisationen utbreder sig, desto likformigare blir
mortalitetsordningen i olika länder, om också mortalitetsprocenten
för hela befolkningen i dem är olika; man kan sålunda säga, att
kulturen har en mera permanent utjemnande inverkan på mortali-
tetsförhållandena och derigenom äfven på åldersfördelningen.

Om befolkningen med afseende å åldersgrupperingen är mera
jemn, så bevisar detta att dödligheten varit liten, men tillika, å
andra sidan, att folktillväxten varit ringa (Frankrike).

Äro de yngre åldersklasserna jemförelsevis mångtaliga, så
tillkännagifver detta icke allenast en stor dödlighet, utan äfven
att folkmängden befinner sig i stigande genom en ökad nativitet.

Huru åldersfördelningen i ett och samma land under för-
loppet af en längre tid kan undergå stora förändringar, derpå
hafva vi ett tydligt exempel i Frankrike. Der funnos nemligen:

På senare tider har
gruppen o—ls år minskats,

~ 15—50
~ förblifvit stationär och

„ öfver 50
„ ökats; allt detta till följd af en sjunkande nativitet.

i åldern O —ls år .
.

„ „ öfver 15 år .

1770.
. 36,54 o/o
. 63,46 „

1881.
26,74 o/o
73,26 „ .
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För jemförelses skull anföra vi här, huru de olika åldersklas-
serna varierat i Sverige under tiden —1855.

Åldersklassens

Flyttningarna äga rum mest inom den vuxna befolkningen.
I ett land med stor inflyttning måste de vuxna i förhållande till
barnen vara relativt talrika; i ett land med stor utflyttning
tvärtom.

Tillfälliga störingar i folktillväxten hos en lifskraftig nation
efterföljas vanligen af kraftiga reaktioner i motsatt riktning, af
en sträfvan till kompensation. Men icke alla orsaker, som inverka
på nativitetens och mortalitetens storlek, hafva samma betydelse.

Missväxter och farsoter, ehuru ofta djupt störande, verka lik-
väl mera för tillfället. Ty dessa härja vanligen mest inom de
yngsta och äldsta åldersklasserna, som i fysiskt afseende äro sva-
gast, och förminska dem, hvarigenom de produktiva klasserna
blifva relativt större. Befolkningens relativa kraft stegras; nativi-
teten ökas och mortaliteten, hvars verkningar nu kunna sträcka sig
endast på ett färre antal svaga personer, minskas. De af en miss-
växt eller farsot förorsakade såren helna i förhållande lättare och till-
ståndet återgår vanligen snart till det förra. Om vi jemföra för-
hållandena i Finland år 1865 med desamma år 1870, så fanns det
senare året en jemförelsevis större produktiv befolkning, än det
förra; år 1875 hade tillståndet återgått nästan till sådant, som det
var år 1865, och år 1880 var förhållandet alldeles lika som 1865.

Ett krig, deremot, efterlemnar outplånligare spår, ofta för
långa tider. Offren för detsamma tagas just från den produktiva
befolkningen, hvarigenom den improduktiva eller tärande delen
blir i förhållande större; men ännu större betydelse får ett krig
derigenom, att könsfördelningen genom dess förluster väsendtligen
rubbas i den viktigaste lefnadsåldern; qvinkönets öfvervikt inom

största belopp. minsta belopp.
o—lo år

10—20 „

20—30 „

....25,13 o/o

....21,n „

....17,70 „

21,89 0/0
17,79 „

15,04 „

30-40 „ ....14,72 „ 12,50 „

40-50 „

50-60 „

.... 11,92 „

....9,26 „

9,89 „

7,41 „

60-70 „ ....6,31 „ 4,92 „

70-80 „ ....2,82 „ 2,15 „

80-90 „
....0,73 „ 0,42 „

öfver 90 „
....0,09 „ 0,02 „ .
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den vuxna befolkningen blir derigenom ofta mycket stor. Tack
vare en 80-årig fred, hvaraf Finland *) fått njuta, kunna spåren
af krigens inverkan numera icke skönjas bland vår befolkning.

In- och utflyttningar kunna äfven, om de ske i större skala,
för långa tider framåt inverka på åldersfördelningen.

En väsendtlig förändring i åldersfördelningen har försiggått
genom vaccinationens eller koppympningens allmänna införande,
ty barnadödligheten har derigenom förminskats ofantligt. Man
kan derför säga att åldersfördelningen nu är ofördelaktigare, än
förut, d. v. s. befolkningen räknar numera relativt flere barn,
än fordom.

Åldersfördelningen på landsbygden och i städerna (se tab. p.
71 och 72) är i allmänhet icke densamma. På landsbygden förekom-
mer vanligen i de yngre åldersklasserna en större öfvervikt än i
städerna; i dessa äro, deremot, de äldre klasserna talrikare repre-
senterade, hvartill främsta orsaken är att söka uti inflyttning af
vuxna personer. I synnerhet äro förhållandena i större städer
ofta abnorma genom talrikheten inom sist nämnda åldersgrupper.
I de högsta lefnadsklasserna är öfvervikten åter på landsbygdens
sida. Till följd häraf har den producerande delen af befolkningen
i städerna jemförelsevis lättare att föda den tärande delen, än på
landet.

Såsom af tab. på p. 71 och 72 synes, voro i Finland år 1880:

Fig. 13 åskådliggör i allmänna drag stadsbefolkningens för-
delning efter ålder i Finland år 1880.

I Sverige voro samma år

*)Kriget 1853—1856 kan icke tagas i betraktande, då landet derunder icke
led några förluster i menniskolif. De förluster, som 1831, 1849, 1855 och 1877—
1878 drabbade gardesbataljonen, hvilken nämnda år deltog i krigsoperationerna,
äro i förhållande så obetydliga, att de icke hafva någon inverkan på landets be-
folkningssiffror.

i städerna. på landsbygden. i hela landet,
0-20 år . . 34,7 % 44,8 o/o 44,0 o/o

20-50 „ ., . 51,7 „ 39,6 „ 40,6 „

öfver 50 „ .. . 13,6 „

100 %

15,6 „

100%

15,4 „

100 %
•

i städerna. på landsbygden.
43,3 o/o

i hela riket.
o—2o år . 37,8 o/o 42,5 %

20—50
„

. 46,1 „ 37,4 „ 38,7 „

öfver 50 „
. 16,1 „ 19,3 „ 18,8 „

.
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I Preussen funnos år 1875:

Synnerligen talrik är den vuxna befolkningen i Paris. År
1880 räknades:

Den olika åldersfördelningen i städerna och på landet har
sjelffallet en synnerlig betydelse vid bedömandet

1) af den oäkta nativiteten,
2) af antalet brott m. m. (då i städerna finnas i förhållande

flere i den vuxna åldern, än på landsbygden).
I nedanstående stora städer var åldersfördelningen följande:

o—2o år
20-50 „

äfver 50 „

1 Berlin.

. 28,n %
• 61,12 „

• 10,77 „

Ira land
Timringen.

33,01 %

50,26 „

16,73 „

Is bygden.
Wurttemberg,

32,38 o/o
50,60 „

17,02 „.

Producerande. Tärande.
15—70 år. o—ls år; öfver 70 år.

Berlin . . .
. . 73 o/o 27%

landsorten .
. 60 °/o-67 % 33 °/o-40 %.

0-15 ar . 19,97 o/o
15-60

_>fver 60
ii •

77 •

72,27
7,76

7,

77

S:t P:burg
1881.

Moskwa
1882.

i London.
1881.

Berlin
1880.

Paris
1880.Ålder.

%

28,75 19,970-15 år 19,76 19,86 33,62
15-20 „

20—30 „

30—50 „

11,70
26,82
29,72

7,13

12,12
24,44
29,81

9,66
19,23
24,52

8,52
23,30
28,42

6,22
4,79

8,49
21,38
32,62

9,78
7,76

50-60 „ 7,91 6,69
öfver 60 „ 4,87 5,86 6,28

I Köpenhamn 1890:
o—ls år . . . . 28,3 o/o

15-20 „
.

. .

20-40 „
. . .

. 8,0 „

.36,6 „

40-60
„

. .
.

öfver 60 „
.

. .

• 19,6 \,
- 7,5 „

100 %
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Befolkningens medelålder (åge commun, mittleres Lebensalter).
Med en befolknings medelålder förstås det antal år, som i medel-
tal belöper sig på hvarje individ, då summan af alla lefvande
personers ålder divideras med personernas antal.

Personerna i l:a, 2:a, 3:e o. s. v. lefnadsåret antagas vara 1,
2, 3 o. s. v. år gamla; hvarje af dessa tal multipliceras med an-
talet personer i motsvarande ålder; produkterna adderas och sum-
man divideras med hela antalet lefvande personer. I slutresulta-
tet införes en liten korrektion; utan märkbart fel kan man ifrån
detsamma subtrahera xfi år, då personerna t. ex. i 3:e året anta-
gits hafva varit jemnt 3 år gamla, men desamma i sjelfva verket
varit endast 2 '/2 år.

Medelålderns större eller mindre storlek är af synnerlig be-
tydelse för ett lands kultur. Ty deraf beror, huru många år af
menniskans lif falla på de improduktiva lefnadsåren och huru
många på de produktiva, d. v. s. huru många produktiva år qvar-
stå, då ifrån hela summan af upplefda år bortdragas: 1) alla år,
som falla på de ännu icke fullvuxna; 2) hos de fullvuxna deras
barndomsår, och 3) deras ålder, som öfverskridit de produktiva
lefnadsåren.

För 15 länder tillsammans är medelåldern beräknad till 27 xfa
år. Emellan olika länder existerar ofta en stor skilnad; gränserna
äro 20,9 och 31 år, lägst i Argentinska republiken, högst i Frank-
rike.

I Finland och Sverige var medelåldern

Med afseende å befolkningens medelålder kommo olika län-
der i följande ordning:

Medelåldern var:

1 ±'mJland. 1 överige.
1865. 1880. 1870. 1880.

för mankön . . 26,46 år
„ qvinkön .

. 27,56 „

„ begge könen 26,91 „

26,07 år
27,17 „

26,51 „

27,14 år 29,00 åi
28,90 „ 29,46 „

28,05 „ 29,29 „

I Frankrike . 31,06 år
„ Sverige . 29,29 „

„ Bayern .

„ Belgien
„ Danmark
„ Nederländerna
,5 Norge
„ Tyskland, något mera än

. 29,28 „

. 28,63 „

. 27,85 „

. 27,76 „

. 27,53 „

• 27 „
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Tages den improduktiva åldern till 15 år och bortser man
tillika från de gamla, så fås för 27 x/i års medelålder att 12 xfi år
deraf varit produktiva och 15 år improduktiva. Summan at hela
befolkningens arbete är lika med alla vuxnas arbete under för-
loppet af 12 xl<i år. Medelåldern är olika i olika länder, i beroende
af de derstädes existerande nativitets- och mortalitetsförhållandena.
Såsom vi redan nämnt, utgör medelåldern ett viktigt statistiskt
moment för bedömandet af ett folks produktions-, och till följd
deraf äfven dess kulturkraft. Medelålderns ökning eller minsk-
ning visar bäst, huruvida kulturen hos en befolkning gjort fram-
steg eller om densamma gått tillbaka.

En menniskas produktiva ålder bör åtminstone vara så lång,
att hon med sitt arbete derunder hinner återbetala det, som för
henne blifvit utlagdt under hennes improduktiva ålder. Endast i
sådant fall går kulturen icke tillbaka. Är den produktiva åldern
längre, än som erfordras för denna återbetalning, så uppstår tyd-
ligen ett öfverskott, medförande ökadt välstånd, kapital för vidare
produktion, medel för ungdomens uppfostran o. s. v. ett öfver-
skott således, som i flere riktningar främjar kulturen.

Man inser häraf vikten att undersöka medelålderns och den
produktiva ålderns längd och dessas förändringar inom; olika klas-
ser af samhället.

En dylik undersökning är äfven af vikt, för ett rätt bestäm-
mande af arbetets pris; ty af det ofvan sagda är klart, att en
persons inkomster åtminstone med så mycket böra öfverstiga de
för hans eget behof nödvändiga utgifterna, som erfordras för att
han må kunna betala ränta och amortisera det på hans uppfostran
och uppehälle under den improduktiva åldern nedlagda kapitalet.

D:r Engel har för den arbetande klassen i Tyskland, hvars
produktiva ålder kan anses börja vid 15 år, beräknat att hvarje
persons underhåll årligen ifrån födelsen ända till denna tidpunkt
kostat 50 Thaler = 187 finska mark, således in summa 750 Thaler
= 2,800 mark. Dessa bör han rattvisligen återbetala åt samhället.

I England
n Finland

. 26,56 år
. 26,5i „

„
Preussen . 26,50 „

„ Irland . 25,32 „

„ Nord-Amerikas Förenta Stater . . 23,i0 „

„ Nedra Canada ....

„ Öfra Canada
. 21,86 „

. 21,23 „

„ Argentinska republiken . 20,90 „
.
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Beräknas den återstående produktiva delen af lifvet räcka ända
till 65 års ålder, så bör under hvarje af dessa 50 år, beräknadt
med ränta på ränta, 163 mark, eller något mera än 3 mark i vec-
kan, användas på skuldens afbetalande. I annat fall måste det
allmänna välståndet och kulturen gå tillbaka. Följaktligen bör
en arbetare erhålla åtminstone en så stor aflöning, att han, ut-
öfver utgifterna till egna nödvändiga behof, kan aflägga nämnda
summa eller använda densamma på sina barns uppfostran.

Af ofvananförda kalkyl framgår, hvilka ofantliga förluster
samhället måste anses lida derigenom, att en sådan mängd per-
soner dö, de der endera alls icke — nemligen alla barn — eller
endast till en del, större eller mindre, hunnit återbetala det, som
blifvit utlagdt för deras uppehälle och uppfostran.

Det är sjelffallet, att för svårare och farligare arbeten betal-
ningen bör vara i förhållande större, än för vanliga; ty den sanno-
lika lifslängden är i dessa fall mindre. Likaså bör i stater, der
den produktiva befolkningen är relativt mindre — Förenta Sta-
terna i NordAmerika och i allmänhet unga stater — arbetslönen
i förhållande vara större, för att kunna räcka till åt den jemförel-
sevis stora improduktiva delen af befolkningen.

I det föregående hafva vi redan nämnt, hvilken stor bety-
delse de under ett krig lidna förlusterna hafva med afseende å
könsfördelningen och befolkningens allmänna fördelning efter ål-
der. Men i synnerhet kännbara äro dessa förluster i nationaleko-
nomiskt afseende; ty de, som stupa eller blifva invalider, befinna
sig i allmänhet endast vid början af den produktiva delen af lif-
vet, och hafva sålunda ännu icke hunnit afbörda sig sin skuld
till samhället. I intellektuelt afseende medföra krigen desto större
förluster, ju mera bildningen är spridd inom armén, och detta in-
träffar synnerligast i de länder, der allmän värneplikt är införd,
och der de s. k. bildade klasserna lemna en jemförelsevis stor
kontingent till densamma.

För de bildade klasserna börjar den produktiva åldern i all-
mänhet först vid 25 år. Kostnaderna för underhåll och uppfo-
stran till denna ålder kunna, enligt Engel, uppskattas till 5,400
Thaler = omkring 20,000 finska mark. För att kulturen icke må
blifva lidande derpå, bör hvar och en under sin återstående lifs-
tid — till 65 års ålder — årligen förtjena netto 3,500 mark.

Dessa beräkningar, åtminstone för de bildade klasserna, äro
väl för våra förhållanden för höga; i alla fall återstår dock det
hufvudfaktum, att en bildad person vid inträdet i det allmänna
lifvet står till samhället i betydande skuld, för hvars afbetalning
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han af sina inkomster årligen bör kunna afdela en ganska väsendt-
lig summa.

Engel anser att en student vid 25 år är „värd" lika mycket
som 7 a 8 vanliga arbetare vid 15 års ålder; Wittstein uppskattar
hans värde till endast 5 arbetare.

Vi hafva redan nämnt, att åldersfördelningen i ett land icke
är beroende af folktillväxtens storlek, utan endast af dess nativi-
tets- och mortalitetsförhållanden; följaktligen är äfven medelål-
derns storlek beroende af dessa förhållanden.

För en befolknings större eller mindre vitalitet eller lifskraft
är medelåldern af ringa betydelse. Vitaliteten kan till och med
blifva större, oaktadt medelåldern minskas, derför att nativiteten
är hög. Tvärtom kan medelåldern stiga, ehuru mortalitetsförhål-
landena under en längre tid försämras. Till följd häraf kan man
icke på grund af olika medelåldrar i olika länder sluta till olika
lifs- eller dödssannolikheter.

Kap. VI.

Befolkningens fördelning efter civilstånd.
Med civilstånd förstås i statistiken, huruvida en person är

ogift, gift, enkling eller enka, eller ock frånskild.
Uti kap. IV, om proportionen emellan de skilda könen, har

uppvisats, att en ungefärlig jemvikt dem emellan förefinnes, åtmin-
stone inom den vuxna delen af befolkningen. Men af brist på
existensmedel kunna icke alla fullvuxna gifta sig; derför utgör
antalet stående äktenskap i en befolkning en viss exponent för
det allmänna välståndet och sådana sociala förhållanden måste i
allmänhet anses såsom de lyckligaste, hvilka tillåta så många som
möjligt af den vuxna befolkningen att lefva i äktenskap. Många
finnas äfven, hvilka nog skulle hafva en möjlighet att gifta sig,
men likväl ieke göra det. I detta afseende kan antalet gifta ut-
göra en viss exponent för sedligheten.

Ehuru sålunda ett högre procenttal af gifta i allmänhet bör
anses såsom gynsamt, utgör det dock icke en absolut skala för
prosperiteten. Ty utom ekonomiska och sedliga faktorer inverka
i afseende äfven geografiska och sociala förhållanden, all-
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män sedvänja, olika lefnadsanspråk m. fl. omständigheter, hvilka
i och för sig icke äro beroende af prosperiteten. Så t. ex. finnas
i södra Europa relativt flere gifta, än i Tyskland; men välståndet
på det förra området är ingalunda större, än på det senare; hellre
tvärtom.

Det gifves personer, hvilka föredraga att förblifva ogifta, i
beräkning att kunna föra ett mera sorglöst lif, att gå fria för
husliga och möjligen ekonomiska bekymmer. De hoppas, att så-
lunda bättre bibehålla sig och lefva längre. Men de missräkna
sig, åtminstone i sist nämnda afseende; ty erfarenheten visar att
dödligheten i förhållande är större bland ogifta, än bland gifta,
såsom närmare skall framgå ur kapitlet om mortaliteten.

Här må tillika nämnas att sjelfmord och brott begås relativt
oftare af enklingar, enkor och ogifta, än af gifta.

Med afseende å den vidtgående betydelse, frågan om befolk-
ningens fördelning efter civilstånd innebär, insamlas numera vid
hvarje folkräkning detaljerade uppgifter om detsamma.

I de enskilda länderna var befolkningen enligt senaste folk-
räkningar fördelad efter civilstånd såsom nedanstående tabell och
fig. 14 utvisa:
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Fördelning
efter

civilstånd,
i

förhållande
till

10.000personer
af

befolkningen.

*)

De

frånskild;
Irland NorgeBelgienSkottland land PortugalStorbritannien

och
Ir-

SverigeSchweitz England
o.

Wales
.

.

Nederländerna
....

TysklandFinland
.

DanmarkÖsterrike Sachsen Spanien.Italien Ungern Seinedepartementet.
.

Frankrike
ii".ngå
i

antalet
e

6.871
I

2.750
6.628
3.044

6.384
3.186

6.344
I

3.286
i

6.341
3.312

6.234
3.360

6.279
3.285

6.233
I

3.411
6.237
3.389

6.193
3.463

6.206
3.476

6.213
3.449

6.151
3.554

6.094
3.517

5.998
3.710

5.990
3.610

5.613
3.953

5.545
4.144

5.419
4.031

Ogifta.
Gifta. Mankön.iklin;agar 379 328 426 361 347 406 411 351 369 344 318 328 291 363 274 400 434 305 550 Enkling.

ich

enko: -*) 3,7 9,2 -*) -*) 4,84,525 -*)-*) 10 4 26 18 -*)-*) 5,7 -*) Från-skilda.
6.344 6.285 6.086 6.099 6.024 6.040 5.927 5.957 5.940 5.923 5.820 5.809 5.771 5.771 5.628 5.397 5.311 4.939 4.950 Ogifta.
2.698 2.896 3.171 3.142 3.188 3.119 3.176 3.233 3.314 3.328 3.338 3.321 3.416 3.397 3.498 3.672 3.806 4.051 4.002 Gifta. Qvinkön.958 819 738 747 788 841 855 801 738 749 842 851 808 798 839 931 883 1.001 1.048 Enkor.

-*) 4,9 12 -*) -*) 8,28,842 -*) 5,219 34 35 -*) 9,3 -*) Från-skilda.
6.602 6.451 6.236 6.218 6.178 6.133 6.100 6.091 6.087 6.054 6.009 6.007 5.957 5.930 5.807 5.694 5.459 5.237 5.184 Ogifta.
2.723 2.967 3.178 3.212 3.249 3.234 3.229 3.319 3.351 3.394 3.406 3.384 3.483 3.456 3.601 3.641 3.878 4.097 4.016 4.180

Enkling.o.enkor.
Gifta. Begge

könen.675 582 582 559 573 633 637 583 555 552 585 595 555 584 565 665 663 658 800

-*) 4,3 11 -*) -*) 6,734 6,5 -*) 14 4,6 30 27 -*) 7,5 -*) Från-skilda.
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Såsom af tabellen synes, är antalet gifta störst i Ungern och
dernäst i Frankrike samt i allmänhet stort i de -romaniska län-
derna-- äfvenså i Sachsen, der detta synes bero på den högt ut-
vecklade industrin.

Vid befolkningens i Europa fördelning efter civilstånd fun-
nos maxima och minima i följande länder:

De frånskildas antal är så ringa, att de i allmänhet kunna
alldeles bortlemnas ur räkningen.

De giftas antal i ett land beror icke allenast derpå, huru
många personer gifta sig, utan sjelffallet äfven af äktenskapens
längre eller kortare bestånd.

Vid jemförelser af befolkningen efter civilstånd i olika län-
der, böra endast sådana, som äro närgränsande, jemföras med
hvarandra.

Enligt uppgift af "Wappäus (1859) funnos i 19 Europeiska
stater med 121 milj. invånare:

Enligt nyare uppgifter voro i 14 Europeiska stater 35,63 %

af invånarne gifta. Det skulle sålunda tyckas, som om de giftas
antal ökats. Men den senare beräkningen är utförd för andra
länder, än den förra, och resultaten kunna derför icke jemföras.
Åtminstone i några länder har de giftas antal i förhållande till
hela befolkningen under senare tider minskats. Så t. ex. funnos:

I Finland:

Mest. Minst.

'gifta i Irland . 66,02% i Frankrike . . .

rifta „ Ungern . 40,97% „ Irland
Inklingar och enkor

„ Frankrike . 8 %
„

England o. Wales

51,84 0/0
27,23 %

5,52 O/o.

'gitta
;ifta
nklingar, enkor och frånskilda

. 34,88 o/0
. 6,350/0

58,77 0/0
41,230/0

100 o/o

1750 .

1775 .

Gifta.
. 37,3 o/0
• 34,7 „

Ogifta.
57,2 o/o
60,6 „

Enklingar och enkor.
5,5 o/ 0

4,7 „

1800 .

1805 .

1815 .

•

~

. 35,0 „

• 34,7 „

59,7 „

60,0 „

59,2 „

5,0 „

5,0 „

6,i „

1850 . . 34,2 „ 60,0 „ 5,8 „

1865 . 34,n „ 59,87 „ 6,02 „

1875 .

1880 .

33,62 „

34,06 „

60,19 „

60,09 „

6,19 „

5,85 „ .
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I Bayern har likaså antalet af gifta stigit på senare tider
till följd af förändrade äktenskapslagar; numera är de giftas an-
tal derstädes lika med det allmänna medeltalet för Europa.

Det absoluta antalet efter kön och. civilstånd var år 1880 i
Finland följande:

På 100 gifta mankön och qvinkön kommo:

Fördelningen efter kön och civilstånd var 1880 i de skilda
länen följande (fig. 15):

I Sverige:
1751. .

.
. 36,41 o/o gifta,

1870 .... 32,66 „ „ ,
men

1880. . .
.

• v 33,19 „ „ .

Norge:
1769 .... 37,60 % gifta,
1875. . . . 32,40 „ „ ,

1880. .
. _ 32,12 „ „ .

Preussen:
1816 .... 35,09 °/o gifta,
1867 .... 33,59 „ „

I
senare .

. .

detta afseende
1806 ....
nu ....

• •

' 33,40 „ „
.

utgör Frankrike ett undantag; der funnos:
35,84% gifta,

öfver 40 „ „ .

»gifta .......
jifta

mankön.
624,599
349,938

qvinkön.
611,545
350,799

egge könen.
1,236,144

700,737
»nklingar, enkor och

frånskilda .
.

. 32,014 88,465 120,479
►kändt civilstånd . 1,692 1,730 3,422

Summa 1,008,243 1,052,539 2,060,782.

Jnnlani ivenge
»gifta mankön och enklingar . 188 193
•gifta qvinkön och enkor . . 199 209.
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Af tab. p. 90 och den senast anförda synes, att såväl bland de
ogifta, som bland de gifta, mankönet är något talrikare, än qvin-
könet; men detta förhållande uppväges deraf, att det vanligen fin-
nes dubbelt mera enkor, än enklingar. I allmänt medeltalkomma
nemligen på hela befolkningen något mera än 2% enklingar och
något mera än 4 % enkor (tillsammans 6,35 %). Tillikavilja vi här
anmärka, att procenten af enklingar och enkor i förhållande till
de gifta icke i alla länder är densamma.

Att i allmänhet enkorna äro betydligt talrikare än enklin-
garne, förklaras deraf, att mannen i ett äktenskap vanligen är

äldre än hustrun och sålunda, enligt naturens ordning, dör tidi-
gare och efterlemnar enka. Sjelfva lefnadssättet och yrket är
mångenstädes anledning till, att äktenskapen oftare upplösas ge-
nom mannens död; så t. ex. hos sjöfarande nationer. Dessutom
hafva enklingarne lättare att gifta om sig.

På 100 enklingar kom följande antal enkor:

I Finland funnos:

.ankön. Qvinkön. Begge könen.
Län.

Ogifta. Gifta. Enkl. Ogifta. Gifta. Enkor.
Enkl.

Ogifta. Gifta, och
enkor.

Nylands län 3,37»/, 58,520/o 32,0570 9,43% 60,80% 32,72% 6,48%63,21% 33,42%
Åbo och Björ-

neborgs
" 63,31 „ 33,65 „ 3,04,, 59,80 „ 32,09,, 8,11 „ 61,51,, 32,85,, 5,64,,

Tavastehus „ i 162,02„
1

34,89 „
j 3,09 „ 58,43 „ 33,72 „ 7,85 „

60,19,, '34,30,, 5,51,,
Wiborgs "

63,55
„ 33,06 „

3,39
„ 61,49,, 31,54 „ 6,97 „

62,49,, 32,29,, 5,22,,
S. Michels " 58,86 „ 37,59 „

3,55 „ 52,96 „ 36,30 „ 10,74,, 55,86,, 36,93,, 721
Kuopio " I 60,32 „ I

I
|35,90.,
I

3,78
„

56,30
„

34,28
„ 9,42,, 58,26,, 35,08

„ 6,66,,
Wasa " 62,18,, 34,77 „ 3,05 „ 58,26 „

33,95
„ 7,79,, 60,19,, 34,35,, 5,46,,

Uleåborgs » 1[62,76
„ I[34,59 „ I 2,65 „ [59,63 „

[32,99
„ 7,38 „ j1|61,16„ [33,77,, 5,07,,

Hela Finland |62,06„ |34,76„ | 3,18 „|j|58,20 „
J33,38„ 8,42

„ 60,09 „
[34,06

„ 5,85 „

l Ftnland .

~ Skottland
~ Sverige

27b i Spanien .
. .

271 „ Bayern . . .

246 (på G-ottland 335) „ Wurttemberg

191
190
177

~ Danmark . 240 „ Belgien . . . 367.
~ Norge . . 220

870 .

Emklmgar.
, 36,500

Jiinkor.
85,000

880 . . 32,000 88,500.
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1880 kommo på 100 enklingar följande antal enkor:

Såsom af den andra tabellen på p. 93 synes, är proportio-
nen emellan enklingar och enkor i olika länder betydligt olika.
Orsakerna härtill äro de redan ofvanför angifna, nemligen: 1) i
ett land ingå relativt flere enklingar nytt äktenskap, än i ett annat.
Det relativt stora antalet enkor i Finland, Sverige, Danmark och
Norge beror dock icke på denna orsak, utan derpå, att relativt
flere qvinnor i tidiga år blifva enkor. En annan orsak är 2) att
männens yrken i ett land äro farligare, än i ett annat.

Antalet frånskilda, som i sig sjelf är mycket ringa, är i hvarje
land ganska konstant och mera konstant, än siffran för enklingar
och enkor.

Frånskilda funnos:

Utom de lagligt frånskilda finnes alltid ett visst antal makar,
som lefva skilda från hvarandra.

Ett af de bästa bevisen för tillväxten eller aftagandet af en
befolknings relativa välstånd är antalet personer af de olika civil-
stånden vid skilda tidpunkter. I Finland funnos:

l Wiborgs
, Nylands
, Wasa
,

Åbo och Björneborgs

län . 314
„ . 295
„

. 292
„ . 280

"

i Tavastehus
„ S. Michels
„ Uleåborgs
i hela Finland

län
77

77

. 26£

. 262

. 216
276

, Kuopio „ .264

l Schweitz . . . 0,34 % at .hella 1beifol _nmgen,
, Danmark .

.
. 0,30 ~ ~ ,7 77

,
Sachsen . . . 0,27 ~ „ ~ 7?

, Tyskland . . . 0,14
„ „

„ Wiirttemberg . 0,13 ~ ~

7?

77

77

7?

„ Schlesvig . .
. 0,12 „ „ 7, ,7

~ Bayern ....o,n „ „ 77 77

„ Norge ....o,ii „ „ 77 ,7

medeltal .
. 0,18 o.

_._>_>_». J. O t V. J. -><J_/.

'gifta: mankön . .
. 61,34 % 61,84 O/o 62,06 o/0

qvinkön .
.

.

begge könen
rifta: mankön . .

.

58,47 „

59,87 „

34,96 „

58,61 „

60,19 „

34,38 „

58,70 „

60,09 „

34,76 „

qvinkön . . .

begge könen
33,30 „

34,11 „

32,88 .„

33,62 „

ö_-f,BB ~

34,06 „

Inkl ingår 3,70 „ 3,78 „ 3,18 „

Inkor 8,23 „ 8,51 „ 8,42 „

Inklingar och enkor 6,02 „ 6,19 „ 5,85 „
.
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Af denna tabell synes, att de ogiftas antal i Finland något
ökats under perioden 1865—1880. De giftas äfvensom enklingarnes
och enkornas antal har, deremot, något minskats.

Men viktigare än kännedomen om hela befolkningens fördel-
ning efter civilstånd är kunskapen, huru den vuxna befolkningen
i detta afseende förhåller sig; ty i befolkningens totalsiffror ingå
ju äfven siffrorna for barnen och de ännu icke fullvuxna perso-
nerna, hvilka i förberörda afseende rätteligen icke böra komma i
betraktande. Vi skola derför undersöka, huru många af den „nup-
tiabla" befolkningen, den som kan vara gift, verkligen lefva i
äktenskap.

Menniskan mognar olika tidigt i olika länder, hvarför en
jemförelse emellan den giftasvuxna delen af befolkningen i olika
länder är svår att genomföra. Antages i allmänhet i Europa det
18:e lefnadsåret såsom gräns för mogenhetsåldern, så utgör den
fullvuxna delen omkring 62 %—63 % af hela befolkningen. I Fin-
land utgjorde 1880 den vuxna delen öfver 20 år 55 % af hela be-
folkningen. Af den vuxna befolkningen voro i Europa 55,83 %
gifta. Härtill bör ännu läggas antalet enklingar och enkor, hvil-
ket utgjorde 10,17 % af den vuxna befolkningen. Således voro
eller hade varit gifta 66 % eller jemnt 2/3 af de vuxna. Denna
proportion har sjelffallet icke alltid varit densamma. För hvarje
land är det af vikt att känna, huruvida och i hvilken riktning
den under någon viss tid har förändrats.

Af personer öfver 15 år voro:
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Irland BelgienSkottland
......

Schweitz Norge Sverige Portugal Storbritannien
.

.

.

.

Nederländerna.
.

.

.

Finland DanmarkÖsterrike BayernBerlin Baden Wurttemberg
.

.

Preussen Englando.Wales
.

.

TysklandSachsen Italien Frankrike
45,4345,2150,81 44,82 42,72 41,2942,95 41,57 41,51 41,12 41,12 40,15 40,68 39,18 37,2

i40,41 Ogifta.
51,4848,7148,0849,4643,24

5,95 6,435,33 6,10 5,66

51,66
6,335,32

52,8852,38
5,55

52,68
5,73

53,94
4,94

54,36
4,46

53,89
5,56

54,04
5,13

53,6455,32
5,50 5,95

55,25
7,54 Gifta.|E

nkling.|
™£

Mankön.
0,370,06 0,14 0,07 0,08 0,06 0,40 0,15

41,3843,0344,79 40,73 41,69 41,9441,15 38,64 36,5236,9637,94 37,03 32,6536,7435,92 31,38 Ogifta.
40,74 50,6649,2145,7247,0646,9746,2247,4944,41 50,34 51,27 50,59 50,77 51,64 54,3853,72 Gifta. Qvinkön.o/o

*■*»•I____£.11,0612,5614,47 12,44 11,16 11,66 12,1512,34 11,28 12,70 11,8812,13 11,6213,02 14,2413,63
0,07 0,61 0,130,18 0,12 0,08 0,50 0,29

47,68 41,6442,0142,1842,7243,3944,05 40,04 42,4738,5438,7438,9739,69 41,12 41,05 37,9239,07 34,2736,5137,9138,2234,98 Ogifta.
41,93 49,2549,1147,4347,7946,77 51,6550,9648,80 52,7752,08 48,7152,18 51,5149,7150,12 52,62 55,84 53,4052,35 54,8253,68 Gifta. Begge

8,648,559,368,759,1810,39 8,958,659,009,56 8,188,828,42 9,219,148,66 9,218,769,22 10,919,818,69 Enkling.
Från-

ö.

enkor.
skilda.

könen.
0,100,160,490,07 0,01 0,640,460,07 0,210,100,10 0,220,420,24
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Föregående tabell är beräknad för personer öfver 15 år.
Men med afseende å Finland måste vi anmärka att innan 18 års
ålder hos oss ännu inga mankön och mycket få qvinkön äro gifta.
För att jemförelsen med andra länder skall vara riktig, bör man
derför hos oss taga åldersgränsen något högre, lämpligast vid 20
år. Af befolkningen öfver 20 år voro 1880 i Finland:

Af vuxna öfver 20 år voro i Sverige ogifta:

Jemföras alla ogifta mankön öfver 21 år (också enklingar)
och alla ogifta qvinkön öfver 15 år med hvarandra, så befinnes de
senares antal vara mera än halfannan gång större, än de förres,
hvarför många qvinkön aldrig kunna blifva gifta.

Af vuxna öfver 20 år voro i Danmark 1880:

I Tyskland voro 1885 af alla mankön 54,2 % i den giftas-
vuxna åldern (öfver 20 år). Af alla giftasvuxna mankön voro:

Af alla qvinkön voro 63,5 °/o i den giftasvuxna åldern (öfver
16 år). Af dessa voro:

Af begge könen voro i den giftasvuxna åldern 58,9 °/o; derafvoro:

lankön .
. .

(J-itta.

. 63,24 o/o
inkdmgar o. en

5,80 o/0
:or. Ogiita.

30,96 o/0
vinkön .

.
. 57,79 „ 14,73 „ 27,48 „

•egge könen . 60,41 „ 10,44 „ 29,15 „,

lankön 32,4«/,
vinkön 31,4 „

20—40 år. 40—60 år. öfver (60 år. 20—100 år.
mk. qk.

-.gifta . . 52,5 % 45,3 %
yifta

. . . 46,4 „ 52,8 „

mk. qk.
8,8 o/0 10,9 o/0

84,8 „ 74,3 „

mk.
6,2 o/o

67,3 „

qk. mk. qk.
9,5 o/o 30,3 o/0 27,7 o/c

42,3 „ 62,8 „ 58,1 „

änklingar
Dch enkor 0,9 „ 1,6 „ 5,6 „ 13,8 „ 25,8 „ 47,5 „ 6,4 „ 13,6 „

frånskilda 0,2 ~ 0,3 „ 0,8 „ I,» 77 0,7 „ 0,7 ~ 0,5 „ 0,6 „

100 100 100 100 100 100 100 100 .

gitta . .

*ifta .
.

. 30,2 o/o
.63,6 „

Lade varit riffca • 6,2 „

gitta
;ifta

. 34,0 o/0
• 52,3 ~

Lade varit gifta • 13,7 „

•gitta
;ifta

. 32,3 «/u
• 57,4 „

Lade varit gifta . 10,3 „
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Jemföras de gifta och de ogifta inom särskilda högre ålders-
klasser med hela befolkningen inom samma åldersklasser, så be-
finnes:

De gifta männen och enklingarne äro i de yngre åren myc-
ket fåtaliga; i förhållande till alla gifta män och enklingar utgöra
dessa i åldern under 18 år endast 0,14 °jo samt i åldern under 20
år icke mera än 0,36 %.

I förhållande till den vuxna befolkningen utgjorde de från-
skilda:

I Berlin utgjorde de frånskilda männen 0,59 °/o af alla giftas-
vuxna män; de frånskilda qvinnorna 1,01 °/o af alla giftasvuxna
qvinnor. Antalet frånskilda i Berlin var 5 gånger större, än i
allmänhet i Preussen.

De gifta männen och qvinnorna utgjorde i % af alla per-
soner i nedanstående åldersklasser:

De gifta i åldern 40—50 år
utgöra i förhållande till hela

befolkningen 40—50 år.

De ogifta öfver 50 år ut-
göra i förhållande till hela
befolkningen öfver 50 år.

I Sachsen 84,0 %

„
Danmark 82,9 „

6,4 o/o
8,0 „

„ Preussen 81,9 ~ 8,4 „

„ Norge 80,8 „

„
Tyskland 80,3 „

„
England och Wales . . . 79,2 „

„ Sverige 78,5 „

„
Nederländerna 77,9 „

8,9 „

10,6 „

9,7 „

9,9 „

12,2 „

„ Wurttemberg 77,8 „ 11,8 „

„
Finland 77,8 ~

„ Frankrike 77,5 „

11.2 „

10.3 „

„ Italien 76,9 „ 11,5 „

„ Bayern .........74,5 „

„ Belgien 73,0 „

19,2 „

16,5 „

n Irland 7.1,6 ~

n Schweitz 69,6 „

, Island 67,5 „

14,4 „

18,1 „

15,9 „
.

Danmark . .
. 0,54 0/0

Sachsen . . . 0,42 „

Wurttemberg • 0,21 „

Schlesvig . .
. 0,19 „

Bayern . . •

medeltal . .

• O7I8 77

. 0,29%
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I Skandinavien finnas, såsom redan tidigare anförts, relativt
färre gifta i de yngre åldersklasserna, än annorstädes i Europa.

Befolkningen i Finland år 1880 var på följande sätt fördelad
efter kön och civilstånd inom hvarje skild 5-års åldersgrupp (fig. 16):

Männen:
i Finland i Sverige i Norge iDanmark i Tyskland iEngland Medeltal i

1880. 1880. 1875. 1880. 1885. 1871. flere Euro-
peiskastat.

15—20 år . 0,47 0,1 0,4 0,0 0,1 0,5 0,7
20—25 „ . 16,00 7,6 9,7 7,6 7,3 23,0 15,3
25—30 „

. 49,96 40,0 41,5 42,3 47,4 59,6 46,8
30-35 „ . 70,85 66,2 66,6 70,3 74,9 75,0 68,6
35—40 „

. 79,69 78,3 76,5 81,3 84,2 81,8 77,7
40-45 „

. 82,97 82,9 82,1 85,i 87,1 83,4 80,4
45-50 „ . 83,95 84,8 83,8 85,9 87,1 84,2 80,9

Qvinnorna:
15—20 år . 3,89 1,1 1,7 1,0 1,5 3,1 5,3
20—25 „

. 32,0i 17,6 19,5 20,0 24,3 34,3 33,8
25—30 „ . 59,40 47,7 48,3 53,6 61,4 62,4 60,3
30—35 „

. 70,39 65,3 65,6 71,8 77,7 73,5 71,6
35—40 „ . 74,63 72,6 71,2 78,1 80,4 76,6 75,0
40-45 „ . 74,18 73,5 74,3 79,3 78,5 75,9 74,7
45—50 „

. 70,94 72,6 73,2 77,0 73,8 74,0 71,3.

Mankön. Qvinkön. sgge kö•nen.

Ålder. Enkling.
Ogifta. Gifta. o. från- Ogifta,

skilda.

Enkor
Gifta. o. från-

skilda.
Ogifta. Gifta.

Enkl.en-
kor och
frånskil.

%

o—lo år.
10-15 „

15—20 „

20—25 „

25—30 „

30—35 „

35—40 „

40-45 „

45-50 „

50—55 „

55—60 „

60-65 „

65—70 „

70-75 „

75—80 „

80—85 „

85-90 „

90-95 „

95—100 „

öfver 100 „

100
100
99,52
83,82
49,20
27,64
18,10
13,74
11,15
9,68
9,20
8,70
8,86
9,24
9,30
9,86
8,14

18,18
8,33

0,47
16,00
49,96
70,85
79,69
82,97
83,95
82,48
79,38
74,07
65,55
55,26
41,00
32,17
22,73
15,59
8,33

0,01
0,18
0,84
1,51
2,21
3,29
4,90
7,84

11,42
17,23
25,59
35,50
49,7 0
57,97
69,13
66,23
83,34
100

100
99,999
96,07
67,58
39,14
26,55
19,79
16,45
14,71
13,38
12,98
13,10
12,66
12,36
11,22
10,56
10,55
13,93
20,93
37,50

0,001
3,89

32,01
59,40
70,39
74,63
74,18
70,94
64,96
56,39
45,73
34,40
25,22
17,11
10,21
6,89
3,48
4,65

0,04
0,41
1,46
3,06
5,58
9,37

14,35
21,66
30,63
41,17
52,94
62,42
71,67
79,23
82,56
82,59
74,42
62,50

100
100
97,79
75,70
44,12
27,09
18,96
15,13
13,00
11,64
11,23
11,13
11,02
11,06
10,47
10,30
9,79

15,11
18,18
33,33

2,19
24,01
54,73
70,01
77,10
78,45
77,17
73,21
67,03
58,43
47,88
37,68
26,56
18,41
11,88
6,83
5,46

0,02
0,29
1,15
2,30
3,94
6,42
9,83

15,15
21,74
30,44
41,10
51,26
62,97
71,29
78,33
78,06
76,36
66,67

Medeltal | 62,06 | 34,76 | 3,18 || 58,20 | 33,38 | 8,42 || 60,09 I 34,06 5,85
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Absoluta
antalet
af

befolkningen
i

Finland
efter

kön
och

civilstånd
var
år

1880
sålunda

fördeladt
inom
hvarje
skild5-årsklass.

Summa Okänd
.

.

öfver
100
„

95-100
„

90-95
„

85-90
„

80-85
„

75-80
„

70-75
„

65-70
„

60-65
„

55-60
„

50-55
„

45—50
„

40-45
„

35-40
„

30-35
„

25—30
„

20-25
„

15-20
„

10-15
„

5-10
„

0-5år. Ålder.

624.599 1 14 43 206 510 858 1.559 2.387 3.365 4.225 5.150 7.690 12.182 19.871 40.082 72.958 95547 92.330 120.104 145.517 Ogifta.

349.938 1 12 120 672 2.247 5.131 11.533 20.321 29.030 36.009 38.768 46.447 53.642 50.929 40.699 13.925 452 Gifta. Mankön.32.014 1 10 51 365 1.211 2.724 3.296 4.503 4.727 4.177 3.423 2.263 1.844 1.488 1.085 681 154 11 Enklin-
Q

gar.

Summa*1.008.243 1.692 1 12 77 528 2.089 5.481 9.285 17.595 27.435 36.572 43.657 46.181 55.981 67.312 71.885 81.462 87.037 96.010 92.330 120.104 145.517
611.545 3 9 28 121 370 939 1.620 2.917 4.426 5.514 6.561 7.400 9.762 14.012 19.981 32.464 58.886 92.454 91.616 119.407 143.055 Ogifta.

350.799 2 7 79 358 1.431 3.306 7.923 15.447 23.948 31.863 35.691 44.015 52.843 52.968 49.278 27.893 3.746 1 Gifta. Qvinkön.88.465 6 32 166 947 2.776 5.995 8.182 12.196 13.906 13.007 10.625 7.219 5.556 3.953 2.299 1.209 357 34 Enkor.
Summa.1.052.539 1.730 9 43 201 1.147 3.504 8.365 13.108 23.036 33.779 42.469 49.049 50.310 59.333 70.808 75.248 82.951 87.136 96.234 91.617 119.407 143.055

1.236.144 3 10 42 164 576 1.449 2.478 4.476 6.813 8.879 10.786 12.550 17.452 26.194 39.852j 72.546 131.844 188.001 183.946 239.511{ 288.572 Ogifta.
700.737 3 19 199 1.030 3.678 8.437 19.456 35.768 52.978 67.872 74.459 90.462 106.485 103.897 89.977 41.818 4.198 1

Gifta. Begge
120.479 7 42 217 1.312 3.987 8.719 11.478 16.699 18.633 17.184 14.048 9.482 7.400 5.441 3.384 1.890 511 45 Enkling.o.enkor. könen.2.060.782 3.422 10 55 278 1.675 5.593 13.846 22.393 40.631 61.214 79.041 92.706 96.491 115.314 138.120 147.133 164.413 174.173 192.244 183.947 239.511 288.572 Summa.
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I Sverige var befolkningen år 1880 på följande sätt fördelad
efter kön och civilstånd inom de olika åldersklasserna:

De åldersgrupper, i hvilka skilda civilståndsklasser år 1880
voro till antalet lika stora, voro:

Mankön. Q v i kön.

Ålder.
Ogifta. Gifta. EnkliQg-| skMa". Ogifta. Gifta. Enkor. Från-

skilda.

o—ls år. 100 100
15-20 „ 99,99 0,01 98,92 1,07 0,01
20—25 „ 92,30 7,64 0,06 0,002 82,28 17,57 0,14 0,01
25-30

„
59,55 39,95 0,49 0,01 51,51 47,68 0,77 0,04

30—40 „
26,32 72,05 1,57 0,06 28,15 68,89 2,83 0,13

40—50 „
12,56 83,83 3,49 0,12 18,16 73,08 8,54 0,22

50—60 „ 8,47 83,41 7,97 0,15 14,59 66,23 18,96 0,22
60—70 „ 7,54 74,29 18,03 0,14 12,65 50,81 36,28 0,26
70-80

„
6,67 55,49 37,75 0,09 10,47 29,21 60,14 0,18

80—90 „ 5,40 34,13 60,35 0,12 8,92 12,11 78,82 0,15
öfver 90 „ 3,69 20,69 75,62 6,51 4,77 88,72
Medeltal 62,33 34,11 3,51 0,05 59,57 32,33 8,01 0,09

% Finland. i Sverige.
Mankön:

'id 26,75 år: ogifta .... 49,6 % vid 29,3 år:
gifta .... 49,6

„

ogifta 49,5
gifta 49,5

°/c
>>

„ 46,5 „

~ 54r,5
„

enklingar . . 0,8
„

mest gifta .. 85 „ „ 47,5 „

ogifta .... 9 „ „54
enklingar . . 9 „

enklingar ... 1,0
mest gifta . . . 85,25
ogifta 8,5
enklingar ... 8,5

11 76
„

gifta 82
gifta 45,5 „ „77 „

enklingar . . 45,5
„

ogifta ....
9

„

gifta 83
gifta 47,25
enklingar . . . 47,25
ogifta 5,5

)5

)7

.7

Qvinkön:
'id 25,5 år: ogifta .... 49,55 % vid 28 år:

gifta 49,55 „

ogifta 49,5
gifta 49,5

%

» 40 „

enkor .... 0,9
„

mest gifta . . 75,4 „ „ 44 „

enkor ..... 1,0
mest gifta ... 74

»

~
48,5

„

.. ö4,3
„

ogifta .... 15,0
„ „ 50,3 „

enkor
.... 15,0 „

gifta 70,0
„

gifta 43,45 „ „ 64,3 „

enkor ....43,45
„

ogifta
....13,1 „

ogifta 14,5
enkor 14,5
gifta 71,0
gifta 44,5
enkor 44,5
ogifta 11,0
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I Sachsen var befolkningen år 1885 sålunda fördelad efter kön och
civilstånd inom de olika åldersgrupperna.

Af tabellen på pag. 101 synes att likheten emellan vissa
civilståndsklasser inträder i Finland något tidigare, än i Sverige,
hvilket äfven är naturligt, då, såsom af det följande framgår,
äktenskapen i Finland i allmänhet ingås i en tidigare ålder, än i
Sverige.

Jemlikhet i siffrorna för gifta och ogifta mankön inträffar i
Bayern vid 31 års ålder, i Sachsen vid 29 års ålder; för gifta och
ogifta qvinkön i Bayern vid 29 års ålder, i Sachsen vid 27; enk-
lingarne äro lika till antalet med de gifta mankönen i Bayern vid
75 och i Sachsen vid 79 års ålder; slutligen är enkornas och de
gifta qvinnornas antal lika stort i Bayern vid 66 och i Sachsen
likaså vid 66 års ålder.

Betraktas antalet ogifta och gifta särskildt i städerna och
särskildt på landsorten, finner man att antalet gifta på landsbyg-
den är större, än i städerna, så väl i förhållande till hela befolk-
ningen, som i förhållande endast til] den vuxna delen deraf.

Mankön. Qvinkön. Begge könen.

Ålder. Ogifta. Gifta. Enk-
ling.

Från-
skild. Ogifta. Gifta. ***^[Ogifta. «4E°S- Från-

skilda.

0-15 år. 100 100 100
15-20 „ 99,99 0,01 98,61 1,38 0,01 99,29 0,71
20—25 „ 87,26 12,64 0,09 0,01 70,n 29,57 0,26 0,06 78,39 21,40 0,18 0,03
25-30 „ 38,50 60,71 0,69 0,10 29,18 69,17 1,30 0,35 33,73 65,04 1,00 0,23
30-35 „ 15,94 82,44 1,34 0,28 13,80 82,32 3,18 0,70 14,86 82,38 2,27 0,49
35-40 „ 9,08 88,63 1,87 0,42 9,74 83,66 5,72 0,88 9,42 86,08 3,85 0,65
40-45 „ 6,91 90,02 2,53 0,54 8,00 81,39 9,66 0,95 7,47 85,56 6,22 0,75
45-50 „ 5,72 89,94 3,78 0,56 7,76 76,15 15,11 0,98 6,78 82,74 9,70 0,78
50-55 „ 4,98 88,93 5,54 0,55 7,22 69,65 22,27 0,86 6,16 78,77 14,36 0,71
55-60 „ 4,46 85,91 9,05 0,58 6,95 60,06 32,10 0,88 5,81 71,90 21,55 0,74
60-65 „ 4,32 80,09 15,06 0,53 6,78 48,32 44,11 0,79 5,67 62,64 31,02 0,67
65-70 „ 4,11 71,44 24,04 0,41 6,54 36,71 56,14 0,61 5,47 52,03 41,98 0,52
70-75 „ 3,85 59,84 35,95 0,36 6,53 23,79 69,08 0,60 5,40 39,07 55,03 0,50
75-80 „

3,76 45,55 50,35 0,34 6,21 13,57 79,55 0,67 5,20 26,68 67,58 0,54
80-85 „ 3,41 33,02 63,20 0,37 6,15 7,04 86,09 0,72 5,09 17,12 77,21 0,58
öfver 85 „ 3,18 23,21 73,21 0,40 6,72 3,06 89,61 0,6 i 5,43 10,42 83,62 0,53

Medeltal | 59,98 | 37,1 o | 2,74 0,18 56,28 | 34,98 8,39 I 0,35 I 58,07 I 36,01 5,65 I 0,27
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I Finland funnos år 1875 i förhållande till hela befolkningen:

År 1880 voro i Finland i förhållande till hela befolkningen:

I Finland voro år 1875 i förhållande till befolkningen öfver
15 år:

Af Sveriges hela befolkning år 1880 voro:

Ibland alla Europas hufvudstäder räknar Stockholm det rela-
tivt minsta antalet gifta personer.

I Finland, likasom äfven i Sverige och Sachsen, finnas rela-
tivt flere enklingar och enkor i städerna, än på landet. I allmän-
het äger ett motsatt förhållande rum.

Af de frånskilda finnes i Sachsen dubbelt mera i städerna,
än på landsbygden.

I städerna. På landsbygden. 1 hela landet.:am

mank. qvink. mank. qvink. mank. qvink. begge könen,

'gifta 66,63% 63,03%
iifta 28,87 „

26,65
„

Inkling. o. enkor 4,50 „ 10,32 „

100 „ 100,,

61,45% 58,34%
34,84 „

33,31
„

3,71 ~ 8,35 „

100 „ 100 „

61,84% 58,62% 60,26 °/(

34,38
„

32,88 „ 33,70 „

3,78
„

8,50
„

6,04
„

100 „ 100„ 100„100

I städerna. Få landsbygden. 1 hela landet.

mank. qvink. begge mank. qvink. begge mank. qvink. begge
könen. könen. könen.

)gifta. . . 67,62% 62,700/o 65,03% 61,56% 57,77% 59,63% 62,06% 58,20% 60,09%
Hfta . . . 29,63,, 27,34,, 28,42,, 35,22,, 33,96,, 34,58,, 34,76,, 33,38,, 34,06,,
änklingar
och enkor 2,75,, 9,96,, 6,55,, 3,22,, 8,27,, 5,79., 3,18 „

8,42,, 5,85,,
100,, 100,, 100,, 100,, ioo„ 100,, ioo„ 100,, 100,,.

I

mank.

städern;

qvink.

erna.ia.

begge
Få landsbygden.

, * v
mank. qvink. begge

1 hela land

mank. qvink.
let.

begge
könen. könen. könen

'gifta . . . 53,4%
ifta.... 40,3 „

50,60/o
35,6 „

51,90/o
37,8

„

39,8% 36,40/o 38,00/0
54,4 „ 50,9 „ 52,6 „

40,9% 37,70/o
53,3 „ 4.9,5 „

39,20/(
51,3 , :

Inklingar
och enkor 6,3

„
13,8

„
10,3

„
5,8

„
12,7

„
9,4

„
5,8

„
12,8

„
9,5

„

100,, ioo„ 300,, 100,, 100 „
100,, 100,, 100,, 100,,

1 städerna. Få landsan< äbygden.•yg' en. I hela riket.a ri.

mank. qvink. mank. qvink. mank. qvink. begge könen.
»gifta 65,29 o/o 63,91%
rifta 31,89

„
26,84

„

Inkling. o. enkor 2,69
„

9,01
„

'rånskilda . . . 0,13 „
0,24

„

61,84 %
34,48

„

3,65 „

0,03
„

58,75%
OÖjOO yj

7,81 „

0,06 „

62,33 0/o 59,57% 60,91 o/c
34,n

„
32,33

„ 33,19 „

3,51
„ 8,01 „

5,83
„

0,05
„

0,09
„

0,07
„

100 100 100 100 100 100 100
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I kapitlet om befolkningens fördelning efter kön påvisades
att i städerna finnes relativt mera qvinkön, än på landsbygden.
I synnerhet gäller detta ogifta qvinnor öfver 15 år. Deri ligger
en af orsakerna till den i städerna existerande större osedligheten,
specielt den större oäkta nativiteten. I Finland födde af 1.000
qvinkön öfver 15 år oäkta barn:

i städerna 81
på landsbygden 54
i hela landet 56.

Finlands befolkning år 1880 var med särskiljande af man-
och qvinkön samt olika civilstånd sålunda fördelad efter ålder:

Mankön. Q v i n k ö n. Begge könen.
Ålder.

Ogifta. Gifta. .?nk-
ungar.

Sum- Ogifta. Gifta. Enkor. Sum*
b ma. Ogifta. n •/..,, Enkl. Sum.Glfta* o.enk. ma.ma.

14,46%!0- 5 år. 23,29%' 23,43% 13,60% 23,36% 14,03%
5-10 „ 19,23„

i

i
11,89,, 19,54

„ 11,35„| .19,38 „
11,64,,

10-15 „ 14,78,, 9,17,, 14,98,, 8,72,, 14,88
„ 8,94 „

15-20 „ 15,32 „
0,130/o! 0,03%' 9,54,, 15,ll„ 1,07% 0,04 „ 9 1 7 15,22„ 0,59 „ 0,04 „ 9 3-1

20-25 „
11,68,, 4,00

„
0,48

„ 8,65,, 9,63 „ 7,95,, 0,40
„ 8,30,, (10,67 „

5,97
„

0,43
„

8,47 „

25-30 „ 6,42,, 11,63 „ 2,13 „ 8,09,, 5,31 „ 14,05„
1,37

„ 7,90,, 5,86
„ 12,85„

1,57,, 7 99

30-35 „ 3,18,, 14,56
„

3,39
„

17,,4„ 3,27 „
15,09

„
2,60 „ 7 17 3,23

„
14,84

„
2,81,, 7,15 „

35-40 „ 1,95 „ 15,30 „ 4,65 „ I 6,69,, II 2,29
„

15.09 „
4,47

„
6,72,, 9 i 9£>i • •<■ ii 15,21 „

4,51 „ 6,71,,
40-45 „ 1,23,, 13,25 „ 5,78 „ 5,56,, 1,59

„
12,53„

6,28
„

5,65,, 1,41,, 12,92 „
6,22

„
5,61,,

45-50 „ 0,81,, 11,08,, 7,07,, 4 59_t, o .1 ~
1,21

„ 10,18,, 8,16,, 4,79,, 1,01 „ 10,62 „ 7,87 „
4,69

„

50-55 „
0,68

„
10,30

„
10,76,, 4,34

„ 1,04 „ 9,08,, 12,02 „ 4,67 „
0,84

„ 9,68,, H,66„ 4,51
„

55-60 „ 0,54 „ 8,29 „ 13,03 „ 3,63,, 0,90
„

6,83
„

14,72 „ 4,04,, 0,72,, 7,56,, 14,24 „ 3,84 „

60-65 „ 0,38,, 5,81 „ 14,75 „
9 704,i Z „\ 0,72,, 4,40

„ 115,70 „
3,21

„
0,55

~
5,00,, 15,44,, 2,98,,

65-70 „
0,25,, 3,30 „ 14,07 „

1,75
„ 0,48,, 2,26

„
13,78,, 2,20 „ 0,36 „ 2,7 7,, 13,84

„
1 98

70-75 „ 0,14,, 1,47 „ 10,30 ~
0,92,, 0,26 „ | 0,94

~ 9,25 „
1,25

„
0,20

„ 1,20,, 9,52,, 1,09,,

75-80 „ I 0,08,, I 0,65,,
1

8,51 „ I 0,53,,
11

0,15,, I 0,41 „
i

I 6,7 7,, 0,80,, 0,12,, | 0,52,,
i

I 7,23,,
1

I 0,67
„

1

80-85 „
0,03,, 0,19,, 3,78,, 0,27

„
0,06

„
0,io„ 3,14,, 0,33 „ 0,05 „

0,14,, 3,31 „
0,27

„

öfver 85 „ i 0,01
„ I 0,04

„ I 1,33
„ 1 0,06,, II 0,03

„ I 0,02,, I 1,30
„ I 0,13,, I 0,02 „ I 0,03 „ I 1,31,, I 0,09 „

Summa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 1 100% | 100% | 100% | 100%
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Sachsens
befolkning
år

1885
var
med

särskiljande
afman-
och

qvinkön
samt

olika
civilstånd

sålunda
fördelad

efter
ålder:

Summa öfver
85
„

80—85
„

75-80
„

70-75
„

65-70
„

60—65
„

55-60
„

50-55
„

45—50
„

40-45
„

35-40
„

30-35
„

25—30
„

20-25
„

15—20
„

10-15
„

5-10
„

0—
5år. Ålder.

100°, 0,00
„

I

0,01
„

0,03
„

0,07,, 0,13,, 0,19,, 0,23
„

0,32
„

0,44
„

0,62,, 0,95
„

1,91,, 5,29
„

13,02
„

16,27
„

17,91,, 20,05
„

22,5
60/o Ogifta.

100°, 0,03
„

|

0,17,, 0,63
„

1,73,, 3,63
„

5,74
„

7,32
„

9,21
„

11,09
„

12,98,, 15,00
„

15,93
„

13,49
„ 3,05% Gifta.

100°, 1,30
„

|

4,48
„

9,43
„

14,06
„

16,53,, 14,59
„

10,45
„

7

77 6,31,, 4,93
„

4,28
„

3,51,, 2,06
„ 0,30% Enk-lingar. Mankön.1000, 0,"„| 0,40

„

0,98
„

2,15,, 4,37
„

7,87
„

10,23
„

11,87
„

14,39
„

16,28
„

14,86
„

11,36,, 4,84
~ 0,29% Från-skilda.

100°, 0,05
„

I

0,19,, 0,51,, 1,07
„

1,89
„

2,65
„

3,16,, 3,84
„

4,58
„

0,35
~

6,28
„

7,17,, 8,24
„

8,95
„

9,76,,
|

10,75,, 12,03
„

13,53% ma. Sum-
100°, o,oi
„|

0,03
„

0,08
„

0,16
„

0,26
„

0,37
„

0,43
„

0,52
„

0,65
„

0,77
„

1,08,, 1,70,, 4,22
„

11,23
„

16,69
„

18,27
„

20,47
„

23,0
60/o! Ogifta.Gifta.100°, o,oi

„1
0,06
„

0,27
„

0,93
„

2,36
„

4

21--~-.1
„

6,04
„

8,01
„

10,23
„

12,55
„

14,93
„

16,30
„

16,i0„ 7,62
„ 0,38%|

100°, 0,85
„

I

2,96
„

6,60
„

11,29
„

15,03
„

16,02
„

13,47
„

10,68
„

8,46
„

6,21
„

4,26
„

2,62
„

1,26
„

0,28
„ o,ol°/o Enkor. Qvinkön.100°, 0,14,,|

0,59
„

1,33
„

2,32
„

3,87
„

6,83
„

8,75,, 9,79
„

12,98
„

14,49
„

15,51,, 13,69
„

8,11,, 1,57
„ 0,03% Från-skilda.

100», 0,08
„

I

0,29
„

0,70,, 1,37
„

2,25
~

3,05
„

3,52
„

4,02
„

4,70,, 5,39
„

6,24
„

6,93
„

8,14,, 9,02,, 9,52
„

10,28
„

11,52
„

12,9
80/o ma. Sum-

100°, 0,01
„

0,02
„

0,05
„

o,n
„

0,20
„

0,28
„

0,33
„

0,42
„

0,54
„

0,69
„

1,02,, 1,80,, 4,76
„

12,13,, 16,48,, 18,09
„

20,26
„

22,81
o/o

Enkl.

Ogifta.
Gifta.
ochenkor.

100°, 0,02
„
;

0,12,, 0,45
„

1,33
„

2,99
„

4

97 6,68
„

8,61
„

10,66,, 12,76,,
i

14,96
„

16,12,, 14,80
„

5,34
„ 0,19% Begge

1000, 0,96,, 3,31,, 7,26
„

H,94„ 15,38
„

15,69
„

12,76,, 10,00
„

7,96,, 5,91
„

4,26
„

2,83
„

1,45
„ 0,29%! könen.1000 0,13,,

I

0,53
„

1,22
„

2,26
„

4,03
„

7,16,, 9,23
„

10,46
„

13,44
„

15,06
„

15,30
„

12,94
„

7,06
„

1,16,, 0,02% Från-skilda.
100°, 0,07

„

i

0,24
„

0,61
„

1,23,, 2,07
„

2,86,, 3,35
„

3,93
„

4,64
„

5,37
„

6,26
„

7,05,, 8,19
„

8,98
„

9,63,, 10,51
„

11,76,, 13,25% ma Sum-
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Kap. VII.

Nationalitet. Språk.
Födelseort. Trosbekännelse.

Det yttre kännetecknet på en befolknings nationalitet är dess
modersmål. I länder, der ingen skild nationalitet är förherskande,
utan flere dylika stå ungefär jemnstarka emot hvarandra, såsom
exempelvis i Österrike och Belgien, der erhåller denna fråga en
särskild politisk betydelse. Men äfven om man frånser från sa-
kens politiska sida, är det likväl tydligt, att en mera homogen
befolkning i staten alltid är fördelaktigare. Äro t. ex. de olika
nationaliteterna icke alldeles obetydliga, måste lagar och författ-
ningar utfärdas på flere språk; särskilda skolor böra finnas för
elever med olika modersmål; tjenstemännen äro tvungna att känna
de olika språk, som i landet talas o. s. v. Alla dessa olägenheter
äro oundvikliga i en stat, hvars befolkning icke är homogen.

Med nutidens lättare kommunikationer komma de olika län-
derna i lifligare beröring med hvarandra, hvarigenom inflyttnin-
garna betydligt ökas; dessa tillföra landet nya element, hvilka
hafva inflytande på industrins och handelns utveckling, på seder
och bruk. Befolkningens homogenitet måste dock till följd deraf
småningom blifva allt mindre.

Frågan om befolkningens nationalitet ingår sjelffallet öfver-
allt bland de uppgifter, som insamlas vid folkräkningarna.

Europas invånare tillhöra följande nationaliteter (fig. 17):

*) Tyskar 59 V2 m.; deraf i Tyska riket 43 m., i Österrike 8 m., i Ungern
2 m., i Schweitz 2 m., i Ryssland Ixk m, i öfriga länder 3 '/* m.

miljoner. % af hela Europas

Tyskar, *) Holländare och
Flamländare . . 63

befolkning.

18,9 o/ 0
Britter . . 33 9,8 „

Skandinaver .
. 9 2,7 „

A. Germaner .
. . 105 31,4 n

Fransoser och Walloner . 40 12,0 ii
Italienare . 30 9,1 n
Spanjorer o. Portugiser .

Rumäner
. 21
. 8

6,4
2,4

ii

Ladiner (Rhätoromaner) . 0,048
B. Romaner 99 29,9 ). •
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Inom skilda stater gestaltar sig befolkningens större eller
mindre homogenitet på följande sätt:

*) De absoluta talen hänföra sig till tidigare år, hvarför deras slutsumma
är mindre, än den i kapitlet II angifna summan för Europa; men procenttalen
torde ganska nära motsvara det faktiska förhållandet.

miljoner. % al hela Hiuropai
befolkning.

l-yssar o. Ruthener 66 19,9 %
'olacker 11,6 0,5 ~

Izecher, Mährare o. Slovaker . 7,2 2,2 „

[roater o. Serber 6,o 1,8 i,

hilgarer 2,9 0,9 „

lovener 1,3 0,4 „

iorbiska Wender 0,13
G. Slaver .... . 95,1 28,7 11

lagyarer
udar

6,6
. 5,5

2,0 ii

n
"'inska folkslag .

. . . 5,4 1,6 ii
Mrkar o. Tatarer .

. . 4,8 M n

iithauer, Letter, Kurer . 3,2 0,9 ii
rreker . 3,1 0,9 ii
Helter . 1,9 0,6 ii

dbaneser , . 1,3 0,4 ii
Sasker ,

.igenare
indra folkstammar . .

. 0,59
. 0,44

. 0,70
0,5 ii

D. Andra folkslag . . 33,5 10 ii

Summa . 332,6 milj.*) 100 ii '

I Portugal ,
„ Sverige . .

.
. nästan

. mera än
100
99

°/o
ii

portugiser;
svenskar (finnar . . 17.000 och

„ Italien .
.

„ Norge . .

99
97 ii

lappar . 6.000, tills. 0,51 %) ;

italienare;
norrmän (finnar o. lappar 1,7°/o);

„ Danmark . 97 ii danskar;
„

Spanien .

„ Tyskland
„ Frankrike

96
93
93

ii

a
n

spanjorer (basker 3%);
tyskar (5,4 % polacker);
fransmän, 3% bretoner (98,33 °/o

franska medborgare, 1,67 °/o
utländingar);
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Enligt modersmål var Finlands befolkning år 1880 sålunda
fördelad:

Grekland . .

Storbritannien
Preussen . .

.

Rumänien . .

93
90
89
85

u/o

n

greker (5% albaneser);
britter (5 % kelter);
tj^skar (9 % polacker);
rumäner (7,4 °/o judar, 3,9 °/o

Serbien .
.

. 82 ii

zigenare);
serber (8,7 °/o rumäner, 1,6 %

zigenare);
Ryssland .

.
.

Nederländerna

75

71

ryssar (7 °/o polacker, 4,3 % fin-
nar, 3,6 % lithauare, 3,6 "/o
judar, 3,5 % tatarer, 1,5 °/o
tyskar, 1 % rumäner o. s. v.);

holländare (14 % friser, 13 °/o
flamländare o. s. v.);

Schweitz . . . 71 a tyskar (21 °/o fransmän, 5,3 °/o

Bulgarien . . 67 v

italienare, 1,3% romaner);
bulgarer (26% turkar, 2,4% ru-

mäner, 1,9 % zigenare, 0,7 %

judar o. s. v.);
Belgien . . . 45 a flamländare (40 % "walloner, 1 %

tyskar, 9 °/o som tala flere

Österrike .
. 37 ii

språk);
tyskar (24% czecher, 15% po-

lacker, 13 % ruthener, 5 %

slaver, 3 % italienare och la-
diner, 2 % serber o. kroater,
1 % rumäner);

>? Ungern . . . 41 n magyarer (15 % rumäner, 15 °/o
kroater, 13 % tyskar, 12 %

slovaker, 2% ruthener, 0,6%
slovener, 0,5 % zigenare o.
s. v.);

Turkiet . .
. 24 ii turkar, 24 % greker, 24 % alba-

finska talande . . 1.756.381 eller 85, 2 %

svenska ii . 294.876 „ 14, 3
„

ryska v 4.195 „ O, 2
„

tyska
lappska
öfriga språk

11

ii

ii

1.720
„ O, i

„

961 „ 0,05 „

2.649 „ 0,13 „

2.060.782 eller 100 °, 'o.
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De ryska talande utgjordes förnämligast af handlande med
deras familjer, spridda här och der i städerna; de tyska talande
voro likaledes till större delen handlande, bosatta hufvudsakligen
i Wiborg och Helsingfors; de lappska talande funnos uteslutande
i Uleåborgs län. Befolkningen i de skilda länen bestod af finska
och svenska talande i följande förhållande (fig. 18):

Med afseende å födelseorten voro i Finland år 1880:

För jemförelse intagas här följande siffertal, utvisande huru
stor procent af invånarne i nedanstående länder var född utom
landet:

Att antalet utomlands födda personer i Finland är litet, är
en naturlig följd af de hos oss ännu jemförelsevis föga utbildade
och mindre lifliga internationela förbindelserna. Till och med
Finlands förening med Ryssland och den lifligare samfärdsel, som
till följd häraf uppstått emellan begge dessa länder, har i detta
afseende icke utöfvat något särdeles inflytande. Anmärkningsvärd
är också den seghet, hvarmed befolkningen hos oss i allmänhet
håller sig fast vid födelseorten. Af Finlands invånare år 1880 voro:

fans. _:a. talandle. svenska tal..an< e.
[uopio
.t. Michels

län 99,5 o/o
98,9 „

0,5 o/o
1,0 „

Ileåborgs
'avastehus

ii

n

98,3 „

98,0 „

l,2
„

1,7 „

Wiborgs
_bo och Björneborgs

ii 96.5 „

82.6 ~

2,4 „

17,0 „

ii 67,1 „ 32,9 ~

[ylands ii 47,8 „ 50,2 „

Hela landet . 85,2 14,3

:ö la i Finland . .

i99,38
11 ~ R3Tssland . . 0,39 ii

11 ~
Sverige . . 0,18 u

n ~ öfriga länder 0,05 ii

1 Italien (1871) . . 0,32 o/o I Frankrike (1872) - 2,44%
„ Sverige (1880)
„ Ungern (1869)

• 0,41 „

. 0,47 „

„ Preussen (1871)
„ Danmark (1880)

. 2,49 „

. 3,16 „

„ Finland (1880)
„ Norge (1875) .

„ Irland (1871) .

. 0,62 „

. 1,25 „

. 1,94 „

„ England (1871)
„

Skottland (1871)
„ Sachsen (1885)

. 4,49 „

. 8,88 „

. 10,08 „,
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Inom de större städernas befolkning är antalet af dem, som
icke äro födda i staden, relativt större än motsvarande antal i de
mindre städerna och i landskommunerna. Så voro t. ex. i Hel-
singfors år 1880:

I Sverige voro år 1880:

I Stockholm voro år 1880:

I Danmark voro år 1880:

*) Infödda: i Westerbottens län . . 97,7 %, i Stockholms län . . 75,9 %.

Födda i samma lödda mom _bödda i något Födda utom
kommun, der de någon annan annat län. Finland.

voro bosatta. kommun af
samma län.

I städerna 51,18 % 27 % 17,17 o/o 4,65 O/o
„ landskommunerna 87,63 ~ 9,58 „ 2,54 „ 0,25 „

hela landet 84,67 „ 10,99 „ 3,72 „ 0,62 „ .

ia i staden 31,5 0/ö
~ öfriga kommuner af Nylands län
„ andra län

22,4 „

33,7 „

~ utom landet 12,4 „

100%

I städerna. I landskom- I hela riket.
munerna.

.nfödda länsinvånare 67,8 % 92,0 o/o 88,4 0/o*
iodda i annat län 30,4 ~ 7,6 „ 11,0 „

„
å utrikes eller okänd ort 1,8 ~

100%
0,4 „

100 %

0,6 „

100 %.

.niödda 41,3 o/o
nflyttade svenskar • 56,2 „

itländingar .

.
. 2,5 ~

100 %

I Köpen- I öfnga På lands- -1 hela
hamn. städer. bygden. riket.

'ödda i samma amt 54,30 o/o 73,42 o/o 86,07 o/o 80,47 °/(

~ „ annat amt
„ ~

bilanden o. kolonierna
37,42 „

0,32 „

21,90 „

0,07 „

11,81 „

0,025 „

16,31 ,

0,06 ~

„ utomlands 7,96 „ 4,61 „ 2,i0 „ 3,16 ,;

100 100 100 100
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I Sachsen voro år 1885:

I Tyskland voro förhållandena år 1885 följande:

I Schweitz voro:

I Frankrike voro:

De förbättrade samfärdsmedlen hafva tydligen föranledt ett
större antal flyttningar, än förut. Hos oss finnas dock icke några
uppgifter i detta afseende tidigare än för år 1878. Emellertid visa
ofvanstående siffror att flyttningarnas antal hos oss icke är stort
inom landskommunerna; deremot är tillströmningen af fremmande
element till städerna ganska ansenlig, förnämligast till de större.

Såsom det ofvanstående antyder, är befolkningen i Fin-
land mera stabil med afseende å boningsorten, än i flertalet andra
länder.

I följande städer voro:

:'ö la i samma kommun, der cde Ibo de 50,07 %

„ „
län

„

~
andra län i Sachsen

~ 31,31 „

8,54 „

~
utom riket 10,08 „

100,,

lelila Tyskland. Preussen. Liibeck.

den stat, der de bodde . 95,5 % 98,3 o/0 60,6 o/o
~ andra tyska stater .

.
. 3,7 „ l, 1

„ 37,4 „

.tländingar • 0,8 „ 0,6 „ 2,0 „

100
„

100 „ 100 „ .

ö la i samma kommun, <der cde 1bod(de 45,15 %

~ ~ ~ kanton, ~ ~ 31,56 „

~ „ annan ~ 15,17 „

~ ~ utlandet 8,12 „

100 „

Födda mom .bodda utom Födda utom-
departementet. departementet. lands.

I Seinedepartementet
„

Loire
. 34,7%
. 85, 9

„

59, 8 %
13, 8

„

5,5%
0, 3

„

„ Oorréze
„

hela landet ....
. 98,92 „

. 86, 7
„

1,06 „

11, 6
„

0,02 „

1, 7
„.

Föc
I Moskwa 1882 . . .

„ S. Petersburg 1881

ddla i stad
. 26,9 o/0
. 29,0 „

Len.
i

Inflyttade.
73,1%
71,0 „

„
Paris 1880 ....

. 32,0 „ 68,0 „

„ Berlin 1880 .
. .

.
. 44,0 „ 56,0 „

„ Köpenhamn 1880 .

„ London 1881 . . .

. 54,3 „

. 63,0 „

45,7 „

37,0 „.
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Trosbekännelse. Utom af nationalitet, språk och födelseort
beror en befolknings större eller mindre homogenitet af de olika
trosbekännelser, som inom densamma förekomma. F. n. torde
Europas befolkning tillhöra olika konfessioner ungefär till följande
antal (fig. 19):

De kristna utgöra sålunda omkring 96 °/o ) öfriga religions-
bekännare och konfessionslösa 4 %.

I skilda stater tillhöra invånarne följande konfessioner:

*) Se noten på pag. 107.

miljoner. % ai hela Europas
befolkning.

Homerskt-katolska, armenianer och
unierade greker

grekiskt-katolska
156
83

47 %
25 „

protestanter och anglikaner 74 22,3 ~

netodister 3,500 1,0 „

protestantiska dissidenter 2,700 0,8 „

0,140
initarier (socinianer) 0,120
nuhamedaner 6,500 2,0 „

sraeliter 5,500 1,7 „

indra, hedningar och konfessionslösa . 0,550 0,2 „

Summa .
.

. 332*) 100%.100%.

I Portugal
„ Spanien
„ Sverige

äro . 99,99
99,8
99,8

o//o
5,

katoliker;

luteraner (21 tusen fremmande
trosbekännare, 0,06 % isra-
eliter) ;

„ Norge
„ Belgien
„ Italien

99,7
99,6
99,6

luteraner;
katoliker;

„ Danmark
„ Serbien

99,1
99,0

luteraner;
grekiskt-katolska, 1 °/ 0 muha-

medaner och andra;
„ Frankrike

„ Grekland
„ Österrike

5, 98,0

97,0
91,4

„ katoliker, 1,6 % protestanter,
0,14°/0 israeliter;

grekiskt-katolska;
katoliker, 1,8 % protestanter,

4,5 % israeliter, 2,3 % gre-
kiskt-katolska ;
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I Rumänien ~ ....88,0 °/0 grekiskt-katolska, 7,4% israe-
liter, 2,8 °/0 katoliker;

„ Ryssland „
....79,0 „ grekiskt-katolska, 10% kato-

liker (förnämligast iPolen),
3,7 °/0 protestanter, 3,44 °/0
israeliter, 3,2 % muhame-
daner;

„
Bulgarien ~ ....70,0 ~ grekiskt-katolska, 29% muha-

medaner, 0,7 % israeliter;
„

Tyskland „ ....62,3 „ protest., 36,2 °/0 katoliker,
1,3 °/0 israeliter;

I Norra Tyskland 71% protest., 27% katoliker,
„

Södra „
36

„ „ ,62 „ „ ;

I Preussen . . 64,43°/0 protest., 33,98°/0 katol., 1,29% israel.,
„ Bayern ..

. 28,06 „ „ 70,84 „ „ 0,99 „ „

„ Sachsen .. . 96,67 „ „ 2,76., „ 0,24 „ „

„ Wurttemberg 69,08 „ „ 29,99,, „ 0,66,, „

„ Baden ..
. 35,37 „ „ 62,73 „ „ 1,69 „ „ ;

I Nederländerna 61,6 % reformerta, 35,9% katol., 2%
israeliter;

„ Ungern 59,8 „ katol., 20,2 % protest., 16 %
grek.-kat., 4 °/0 israeliter;

„ Schweitz 58,6 ~ reformerta, 41% katoliker;
„ Storbritannien 58,6 „ anglikaner, 19,1 % protest.,

17,5%, katol., 4,7 °/0 pres-
byterianer, 0,1 % israeliter;

I England o. Wales ....77,8% anglik., 17,4% prot.,
4,6 °/0 katol.;

„ Skottland 44,2 % protest., 43,9 % pres-
byt., 9,5 o/Q katol., 2,2 o/0
anglikaner;

„ Irland 76,5 % katol., 12,4 % anglik.,
10% protest., 1,1% israe-
liter;

„ Turkiet 52,0 % muhamed., 39 % grek.-katol.,
5% katol., 2,4 % israeliter;

I Bosnien 36,88 % muhamed., 42,75 °/0
grek.-katol., 19,89%katol.,
0,44% judar, 0,04°/0 andra.
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I Finland funnos år 1880

De grekiskt-katolska utgjordes af 29.300 inv. i Wiborgs och
7.900 i Kuopio län samt dessutom 1.100 i Helsingfors och ett min-
dre antal i öfriga städer. Katolikerna funnos i Wiborg och Hel-
singfors. Af öfriga kristna konfessioner fanns ett fåtal, hvilka,
såvida de äro finska medborgare, äro upptagna bland luteranerne.
Dessutom funnos några hundra judar, som vistades i Helsingfors,
Wiborg och Åbo; men då dessa icke kunna blifva finska under-
såter, så äro de icke heller upptagna i den legala befolkningens
antal.

I allmänhet räknas på jorden 6.300.000 judar och af dem i
Europa 5.500.000 eller 1,7 °/o af verldsdelens hela befolkning. De
äro sålunda fördelade:

I Ryssland finnes mest judar:

Af den judiska befolkningen i Ryssland äro i städerna bo-
satta 80 %, på landet 20 %.

Ehuru judarnes antal i förhållande till Europas öfriga be-
folkning är så ringa, så representerar denna lilla bråkdel likväl
en högst ansenlig summa af intelligens, verksamhet och i synner-
het rikedom. Men äfven i åtskilliga befolknings-statistiska afseen-
den företer denna märkliga nationalitet egendomliga afvikelser
från de normala förhållandena; till dessa få vi i det följande till-
fälle att återkomma.

.uteraner .... 2.C019.727 e]ller '98,0i 'Q
grekiskt-katolska
romerskt-katolska

38.725
2.330

ii

ji

1,88
o,n °/o

Summa . 2.060.782 n 100 %,

I Ryssland .
. . 2.600.000 = 3,44 0/o af hella 1beflo] mingen,

deraf i Polen 770.000 = 14
„ „ ~ ~

„ Österrike-Ungern
„ Tyskland . . .

„ Rumänien . . .

1.650.000 = 4,33 „ „

565.000 = 1,3 „ „

265.000 = 7,4 „ „

„ Turkiet .... 120.000 = 2,4 „ „. ~ ~

„ Nederländerna . 82.000 = 2,0 „ „ ~ ~

„ Frankrike . .
. 65.000 = 0,16 „ „ ', ~

„ Italien .... 40.100 = o,u
„ „ 5, ~

~ Öfriga länder . 90.000.

i Minska guvernementet 19,9 % af befolkningen
„ Grodnenska ~

.... 19 7

„ Ko venska ~ ....

„ öfriga vestra guvernement ifrån
19.0 ~ ~ ~

12.1 „ „
till 18,7 0/0 .
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Kap. VIII

Hushåll. Bostad
För befolkningsstatistiken vore det af stor vikt att känna

hushållens styrka i de olika länderna, d. v. s. det antal personer,
hvaraf hushållen bestå. Men i detta afseende äro uppgifterna
mycket ofullständiga och osäkra och endast emellan få länder äro
jemförelser möjliga. Till följd häraf nödgas vi inskränka oss till
att här meddela endast några data, hvilka torde vara mera tillför-
litliga.

Med hushåll förstå vi här verkliga organiska föreningar emel-
lan enskilda personer, som hafva gemensam ekonomi, men icke
de s. k. stora agglomeratio?ierna, såsom kaserner, fängelser, fattig-
hus, hospital m. m. Lika litet bör hushållsbegreppet likställas
med begreppet familj.

Wappäus anser att en familj i medeltal består af 4, ett hus-
håll deremot af 5 personer.

Finland lunnos 1880 454,339 hushall, hvara:
i städerna 45,541 och
i landskommunerna ....408,798.

å hvarje hushåll kommo:
i städerna 3,8 personer,
„ landskommunerna 4,6 „

„ hela landet 4,5 „

Sverige kommo 1880 på hvarje hushåll:
i städerna 3,17 personer,
„ landskommunerna .... 4,n ~

„ hela riket 3,94 ~

Sachsen 1880:
i städerna 4,47 personer,
på landet 4,62 ~

i hela riket . 4,56 „

'å Island kommo på hvarje hushåll 6,95 personer,
i Norge 5,15 „

„ Irland .
. , 5,i0 „

„ Baden •

. . . 5,00 ~

„ Nederländerna 4,90 ~

„ Ungern 4,85 „

„ Belgien 4,84 ~

„ Bayern . .

, 4,80 „

„ Baden 4,80 ~
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Ur de uppgifter, som på detta område finnas tillgängliga,
framgår, att hushållens antal ökats hastigare, än befolkningen,
till följd hvaraf hushållen nu i genomsnitt räkna färre medlem-
mar än i förgångna tider. Orsaken härtill torde till en stor del
ligga deri, att numera ett mindre antal tjenare, än förr var van-
ligt, befinner sig i husbondens kost. I synnerhet har antalet af
de små hushållen, som utgöras af 1 eller 2 personer, tillvuxit.

I Finland voro hushållen 1880 sålunda fördelade:

I Finland stod således hushållens antal i omvänd proportion
till antalet af de personer, som tillhörde hushållen. I Sverige
voro hushållen sålunda fördelade:

i Danmark . 4,75 personer,
„ Schweitz .

.
. . •.

„ Preussen
. 4,75
. 4,70

„ Tyskland . .

,
. .

. 4,68
„ Italien
„ Österrike

. 4,68
• 4,65

„ Wiirttemberg . . . • 4,60
„ Sachsen . 4,56
„ Finland • 4,50
„ England . 4,47
„ Sverige
„ Frankrike ....

. 3,94

. 3,90
„ Götheborg ....

„ Stockholm mindre än
. 3,50
. 3

„ Paris . 2,62 „ .

I städerna. I landskom- I hela landet.
munerna.

Bestående af
~ ~

1 pers. .

2 „.
•

. 23 °/o

. 19 „

17,1 %

14,5 „

17,6 o/o
15,0 „

1, ~ 3 „ .
• 16 „ 12,9 „ 13,2 „

a 11 4
„

• . 13 „ 11,9 „ 12,0 „

a ii 5 „ . . 10
„ H,l „ 11,0 „

i. ii

n n
n ii

6
„ .

7 „ •

8
„

.

• 7 „

• 4,5 „

. 3,0 „

9.2 „

7.3 „

5,2 „

9,0 „

7,0 „

5,0 „

ii ii 9 „ . • 1,5 ~ 3,6 „ 3,4 „

ii • ii 10 „ .

11 och flere
. 1,0 „

• 2,0 „

100 %

2,5 ~

4,7 „

100 o/o

2,3 ~

4,5 „

100 %.
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Bostad. Det vore tydligen fördelaktigast, med afseende å
såväl beqvämlighet och sanitära förhållanden, som sedlighet, derest
hvarje familj kunde bebo sitt särskilda hus. Men i detta afseende
förefinnas stora olikheter emellan de olika länderna, hufvudsak-
ligast i beroende af den mera eller mindre rika tillgången på bil-
ligt byggnadsmaterial. Jemförelser i detta afseende blifva derför
ofta alldeles oegentliga. Så t. ex. finnes i Finland och Sverige
god tillgång på byggnadsvirke, så att man i Tavastland och Öster-
botten äfvensom i Norrland ofta hos bönder påträffar timrade två-
våningshus. I mellersta Europa måste invånarne deremot ofta åt-
nöja sig med de minsta kojor.

Wappäus anser ett sådant förhållande vara gynsamt, om på
hvarje hus på landsbygden komma 5—7 personer; naturligtvis
måste husens storlek och beskaffenhet härvid tagas i betraktande.
I städerna, i synnerhet i de betydligare, äro tydligen svårigheterna
att besitta eget hus större än på landet.

Germanerne sätta i allmänhet synnerligt värde på att hvarje
familj bebor sitt skilda hus. Mest utprägladt framträder detta
karaktärsdrag i England, der bostadsförhållandena måste anses
vara de gynsammaste. På hvarje särskildt hus komma derstädes
nemligen i genomsnitt icke flere än 5,47 personer. Såsom nedan-
stående tabell närmare utvisar, finnas väl länder, der hvarje hus
i medeltal bebos af ett ännu mindre antal personer; men ingen-
städes är fördelningen emellan städerna och landsbygden jemnare
eller skilnaden emellan dem mindre.

På ett boningshus kom följande antal personer:

1 staderna. 1 landskommunerna.
lestående af 4 pers 14,62 % af 5 pers 14,71 °/<

„ „ 3 „ ....13,54 ~ „
6

„ 14,32 „

„ ~ 5 „ ....13,51 „ ~4 „ 13,54 ~

„ 6 „ ....11,24 „ „
7

„ 12,18 „

„ „ 1 „ ....10,24 „ „ 1 „ 4,12 „

O. s. v. o. s. v.

På hvarje familj kommo:
I Irland 5,14 pers.
„

Belgien: på landsbygden ....5
~

„ ~
i städerna litet mindre än 5 ~

„ Danmark 4,82 „

„ Norge 4,82 „

„ Tyskland 4,82 „

„ Frankrike 3,84 „
.



118

Ofvanstående uppgifter kunna i allmänhet icke jemföras med
hvarandra. De enda siffror, som äro mera jemförbara, gälla an-
talet invånare på hvarje hus i större städer. På hvarje hus kom
följande antal invånare:

I enskilda städer var förhållandet följande:

*) I städerna ofta stora kasernartade byggnader, på landsbygden små kojor,

I städerna. PPå landsbygdden. ]I hela 1landdett.
Frankrike . .

Belgien . . .

England . .
.

Nederländerna
Österrike .

. .

. 9,12*)
. 6,41
. 6,07
. 6,92

4,40 *)

5,16
5,U
6,i0

4,84
5,42
5,47
6,37
6,37

Serbien . . .

Finland . . .

Skottland .
.

•
. 11,1
. 14,11

6,9
6,05

6,50
7,1
7,80

Preussen . . . . 11,78 7,52 8,37
Tyskland . . 8,27
Sachsen . . . . 16,7 8,7 10,8.

Lnligt en annan beräkning kommo i Belgien pa
i städerna 125—174 hushåll

.US

på landsbygden 106 „

868 kommo på 100 boningsrum:
i Stockholm 129 invånare,
„ Götheborg 165 „

„ Helsingfors (1880) 173 „ .

1
öfver 100,000

inv.

L stader mec
50,000-

-100,000 inv.

d en beioi
30,000-

-50,000 inv.

iknmg
20,000—

30,000 inv.
mindre än
20,000 inv.

England ....6,7
Belgien .... 7,6
Nederländerna . 9,6

5,8
7,8
8,5

5,4
6,4
5,7

5,8 5,0

Frankrike .
.

. 19,1
Österrike ....23,8

14,1
14,2

10,4
9,5

7,8 6,5

Preussen ....36,4 13,0 16,6 12,2 9,7
Skottland .

.
. 29,1 17,8 18,2 11,8

Sachsen ....28,5 33,6 23,7 10,6.

i, hvarje hus. hvarje hus.
Liibeck
Bremen

5,7 inv.
6,1 „

I Haag . .

„ London .

7,0 inv.
7,7 „
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På senare tider har man i de större städerna börjat att upp-
föra stora kasernartade byggnader, hvarigenom äfven numera på
hvarje hus kommer ett större antal invånare, än förut.

I Berlin funnos 1872:

1875 funnos derstädes 3,239 bostäder, i hvilka alla rum sak-
nade eldstäder; i hvarje rum bodde i medeltal 3 personer.

Af befolkningens större eller mindre trångboddhet anses så-
väl mortaliteten, som antalet oäkta födda, åtminstone till en viss
grad, vara beroende. Exempelvis må följande siffror anföras:

*) Enligt en nyare uppgift . . . 57,9
**"*_ 90 q
***) „ „ „ „

... 50,1. Se tabellen ofvan på denna pag.

I Amsterdam . . . 9,0 inv. I Paris .... .35,0 ~

„
Bryssel ....

„ Braunschweig .

„
Hamburg . . .

. 9,7 „

. 11,5 „

. 12,3 „

„ Köpenhamn .

„
Berlin .

.
.

„
Wien ....

• 38,3
. 49,23
. 50,1

„ Frankfurt a. M. . 16,4 „ „
S. Petersburg . 90,9 a

„ Munchen ....
„ Stockholm . . .

„ Dresden ....

.20,6 „

• 27,1 „

. 28,5 ~

„ Helsingfors .

„ Åbo ....

„ Wiborg . .

. 15,7

. 12,0

. 12,0
ii

ii

„ Buda-Pest . . . .33,1 „

71
76

bos.tädler, der 10 personer
11-12 „

bo)dcde i

~

ettb rum,

11
~ ~ 13—20 „ ~ ~ ~

•

I bostäder, dler enedast rum kundle uppvärmas, _ommo per rum . 4,00 pers,
i, ,> 2 !, ~ ii ii ii • 2,36 „

), 3
11 >, ); >> 1. • 1,64 „

>i a i? 4 J> 11 ). <1 11 . 1,34 „

'i 11 ~ a 5—7 >, », . i >» 11 • 1,03
„

i medeltal .

), >. 8 och merat >1 .» . 0,90 „

. 1,94
„

.

1 hvarje hus Mortalitetts- Oäkta födda barn
bodde pers. procent. i % af alla födda.

iOndon . .
. 8 2,4 o/ 0 4%

lerlin .... 32*) 2,5 ~ 16 „

'aris .... 35 2,8 „
20

„

. Petersburg 52**) 4,1 „ 26
Vieia. .... 55 ***) 47 51 „•
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Kap. IX.

Befolkningens fördelning efter yrke.
Samhällsstånd.

Uppgifterna om befolkningens fördelning efter yrke äro i
allmänhet mycket osäkra. Redan yrkenas klassifikation är betyd-
ligt afvikande i olika länder och någon samstämmighet häri har
tills nu icke vunnits, oaktadt de statistiska kongressernas alla be-
mödanden. Jemförelser emellan skilda länder blifva derför myc-
ket svåra och ofta alldeles omöjliga. Emellertid vore det för natio-
nalekonomin och den sociala vetenskapen af en synnerlig vikt att
hafva en noggrann kunskap om yrkesfördelningen. Tills vidare
måste detta förblifva ett fromt önskningsmål.

Det enda, som kan gifva någon antydning, åtminstone om
hufvudyrkena, är indelningen i lands- och stadsbefolkning; den
förra är hufvudsakligen sysselsatt med åkerbruk, den senare der-
emot med industri och handel. Ett viktigt undantag ifrån ofvan-
stående allmänna regel utgör Sachsen, der industrin äfven är myc-
ket utbredd på landsbygden, som derigenom ganska nära erhåller
fysiognomi af stad. Likaså i Belgien.

Då befolkningen i ett land är gles, sysselsätter den sig före-
trädesvis med åkerbruk; är densamma deremot tät, så utgör in-
dustrin dess hufvudsysselsättning. Då nu folktätheten öfverallt
småningom ökas, bör industrin således tilltaga på åkerbrukets
bekostnad. Detta förhållande bekräftas äfven af erfarenheten.

Enligt uppgift af D:r Engel sysselsatte sig i Europa 88,57 %

af den arbetande befolkningen med producerande af materiela
föremål (Sachguter), d. v. s. bostad, uppvärmning, belysning, nä-
ring, kläder m. m. samt 11,43 % med immateriela föremål (Dienst-
gtiter), d. v. s. allmän säkerhet, själavård, rekreation och nöjen,
andlig kultur, sundhetsvård m. m. I de olika länderna var yrkes-
fördelningen följande:

Af 100 arbetande personer sysselsatte sig nedanstående antal
med anskaffande af:
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Af familjerna tillhörde:

Af arbetarne jemte familjer tillhörde:

B'cp
13?

tö
o
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• ty
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™
°°
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ro ty
>-_ M
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'"I

ro o
pri
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g ro'

Tyskland
Österrike

54,3
70,4

18,5
12,0

9,9
6,1

4,1
2,6

1,6
1,2

2,9
1,6

1,4
1,3

4,9
3,3

2,4
1,5

Ungern 74,5 6,9 5,4 2,6 1,3 1,9 1,5 3,8 2,1
Schweitz 52,5 21,8 14,6 3,0 1,2 2,7 1,2 2,0 1,0
Nederländerna . . 39,6 20,8 19,0 3,7 1,8 4,2 2,2 6,4 2,3
Belgien 13,2 39,2 26,1 7,1 1,5 3,1 3,3 2,2 4,3
Frankrike . . . . 55,8 18,6 12,6 2,4 0,7 2,0 1,6 5,0 1,3
Italien 65,2 15,3 9,1 2,1 1,0 1,5 1,7 2,9 1,2
England o. Wales. 29,1 27,7 18,9 7,2 2,0 5,8 2,2 4,7 2,4
Skottland 32,1 28,5 19,1 7,1 1,8 3,8 2,0 3,5 2,1
Irland 55,0 18,6 9,3 3,2 1,4 4,5 1,8 4,2 2,0
Förenta Staterna . 57,2 12,9 13,1 5,7 2,0 3,2 1,7 2,4 1,8
Medeltal . 56,6 | 17,0 | 11,2 | 3,8 I 1,4 I 2,7 I 1,6 | 3,9 I 1,8

I Sachsen sysselsatte sig af 100 arbetare:

1) med åkerbruk och skogsskötsel .... . . 18 %

2) ~
industri .

•

3)
~ handel och kommunikationer .

.

4) tjenstefolk och daglönare voro ....

. .50 „

.. 9
„

. .11 „

5) militärer •
• 1,7 „

6) öfriga yrken
7) utan skildt yrke

•
• 4,0 „

• • 6,3 „

100 o/o.

ofvanstående grupp 1) . 13 %

~ ~
2) . 54,7 „

~ ~
3) .12 „

~ M 4) •13 „

~ ~ 5) . 0,3 „

~ ~ 6)
7)

. 4,0 „

• 3,0 „

100 %.
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I Tyskland sysselsatte sig af hela befolkningen:

I Bayern:

I Bayern voro:

I Preussen voro af 100 arbetare sysselsatte:

Delas hela befolkningen — män, qvinnor och barn — efter
de olika yrken, hvaraf desamma erhålla sitt uppehälle, så beräknas
på de jproduktiva yrkena (åkerbruk, bergsbruk, industri och handel):

Åkerbrukare äro:

;ruppen 1J • 70
2).
3).

52
10

~
4). 12 a

i,

5).
6).
7).

1
4
5

ii

a

ii

ned landtbruk, skogsskötsel, boskapsskötsel, fisl
„ bergsbruk, industri och byggnadsväsende
~ handel och kommunikationer

ke .
. 42,51 o/o
. 35,51 „

. 10,02 „

.jenstefolk och daglönare . 2,07 „

jyrko- och statstjenst, fria yrken • 4,92 „

rentierer, pensionärer, fångar, yrkeslöse m. fl. . . 4,97 „

100 %.

åkerbruk, boskapsskötsel, vinodling, träi
och skogsskötsel, jagt och fiske ....
industri, handel och kommunikationer . ,

.dIgån■dIs-
. 40,75 o/0
. 37,68 „ .

jjelfständiga yrkesmän, bjenstbemän m. m. 29 %

nedhjelpare
Dersonlig betjening .

.

_>arn och anhöriga . .

26
„

2
„

43 „

100 °/o
.ed. industri i allmänthet

11 små industrin 4
~

Hiuropa .

England
. 83
. 93,5

o a: :nmgen
_ _ •

1 Mtntand . 77% af hella Ibet10l mmg.
„ de Nordiska länderna i allm. mera än 75 ~ ~ ~ ~

„ Eyssland „ „ 75 „ ~ ~ ~

n Polen „ „ 75 „ ~ ~ ~

„
Europa i medeltal 58,5,,



123

En del nationalekonomer anse en sådan arbetsfördelning i
stort vara gynsam, vid hvilken hälften af befolkningen syssel-
sätter sig med åkerbruk, den andra hälften med andra yrken.

Bergsbruk idka:

Industrin sysselsätter:

Fabriksarbetarne utgöra:

Med handel och kommunikationer äro sysselsatta:

-b rankrike .
. 52 7o af helLa IbetfoJ :nmg.

Preussen . . 48 „ ~ ~ ~

Belgien . . .

Storbritannien
43 „

33
„

Sachsen .
. . 33 „

r Belgien 4,5% af
„

Nassau 3,5 ~ ~

betf. I Ryssland mind. än 0,5°/o af 1
„ Italien „ „ 0,5 „ „

bef.

„
Storbritannien . .3,1,, ~ ~ „ Schweitz „ ~ 0,5,, „ ~

„ Preussen .
. . . 2,6,, ~

„ Sachsen 2,5 ~ ~

„
Portugal

„ „ 0,5 „ „

„ Nederländerna .
. 0,0i,, ~

„ Sverige 1,5 „ „ ~ „ Grekland ....0,0i,, „ ~

„ Europa i medeltal 1,0 ~ ~ ~ „ Danmark ....0,0i,, ~ ~
•

I Storbritannien .49 u/o af I
„ Sachsen ....46 „ „

„
Belgien 38 „ „

„
Schweitz ....31 „ „

„ Frankrike ....30
„ „

„
Preussen .... 29

„ „

bet
~

~

~

~

t. 1 Sverige ,

„ Portugal
„ Finland .

„ Ryssland
„ Norge .

„ Grekland

. 8,3 o/o af l
• 6,7 „ „

■ 6,6 „ „

. 6,3 „ „

• 5,5 „ „

. 5,3 „ „

bei

„
Wurttemberg . .27

„ „

„ Europa i medelt. 19,3 „ „

„
Turkiet . • 5,0 ~ ~ ~

1 Storbritannien . 12u/o af belf. 1 Finland . 1,880/o af tbet.
„ Sachsen .

. . 7 ~ „ Norge .
• 0,65 „ „ ~

„ Schweitz .
. . b>3 ~ ~ ~ „ Portugal 0,6 „ ~ ~ •

„ Belgien . . . •6„ „ ~

I England .
.

.
. 9,20/o af belf. I Europa i medle\ tal 4,5% al \bef.

„ Norge .
. .

„ Nederländerna
„ Grekland . .

.
. 0,3 ~ ~

. 8,2 ~ „

. .69

„ Sverige .
. .

„ Finland . . .

„
Österrike .

.

• 3,4,, ~

• 3,03 ~ ~

. 2,5 ~ ~

„ Danmark . . • • 5,6 ~ „ ~ „ Portugal . .
. 2,3 ~ ~ ~

„ Frankrike . . • • 5,0 ~ ~ ~ „
Turkiet . . . • l,8,, ~ ~ •
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Enligt uppgift af M. Block sysselsatte sig af befolkningen i

Utaf dessa voro, inberäknadt familjer och tjenstefolk:

I Finland var befolkningen 1880 sålunda fördelad på de
olika yrkena:

I Danmark var befolkningen 1880 sålunda fördelad:

.rankrike 18( i med1:

Lkerbruk .

hdustri .
.

landel .
.

52 %
30 „

5
„

Diverse yrken .

Utan yrke . .

Okändt yrke .

0,5 o/o
1,5 „

1,5 „

?ria yrken . 9,5 „ Summa 100%.

•entierer ....
nilitär o. polis .

allmän tjenst .

.1,96 0/0
. 1,71 „

• 1,08 „

läkare o. apotekare .
.

. 0,48 °/(

hörande till rättsvården . 0,47 ~

pensionärer 0,39 ~

tndliga ....
. 0,62 „ vetenskapsmän, literatörer,

ärare .
0,53

„ artister 0,16 „.

åkerbruk och binäringar . . .
....77 %

industri
aandtverk
landel

• 2,20 o/ 0
. 4,42 „

. 1,01 „

....6,62 „

kommunikationer
administration o. rättsvård . .

. 2,02 „

. 0,90 „

....3,03 „

indervisning och uppfostran .

presterskap och kyrkobetjening
. 0,25 „

. 0,56 „

belsovård , .
. 0,15 „

militär . 0,22 „

fria yrken
.umma statsborgerliga yrken .

• 0,56 „

....2,64 „

_)friga yrken ....4,21 „

utan bestämdt yrke •■•. 6,50 „

Summa 100 °/„.

Jordbrukare . 46,99 7,Io
.ndustriidkare . 22,83 ~

laglönare och arbetare . 8,83 „

landlande . . . .

irambringare af immateriela förnödenheter .

mderordnade tjenstemän 2,n %

. 6,81 „

. 6,67 „

.ärare 1,35 ~

3ivile embetsmän 0,83 ~

advokater, läkare, ingeniörer m. m. . 0,62 „
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I Sverige var befolkningen 1880 sålunda fördelad:

Af den åkerbrukande befolkningen voro:

I Finland utgjorde hufvudmännen för den jordbrukandeklas-
sen 12 % a*' folkmängden, i Sverige 11 °/0 , i England 6%.

andliga 0,45 °/0
privata vetenskapsmän, literatörer,

konstnärer m. m 0,44 ~

officerare och embetsmän vid armén . 0,69 „

„ „ „ flottan . 0,02 „

iivila embetsmäns biträden 0,14 ~

sjöfarande och fiskare . . . . 2,90 o/Q
Kapitalister ....1,30 „

pensionstagare m. m
portierer, stadsbud m. m

....0,94 „

....0,16 „

itan fast tjenst ....0,24 „

itan bestämd näring •••. 0,67 „

Summa 98,34 „

patienter på dårhus o,io °/0
mderstödstagare 1,48 ~

insatta i fängelser 0,80 „

1,66 „
• ■ • . 1,66 „

Summa 100

iedi åkerbruk sysselsatte sig 51,32 °/0 med undervisning, literära
~ industri 12,62 ~ o. konstnärl. yrk. . 0,76 °/(

handel, sjöfart, landtransp. 4,87 ~

kyrko-, stats-, kommunal-
vård om sjuka och

fattiga .....0,29 ,

förvaltning, landt- och utan uppgifvet yrke 25,61 ,
sjöförsvar 4,53

„ 100 %100 o,

xrkesutöfvare voro . . . • 36,3 o/Q
bjenstehjon . 6,9 „

tiustrur utan yrke .... . 16,3 „

i)friga familjemedlemmar . •40,5 „

100 o/n ,

sjeuiägandie. Arrendatorer. Daglönare

l England .

, Frankrike,

1,5 %
47

„

30 o/o
23 „

59%
27

„

~ Norge . . 49 „ 8 „ 24 „

~ Sverige . 28 „

\ 5
~ arrendat.

/13 ~ jordtorpare 45 „

„ Finland . 32
„

\ 9 „ arrendat.
/ 19 ~ jordtorpare 37 „.
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I Frankrike beräknades i medlet af 18:e seklet den personliga
betjeningen utgöra 83 pro mille af befolkningen; 1866 endast 60.

I Finland utgör den qvinliga betjeningen 7,63 % af hela an-
talet qvinkön; den manliga deremot endast 1,27 °/0 af mankönet.

Såsom ett kuriosum må anföras att i Spanien funnos mera
än 280,000 betjenter, eller 7% af den manliga befolkningen; indu-
striidkarene derstädes utgjorde 8°/0 ; de icke producerande 33%.

Af 1.000 hushåll i Berlin 1871 hade:

Slutligen några ord om de stående arméerna.
De stående arméerna räkna i Europa öfver 3 miljoner menni-

skor. Den stående militären i Finland uppgår enligt stat till nå-
got öfver 6.000 man; i verkligheten är densamma i allmänhet lik-
väl något mindre.

Den dagliga arbetsförlust, Europa lider genom att militär-
tjensten drager krafter från produktiv verksamhet, kan uppskattas
till 6 a 7 miljoner mark.

I de större länderna utgör militären omkring 1 % af befolk-
ningen; i Finland något mindre än 0,25 °/0.

De militära budgeterna i Europa uppgå tillsammans till öfver
3.000 miljoner mark årligen; utgifterna för folkupplysningen stiga
endast till 160 miljoner, eller till 5 % af den militära budgeten.
Hos oss uppgå utgifterna för militären till något öfver 6 miljoner
mark årligen.

Utom den stora förlust i arbetskraft, som de stående arméerna
öfverallt medföra, äro desamma i många länder en orsak till ut-
vandring i massa (Tyskland), sjelfstympning o. s. v.; vi blifva
dessutom i det följande i tillfälle att se, huru äfven mortaliteten
inom militären är betydligt större, än i den jemnåriga civila be-
folkningen.

Angående befolkningens fördelning efter samhällsstånd skola
vi här lemna några uppgifter om adeln och presterskapet i åt-
skilliga länder.

Adeln. I Norge, Schweitz, Grekland, Montenegro, Serbien och
Turkiet, med en sammanlagd befolkning af 18 miljoner inv., fin-
nes ingen adel.

_ngen tjenare .

1
„ •

...810

.
.

. 127
2 „

•
...39

3 „ .

4 eller flere
...15
... 9

1.000.
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Adeln utgjorde:

Af pr'ester kom 1 på följande antal invånare:

I de protestantiska länderna kommer i allmänhet 1 prest på
1.200 invånare.

I Finland 1880 utgjorde de vid landtdagen representerade
stånden:

Den vid landtdagen icke re-
presenterade befolkn. . 1.228.082 ~ ~ 62,5 ~ .

1 Irland 0,030/0 af
„ England o. Skottland 0,06,, ~

~ Nederländerna .. . 0,09,, ~

bet1. I Europa i medel.
„ Ryssland . .

„
Österrike . .

t. 1,070 af k
• 1,5 ~ ~

• 2,3 ~ ~

bet.

„ Böhmen o,io ~ ~

„ Finland 0,15 ~ ~

„ Sverige 0,32 „ „

ii

ii

„ Spanien . . .

„ Ungern . .
.

„ Siebenbiirgen .

• 3 ~ ~

• 5 ~ ~

• 8
„ „ ~

•

'rotestan..er Katoliker. Greker

I Frankrike . .
. 794 823

„ Storbritannien . 908 1.320
„ Ungern ....
„ Nederländerna .

932
. 1.100

1.145
680

„ Danmark . . .
, 1.300

„ Sachsen .... . 1.390
„

Schweitz . . .
. 1.440 540

„
Tyskland . . .

. 1.600 812
„ Sverige .... . 1.714
„ Norge
„

Österrike . . .

. 1.714

. 1.734 1.143 884
„ Finland ....

. 2.268
„ Ryssland . . .

. 3.600 1.200 1.060
„

Italien .... 267
„

Spanien ....
„ Portugal . .

.

419
536

„
Belgien .

-
. .

„ Grekland .
.

.

1.050
350

„ Serbien .... 1.900.

deln .... . 3.041 personer e. ier 0,15 'o
iresteståndet .

. 6.821 ~ „ 0,33 ~

»orgareståndet
»ondeståndet .

. 65.689
. 697.149 ii ■

3,19
33,83

Summa . 772.700 ~ ~ 37,5 ~
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Af 1.000 personer voro:

Af 1.000 personer voro representerade vid landtdagarna:

Det stora antalet i Wiborgs län beror derpå, att i länet fin-
nas 60% jordägare, ehuru ofta af små hemman, ochfå jordtorpare.

Kap. X,

Lyten. Sinnessjuka, blinda, döfstumma
Utom åldersfördelningen inverka ännu åtskilliga andra om-

ständigheter på befolkningens styrka och produktionsförmåga.
Hvarje folk räknar inom sig ett större eller mindre antal

personer, hvilka till följd af något lyte ofta nog icke allenast äro
oförmögna till hvarje arbete, utan derjemte erfordra skild vård och
eftersyn af andra. Då nu antalet af dessa helt och hållet tärande,
eller endast till en ringa del producerande, individer icke är all-
deles obetydligt, och de sålunda ofta utgöra en tung börda för
samhället, har statistiken icke kunnat underlåta att vid dem fästa
skild uppmärksamhet och öfverallt insamlas numera så noggranna
uppgifter, som möjligt, om personer, som äro behäftade med svåra
lyten, men förnämligast om sinnessjuka, blinda och döfstumma.
Kan statistiken tillika uppspåra orsakerna till dessa lyten, och
kan densamma derjemte visa, att det ligger i menniskans makt
att åtminstone till en viss grad förekomma eller undanrödja dem
— såsom vi här nedan med afseende å blindheten få se —, så
bevisar hon derigenom en ovärderlig tjenst så väl åt samhället
i dess helhet, som i synnerhet åt de enskilda individer, hvilka,
tack vare dess fingervisningar, gå fria för de olyckor, hvilkas
offer de i annat fall skulle blifvit.

•

i sttäderna. i anddskommunerna.
representerade vid landtdagen .405 372

eke .595 628.

I Wiborgs län .
. 604 I Nylands län . . 34£

„ Uleåborgs
„

Wasa
. 450
. 450

„ S. Michels ~
.

„ Åbo o. Björneborgs „
.

. 33£

.24£
„ Kuopio ~

. 351 „ Tavastehus ~ . 235
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Hvad först de sinnessjuka beträffar, är det ofta förenadt med
stora svårigheter att erhålla säkra och noggranna uppgifter om
dem. Till följd af en naturlig känsla fördöljes förhållandet af
den sjukas anhöriga eller närmaste och ofta uppgifves sjuk-
domen vara af lindrigare art, än verkligen är fallet. Svårt är det
äfven ibland för en icke-läkare att närmare bestämma sjukdomens
verkliga art, hvarigenom felaktiga uppgifter lätt insmyga sig.
Man har derför stadnat vid att för statistiska undersökningar en-
dast särskilja tvenne arter af sinnessjukdom, hvilka också af icke-
fackmän i allmänhet utan svårighet kunna särskiljas, nemligen
medfödd idiotie eller fånighet (Blödsinn) före 11 års ålder och van-
sinne, som uppstått efter 11 år.

Enligt en beräkning af Mayr funnos 1870 i Europa ibland
en befolkning af 164 miljoner på 10.000 invånare 22,4 idioter och
vansinniga. Enligt en annan beräkning funnos på 10.000 inv.:

*) I kantonen Bern 55,4, deraf 30 kretiner.
**) Tyrelen 28,4.

Idioter. Viansinniga. Ii'illlsammans.
itVurttemberg ....
*orge (1880) ....
Skottland
.rland

. 20,7
. 12,0
. 13,8
. 12,5

21,5
25,1
20,2
18,0

42,2
37,1
34,0
30,5

England och Wales .

Danmark (1880) . .
.

Schweitz

. 13,0

. 13,2

. 12,1

17,5
16,6
17,0

30,5
29,8
29,1 *)

Jngern
3aden

. 12,0

. 11,4
15,0
15,4

27,0
26,8

.sland 26,0
Sverige (1880) . . . . 9,3 15,8 25,1
Bayern . 15,0 9,8 24,8
Frankrike . 9,7 14,6 24,3
ryskland . 13,9 8,8 22,7
Preussen . 13,7 8,6 22,3
Sachsen . 13,6 8,4 22,0
Finland (1880) . .

.

Belgien .......

!talien
STederländerna .

.
.

Österrike

. 12,9
. 3,5
. 7,0
. 6,6
. 5,1

7,9
13,4

9,4
8,7
9,5

20,8
16,9
16,4
15,3
14,6 **)

förenta Staterna . .

Medeltal
. 6,0

. 9,3 = 43,7°,
7,6

»/o 12 = 56,30/o
13,6
21,3 = 100°, 1).
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Det absoluta antalet år 1880 utgjorde:

Af ofvan anförda tabell synes att sinnessjukdomsfreqvensen
i olika länder är mycket olika. Men sammanfattas länderna i
vissa större grupper efter hufvudnationaliteter, finna vi på 10.000
inv. följande antal sinnessjuka:

i de germaniska länderna omkring 25—30
~ „ romaniska ~ ~ 15 och
„ ~ slaviska „ ~ 6 ,

eller i allmänhet i norra och nordvestra Europa flere, än i södra.
Den större sinnessjukdomsfreqvensen och specielt det större

antalet vansinniga i de germaniska, än i de romaniska och i syn-
nerhet i de slaviska länderna har man velat tillskrifva de germa-
niska folkens högre civilisation. Denna åsigt kan dock ännu icke
anses vara bevisad; emellertid är det ett högst beaktansvärdt faktum,
att det relativa antalet sjelfmord, till hvilka man äfven velat se
en verkande orsak i den öfverförfinade civilisationen, i dessa län-
der står i samma förhållande till hvarandra, som sinnessjukdomarna.

I de skilda länen i Finland fanns år 1880 följande antal sin-
nessjuka på 10.000 inv.:

Såsom af tabellen å pag. 129 synes, är vansinnet allmännare,
än idiotien.

Orsakerna till sinnessjukdomarna kunna vara mångahanda.
Idiotien eller fånigheten är vanligen medfödd; synnerligen ofta
inträffar att barn, hvilkas föräldrar äro begifna på dryckenskap,
blifva idioter. Af vansinnet träffas menniskan senare, ofta först
i vuxen ålder. 30 °/o af sinnessjukdomarna anses bero på ärftliga
anlag, men idiotien oftare, än vansinnet. Man har beräknat att
i medeltal 5 '/Wo af de vansinniga ärft sin sjukdom; i Sverige till
och med 12 '/a0/0* Vidare har man trott sig finna att sinnessjuk-
domar oftare förekomma i bergs- och skogstrakter eller i länder
med kallt, fuktigt och dimmigt klimat. I dylika länder är i synner-

I Finland. I bvenge. I Danmark. I Europa.
'dioter . .

. . 2.701 = 63% 2.624 = 44,38°/0

Vansinniga . . 1.586 = 37 „ 3.288 = 55,62 „

. 4.287 = 100°/ 11.400

Ileåborgs J
Lbo o. Björneborgs
it. Michels

län .

~ •

. 26,6
. 24,7
. 23,0

Wasa
Nylands
Wiborgs

län . 19,4
. 16,3
. 15,2

[uopio ~ •
. 22,4 Hela FiiHela Finlandnian. 20,8.20,8.

~
• . 19,6
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het idiotien utbredd, såsom på Island, i Norge, Irland, Sverige
och Schweitz. Huruvida ett nordligare klimat i och för sig in-
verkar på sinnessjukdomarnas freqvens, är icke utredt. Inom norra
Europa finnas mest sinnessjuka i Norge; i Finland, deremot, minst.
Måhända dock att det ringa antalet i Finland är endast skenbart
och att detsamma beror af alltför ofullständiga uppgifter.

I norra Europa finnas flere sinnessjuka, än i södra. Förhål-
landena i England, Skottland och Irland äro ungefär lika med
förhållandena i Norge. Ovanligt talrika äro i Alpernas bergsdalar
idioter, hvilka tillika äro kroppsligen missbildade, eller s. k. kre-
tiner; i Wallis och Graubiinden räknas 40 idioter och kretiner på
10.000 inv., i Savoyen 38,6, i departementet Hautes Alpes 26,4, i

Kärnthen 16. Ibland de fria yrkena, de s. k. professions liberales,
finnas relativt flere vansinniga, än inom andra yrken. Huruvida
religionen utöfvar inflytande på vansinnet, är tills vidare osäkert;
dock äro hos oss flere fall kända, der religionsgrubbel varit orsak
till sinnessjukdom. Ansträngande själsarbete har äfven i många
fall förorsakat vansinne.

Idioterna lida ofta derjemte af kroppslyten och hafva i all-
mänhet en relativt kort lifslängd. På senare tider har antalet idio-
ter minskats; de vansinnigas antal, deremot, har blifvit relativt så
mycket större, att hela antalet sinnessjuka ökats.

Huruvida denna förökning af de vansinniga, såsom många
anse, är beroende på en stegrad civilisation, ett förfinadt lefnads-
sätt samt derjemte af försvårade lefnadsvilkor och en forcerad verk-
samhet, denna fråga kan, såsom redan nämndes, ännu icke anses
vara utredd. Emellertid har man såsom bevis derpå anfört, att
hos vildarne, som stå på civilisationens lägsta trappsteg, vansinne
nästan alldeles icke eller åtminstone ytterst sällan förekommer.
Möjligt är, att förökningen endast är skenbar och att densamma
endast beror deraf, att man numera äger noggrannare uppgifter
om de sinnessjuka, än fordom. Antalet af kuranstalter för sinnes-
sjuka är väl nu betydligt större, än förut; men detta behöfver
ingalunda vara en följd deraf, att de sjukas antal skulle ökats;
snarare är denna förökning att tillskrifva en mera utbredd civilisa-
tion och en klarare insigt derom, hvad samhället är skyldigt
dem af dess medlemmar, hvilka drabbats af sinnessjukdomens
olycka.

För sinnessjukdomar, förnämligast idiotie och vansinne, är
mankönet jemförelsevis mera utsatt, än qvinkönet; melankoli och
mani äro mera utbredda hos det senare.
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På 10.000 invånare i allmänhet i Europa kommo sinnessjuka:
mankön 22,3
qvinkön 20,3
begge könen 21,3.

I Finland funnos år 1880 sinnessjuka:
mankön •

•

. . . 2.312
qvinkön 1.975
begge könen 4.287.

På 10.000 invånare kommo således sinnessjuka:
bland mankön 22,9
bland qvinkön 18,8
inom begge könen 20,8.

I Sverige funnos 1880 på 10.000 invånare:

I Danmark funnos 1880:

I Frankrike kommo år 1866:
På 100 idioter och kretiner af qvinkön . .132 sådana af mankön,

„ 100 vansinniga qvinkön .......91 vansinniga mankön,
tillsammans på 100 sinessjuka qvinkön . 107 sinnessjuka mankön.

I allmänhet äro de sinnessjuka i städerna relativt talrikare,
än på landsbygden. Så t. ex. i Sachsen på 10.000 invånare:

i städerna 279
på landsbygden 203.

Med afseende å de sinnessjukas fördelning på städer och lands-
bygd, afvika förhållandena i Finland och Sverige från det annor-
städes vanliga; ty dessa länder hysa på landsbygden relativt flere
sinnessjuka än i städerna.

I Finland kommo år 1880 på 10.000 invånare sinnessjuka:
i städerna 17,7
på landsbygden 21,1
i hela landet 20,8.

Maankön. |vmkon. egge k(:önen.

dioter, ända till 11 år . 10,9 7,7 9,3
.ndra sinnessjuka . . . 16,0 15,7 15,8

Summa . . 26,9 23,4 25,1.

Mankön. Qvmkon. Begge könen.

idioter 1.428 1.196 2.624
vansinniga 1.494 1.794 3.288.
På 10.000 invånare kommo:

Mankön. Qvinkön. Begge könen,

_dioter 14,63 11,85 13,21
vansinniga 15,34 17,76 16,57.
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I Sverige år 1880 på 10.000 invånare:

Största relativa antalet idioter fanns i Jemtland och Vester-
botten, hvilka i förhållande äro höglända; mest vansinniga i mel-
lersta Sverige.

De vansinnigas i Finland fördelning efter ålder synes af föl-
jande procenttabell:

I Sverige voro de vansinniga sålunda fördelade efter ålder:

I hvarje åldersklass fanns i Finland år 1880 i förhållande
till 10.000 personer i samma åldersklass följande antal sinnessjuka:

sttäderna. an<dsbygdden. iela rikke*

dioter, ända till 11 år . 4,8 10,0 9,3
__.ndra sinnessjuka . . . 14,0 16,2 15,8

Summa . 18,8 26,2 25,1.

tä d r. Landsbygd. He a landet.

Ålder. begge
könen.

begge
könen.

begge
könen.mank. qvink. mank. qvink. mank. qvink.

o/o

o—lo år 2,3 0,7 1,6 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5

10—20 ~ 7,0 5,2 6,2 12,6 10,3 11,5 12,2 9,9 11,2
20-30 >, 27,3 11,2 20,3 23,3 20,0 21,8 23,6 19,4 21,7
30-40 29,0 15,7 23,3 22,9 21,9 22,4 23,2 21,5 22,5
40-50 ~ 15,1 24,6 19,3 17,4 19,7 18,4 17,3 20,1 18,5
50—60 ~

10,0 23,9 16,0 13,9 16,9 15,3 13,6 17,4 15,3
60-70 ~ 6,4 12,7 9,1 6,5 7,4 7,0 6,5 7,8 7,1

öfver 70 11 2,9 6,0 4,2 2,0 2,2 2,t 2,1 2,4 2,2

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100

o—lo är 1,3 (7o
10—20 „ 10,0 ~

20-40 „ 40,1 ~

10-60 „ 35,0 ~

_>fver 60
„ 13,6 ~



134

Efter ålder och kön räknades i Sverige år 1880 på 10.000
inv. sinnessjuka:

I Danmark kommo 1880 på 10.000 inv. sinnessjuka:

Såväl bland idioterne, som bland alla sinnessjuka tillsam-
mans fanns i alla åldrar mera mankön, än qvinkön. Bland andra
sinnessjuka var mankönet öfvervägande endast i åldern 20—40 år;
i alla öfriga åldersklasser deremot qvinkönet. Men i åldern 20—40
år är de sinnessjuka qvinnornas underlägsenhet så betydlig, att,

tä d r. n d s b yg d. Hela la det.
Ålder.

mank. qvink. begge
könen. mank. qvink. *?«*e i mank.könen. qvink. begge

könen.

o—lo år 2,5 0,6 1,6 1,3 1,2 1,2 1,3 I,' 1,2
10-20 „ 8,5 5,0 6,8 15,4 10,9 13,2 14,9 10,4 12,8
20-30

„ 24,4 7,9 16,1 33,4 24,4 28,9 32,4 22,5 27,4
30-40 „ 34,0 13,0 23,1 39,2 31,1 35,0 38,7 29,1 33,8
40-50 „ 27,9 29,9 29,0 40,2 36,8 38,5 39,1 36,1 37,5
50-60 „

30,4 38,9 35,5 39,8 37,3 38,6 39,3 37,5 38,2
60—70 „ 46,9 38,6 43,0 32,8 26,1 29,2 33,6 27,1 29,9

öfver 70 „ 65,8 34,6 42,3 25,8 16,6 20,4 27,5 18,2 21,9
Medeltal 21,0 14,7 17,7 23,1 19,2 21,1 22,9 18,8 20,8

Idioter. Andra sinnessjuka.;ra sinnessju :a. Alla sinnessjuka.
■^ '-

mank. qvk. b. kön. mank. qvk. b. kön. mank. qvk. b. kön.

0-10 år
10-20 „

20-40 „

• 1,5 1,4 1,5
. 10,3 8,2 9,2
. 17,5 11,6 14,4

3,3 4,0 3,7
25,2 17,8 21,4

1,5 1,4 1,5
13.6 12,2 12,9
42.7 29,4 35,8

10—60 „
. 14,3 9,8 11,9 31,0 32,2 31,7 45,3 42,0 43,6

_)fver 60 „ . 9,7 5,5 7,3 25,8 31,2 28,9 35,5 36,7 36,2
Summa 10,9 7,7 9,3 16,0 15,7 15,8 26,9 23,4 25,i.

lio ;er. ansmmga.

mank. qvink. beg. könen. mank. qvink. beg. könen.

under 20 år . . 12,82 10,20 11,52 1,18 1,08 1,13
20-40 „ .

40-60 „
.

ijfver 60 ~
.

. 18,94 13,78 16,28

. 14,66 12,66 13,64

. 9,50 10,76 10,18

20,53 17,82 19,13
34,60 39,91 37,32
26,88 42,26 35,22

Summa . 14,63 11,85 13,21 15,34 17,76 16,57.
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då alla åldrar sammanräknas, i alla fall sinnessjukdomsfreqvensen
för mankönet blir större, än för qvinkönet.

Idioterne utgöra relativt ett fåtal i åldern 0-~ 10 år. Deras
antal torde väl egentligen vara större, men hos många af dem
har sjukdomen ännu icke hunnit uppträda fullt utpräglad. I ål-
dern 10—20 år har densamma deremot redan tydligt framträdt
hos de flesta, och i åldern 20—40 år uppgifves derför idioternes
antal endast obetydligt större. I de högre åldrarna åter minskas
antalet; ty i dessa åldrar inträder idiotien ytterst sällan, medan
deremot de sjukas antal minskas i förhållande till befolkningens
derigenom, att idioternas medellifslängd är betydligt kortare, än
den allmänna.

Med andra sinnessjuka är förhållandet deremot omvändt.
Egentligt vansinne förekommer ej i den yngsta åldern och äfven
mera sällan i åldern 10—20 år. Men efter denna tid blir freqven-
sen betydlig och ökas allt mera med åldern, ehuru äfven här i de
högsta åldrarna en liten minskning i förhållande till befolkningen
gör sig gällande, beroende äfven denna af en något kortare medel-
lifslängd hos de vansinniga.

I Sverige voro 1880 på landsbygden och i städerna alla sin-
nessjuka efter ålder sålunda fördelade i förhållande till 10.000
invånare

Att i de högre åldrarna i städerna i Sverige finnes mindre
sinnessjuka, än på landet, förklaras genom mängden af inflyttnin-
gar till städerna.

Jemföras för år 1880 förhållandena i Finland med dem i de
skandinaviska länderna, så funnos efter ålder på 10.000 invånare:

Städerna. Landsbygden. Hela riket.
0-10 år . . 2,9 1,2 1,5
10-20 „ . . 11,9 13,0 12,9
20-40 „

.
. 19,5 39,5 35,8

40-60 „ . . 32,4 45,6 43,6
öfver 60

„
. .34,4 36,4 36,2

Summa . 18,8 26,2 25,1.

Idioter. Öfriga sinnessjuka.Öfriga sinnessjuka. Summajidioter o. sinnessjuka.Summajidioter o. sinnessjuka
Sverige. Norge. Danmark. Sverige. Norge. Danmark.

■>■■

Sverige. Norge. Danmark. Finland.
0-10 år

10-20 „

20-40 „

40-60 „

öfver 60 „

9,2} 5 '0 l^} 10'5 Jll'5 I'71 '7 2'° !'«

14,4 17,2 16,3 21,4 30,3 19,1
11,9 10,9 13,6 31,7 52,5 37,3
7,3 5,4 10,2 28,9 64,5 35,2

6,7 12,5 12,6 6,0
35,8 47,5 35,4 30,3
43,6 63,4 50,9 37,9
36,2 69,9 45,4 27,4

Summa 9,3 12,0 13,2 15,8 25,1 16,6 25,1 37,1 29,8 20,8.
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Siffrorna för Norge äro måhända något för höga.
I Sverige fanns mest sinnessjuka i Jemtlands län, mera än

30 på 10.000 inv.; minst, deremot, i Skaraborgs län, nemligen 16
på' 10.000 inv.

I Sachsen funnos på 10.000 inv.

Ifrån barndomen hade varit sinnessjuka:

Angående de sinnessjukas civilstånd föreligga ifrån Finland
inga andra uppgifter, än de som insamlats vid folkräkningarna i
några af landets städer. Enligt civilstånd, kön och ålder kommo
i Sverige år 1880 af alla sinnessjuka på 10.000 inv.:

eller på 10,000 inv. af alla åldrar:

De relativa antalen af sinnessjuka bland enklingar och enkor
är ungefär lika, men betydligt större, än motsvarande antal bland
gifta af begge könen. Dispositionen för sinnessjukdomar är myc-
ket större bland ogifta, än gifta. Men tabellen gifver icke någon
riktig föreställning om storleken af denna disposition. Ty antalet
sinnessjuka bland ogifta måste vara större, än bland de gifta, då
många just af sinnessjukdom förhindras att ingå äktenskap, och i

Idioterc vanssmnigi

o—l4 år .
. 1,1 0,5

_)fver 14 „ .
. 13,8 7,0

1 feverige . 18 u/o
„

Danmark 37 „

„ Norge . .

„ Frankrike
39 „

44 „

20-40 år
ogifta.

. 74,5

mankön,

gifta.
2,9

man. :ön.

enklingar.
15,2

qvinkön.

ogifta. gifta. enkor.
55,2 2,6 21,2

40-60
„ . 341,0 9,0 25,5 189,7 11,0 22,4

iifver 60 „ . 330,2 10,7 18,2 162,5 18,0 21,7,

ogitta. gitta enkuingar, enkor och

frånskilda.
At alla civi.

stånd.
aankön .

.

yinkön . .

»egge könen

. 32,98
. 27,20
. 30,6

4,90
B,io
6,51

15,43
17,50
16,90

26,9
23,4
25,i.

)m de gifta smnessjulka sätitas = 1, så blifva
mklingar och enkor
Le ogifta

.
= 2,60 och

.
= 4,62 (6,73 mankön, 3,36 qvinkön).
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de yngsta klasserna många idioter finnas, hvilka med hela sitt
antal öka siffran för de ogifta. Men tillika konstaterar erfaren-
heten, att också i de högre åldersklasserna ett större antal ogifta
blifva offer för vansinnet, än gifta. Giftermålet synes sålunda
erbjuda ett visst skydd emot vansinne; ett olyckligt äktenskap och
skilsmessa deremot äro en befordrande orsak till sjukdomen.

I Wurttemberg kom år 1875 följande antal vansinniga på
10.000 inv.:

Bortlemnas barnen, befunnos i Wurttemberg vansinniga på
10.000 inv.:

I Frankrike räknades vansinniga på 10.000 inv.:

Ibland de gifta förekommer vansinnet oftare hos qvinnorna,
än männen; ibland de ogifta mera hos männen, än qvinnorna,
utom i åldern 10—15 år och 15—20 år. Detta senare förhållande,
hvilket äfven, såsom längre fram skall visas, gäller proportionen
af sjelfmord i motsvarande ålder, synes af följande tabell. Från-
räknas idioterna, så kommo i Sverige år 1880 vansinniga på 10.000
ogifta inv.:

Då nu de ogifta inom befolkningen till antalet vida öfver-
stiga de gifta, och då ibland de förra de sinnessjukas antal bland
mankön är mycket större, än bland qvinkön, så blir äfven i jem-

ogifta. gifta. enkdingar o. enkkor. tränski
aankön 23,6 14 33,8 148,4
vinkön .......22,4 14,3 38,8 151,0
•egge könen 23,0
Bayern begge könen . 11,10

14,1
5,94

37,1
16,30

150,i.
63,62.

aankön . . . . 51,7
vinkön . . . .48,7
»egge könen .

. 50,0,

barn 0-15 är. ogititta tullvuxna. gitta. en lingar o. en :or.

lankön .
,
. 2,7 29,6 7,5 17,4

vinkön . . 2,1 32,i 10,i 18,8
;e könen . 14,6.

mankon. qvmkon
10-15 år . . 1,5 1,7
15-20

„ . . 5,i 6,3
20-40 „ . . 43,0 32,1
10-60

„
.

. 206,9 130,3
ijfver 60,, . . 194,2 116,4.
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förelse med hela befolkningens totalsiffra antalet sinnessjuka större
inom mankönet, än inom qvinkönet.

Omkring 73 al a^a sinnessjuka äro upptagna i sjukvårds-
anstalter, nemligen:

Hos judarne finnes i förhållande 3 gånger mera sinnessjuka
än hos kristna; också andra själs- och kroppslyten förekomma
oftare hos dem.

Blinda. Enligt Mayr funnos i medeltal uti nedan nämnda
länder på 10.000 invånare 8,7 blinda. Motsvarande siffra var:

*) Seinedepartementet 2, Haute-Marne 19,7.

1 Belgien
„ Nederländerna . .

. 94 u/o
.68 „

„ England och Wales
„

Skottland
.61

„

•57 „

„
Förenta Staterna . .54 „

„ Irland .......51 „

„
Frankrike . . . 49

~ (10% idioter och 63% vansinniga).
„

Sachsen .42
„

„ Schweitz . . . . • .37 „

„ Preussen .36 „

„
Italien .26 „

„ Baden .25 „

„
Österrike* .24

„

„ Danmark .22 ~ idioter och 64,3 % vansinniga.
n Norge
„ Wurttemberg . . .

•21
„

.20
„

„
Bayern . 20 „

„
Sverige (1870) .

. . 13,9 „ .

1 Island . 26,0 1 Bayern 8,:
„ Finland . 21,1 „ Sverige B,<
~ Norge . 13,6 „ Sachsen 8,:
„ Ungern
„ Italien
„ Preussen

. 12,0
. 9,5
. 9,3

„ Schweitz ....

„ Danmark •

.
. .

„
Österrike ....

8,(
6/
5,<

„
Tyskland

„ Mecklenburg-Schwerini

. 8,9

. 8,5
„ Baden
„ Förenta Staterna .

5,;
5,(

„ Frankrike . 8,4*)
„ Nederländerna .

. 4,5
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De blindas antal på hela jorden antages vara 1 miljon: så-
ledes omkring 7 på 10.000 inv.

Talrikast förekommo blinda i Egypten, särskildt i Kairo, der
deras antal går till 5 % af befolkningen.

1880 funnos blinda:

I de skilda länen i Finland 1880 kommo blinda på 10.000
invånare:

Medräknas de halfblinda, ökas antalet till ungefär dubbelt.
Blindheten förekommer mest sällan i tempererade zonen, och

desto oftare, ju mera man närmar sig den kalla eller heta zonen.
Dock beror troligen blindheten icke af klimatet, utan af kultur-
förhållandena; sålunda torde det stora antalet blinda hos Lap-
parne böra tillskrifvas deras rökiga kåtor och den hos dem för-
herskande osnyggheten.

Blindheten är sällan medfödd. I Sverige berodde sjukdomen
endast hos 2 °/o af de blinda på ärftlighet; i Amerika ansågs sjuk-
domen hos 5 °/o af de blinda härröra af konsanguina äktenskap
(emellan nära anförvandter). I Bayern voro 17 % af de blinda
blindfödda, i Frankrike 14,7 %, i Finland 5,3 %. Medfödd blindhet
förekommer i Finland troligen icke oftare, än annorstädes. Van-
ligen är blindheten en följd af sjukdom och ofta åtföljer den-
samma ålderdomen.

Hos oss i Finland förekommer jemförelsevis mera ögonsjuk-
domar, som ofta medföra blindhet. Orsaken till dessa sjukdomar
måste hufvudsakligen tillskrifvas lefnadssättet. De förut så van-
liga rökpörtena förekomma väl numera mycket sällan, men trö-
skandet i ria och svedjandet samt förnämligast ångbaden i rök-
fylda och dragiga badstugor förorsaka ögonsjukdom; och i de
trakter, der dessa mest äro i bruk, der förekomma äfven de blinda
talrikast. I de svenska kusttrakterna, der ångbad mindre brukas,
är blindheten relativt mera sällsynt.

i Finlandi. ivenge. i JDanmar

Lankön .
. 1.634 612

'vinkön .
. 2.724 682

egge könen . 4.358 3.650 1.294.

Uleåborgs län .
. 30,i I Åbo län .

. .17,!
Kuopio
St. Michels

. 29,i
26,6

„
Wasa ~ . .

„ Nylands ~
.

.

.13,'
•10/

Wiborgs
Tavastehus 11

. 25,9

. 20,6
Hela Finland . *. 21,i
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Orsaker till blindhet voro i Finland:

I England var blindheten hos 7s—'/6 af de sjuka förorsakad
af smittkoppor.

I södra och mellersta Europa finnas i förhållande mera blinda
mankön än qvinkön. I Frankrike förekomma på 10.000 inv. 9,3
blinda mankön och 7,4 blinda qvinkön. I norra Europa är för-
hållandet omvändt. Det stora antalet blinda qvinkön i Finland
och Sverige, i synnerhet i de högre åldrarna, beror af qvinnornas
sysselsättningar inom hus vid rök, pertbloss m. m.

Förhållandet emellan blinda mankön och qvinkön i Finland,
Sverige cch Danmark var 1880 följande. På 10.000 inv. kommo:

På landsbygden finnas jemförelsevis flere blinda, än i stä-
derna. Olikheten beror af olika bostäder och lefnadsvanor.
På 10.000 inv. kommo blinda:

De blindas i Finland fördelning efter ålder i förhållande till
100 synes af följande tabell:

rttre vald . . . 0,8 °/o ålderdom .... 10,7 %

imittkoppor . .

)lyckshändelser
)lindfödda . .

2,4 „

3,0 „

5,3 ~

ouppgifven orsak
ögonsjukdom .

.

Summa ....

• 14,8 „

- 63,0 „

. 100 %

Finlandi. ivenge. 'anmar.

Hinda mankön . 16,2 7,8 6,27
7,12„ qvinkön

egge könen .

•
. 25,9
. 21,1

8,5
8,2 6,70.

ii 1<mlana<i. i :bverijIgl

städerna .
. . 8,1 5,9

å landsbygden
hela landet

. 22,4

. 21,1
8,6
8,2.

tä d r. Landsbygd. Hela la det.
Ålder.

mank. qvink. begge
könen. mank. qvink. begge

könen. mank. qvink. begge
könen.

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60—70

öfver 70

år 2
14
2
8

14
32
16
12

1,11
6,67
6,67
2,22

13,33
11,11
17,78
41,11

1,43
9,29
5,00
4,29

13,57
18,57
17,14
30,71

1,07 0,72
6,19 3,15
8,14 5,16
9,41 8,24

13,95 12,61
20,90 22,63
20,58 26,42
19,76 21,07

0,86
4,27
6,28
8,68

13,11
21,98
24,24
20,58

1,10
6,43
7,96
9,38

13,95
21,23
20,43
19,52

0,74
3,27
5,22
8,04

12,61
22,25
26,14
21,73

0,87
4,45
6,24
8,54

13,13
21,87
24,00
20,90

10! 101 10 100 100
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Jemföras förhållandena i Finland med dem i några andra
länder, befinnas de blinda sålunda fördelade efter ålder:

Sålunda tillhörde omkring hälften af de blinda åldern öfver
60 år.

I förhållande till 10.000 inv. i hvarje åldersklass funnos år
1880 i Finland blinda:

Fördelade efter ålder och boningsort kommo i Sverige 1880
på 10.000 invånare i hvarje åldersklass följande antal blinda:

Ider. Finland. Sverige. Norge. Bayern. England.

0-10
10-20
20-60

öfver 60

år

5,

0,87 o/o
4,45 „

49,78 „

44,90
„

2,6 »/o
7,0 „

41,4 „

49.0 „

3,97
5,69

27,02
63,32

11

11

~

4,5 o/q
5,1 „

35,5 „

54,9
„

} 14 o/o

39 „

47 „

Summa 100 o, 100 o. 100 o. . 100 o, 100 o.

Städer. Landsbygd. Hela landet.
Ålder.

mank. qvink. mank. qvink. mank. qvink. ,
?&&e

könen.

0-10 år 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,70,7 0,8
10—20 5) 5,0 4,3 4,6 5,6 4,8 5,2 5,65,6 | 4,7 5,24,7
20-30 5) 0,5 3,1 1,8 8,7 9,0 8,8 7,77,7 8,3 8,08,3
30-40 2,7 1,2 2,0 11,9 16,7 14,4 11,0 I 15,0 13,111,0 15,0
40-50 55 7,5 10,9 9,3 23,9 33,7 29,0 22,3 I 31,4 27,022,3 31,4
50-60 28,6 12,2 18,8 44,3 71,6 58,6 43,3 I 66,2 55,643,3 66,2
60-70 i) 34,1 36,3 35,6 76,4 132,8 107,5 74,2 125,3 102,774,2 125,3

öfver 70 55 78,9 159,9 139,9 187,4 230,6 212,9 182,5 | 224,4 | 207,8182,5 224,4
0-100 6,1 9,9 8,1 17,1 27,4 22,4 16,2 25,9 21,1

Städer. Landsbygd. Hela riket.
Ålder.

Begge könen. Begge könen. Mankön. Qvinkön. Begge
könen.

0-10
10-20
20-40

år

?)

51

1,2
3,0

0,9
2,9

1,0
2,7
5,7
9,6

42,0

0,8
3,1
5,0
9,1

43,2

0,9
2,9
5,3
9,3

42,1

4,0 5,6
40-60 5) 7,4 9,7

öfver 60 )J 30,7 44,2

0-100 i. 5,9 8,6 7,8 8,5 8,2
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Bland Sveriges län räknade Jemtland det största antalet
blinda eller 14 på 10.000 inv.

Vid fördelning i andra ålderdersklasser kommo blinda på
10.000 invånare:

Jemförelsevis finnas sålunda ofantligt mycket färre blinda i
de yngre än i de högre åldrarna, och antalet stiger allt mera i
de högsta åldersklasserna. Vid medelåldern uppgår de blindas
antal till deras medeltal, men öfverstiger detsamma i de högre
åldersklasserna.

Angående de blindas civilstånd finnas inga uppgifter för Fin-
land för år 1880.

Af 10.000 personer af olika civilstånd voro år 1870 i Sverige
blinda:

Efter civilstånd och ålder kommo i Sverige på 10.000 inv.

I Frankrike funnos blinda på 10.000 inv.:

Af hela antalet blinda i Finland befann sig 1888 omkring
1 % i blindskolor.

Danmari
Ålder. Finland. Sverige. Norge.

mank. qvink. begge
könen.

o—2o
20-40

år

ii

2,6
10,3
39,8

134,3

1,8
5,3
9,3

42,7

2,6
4,8

1,2
3,8

1,4
3,0

1,3
3,4

40-60 ~
11,7 5,9 7,0 6,5

öfver 60 ~ 98,3 37,8 37,7 37,7

0-100 11 21,1
i

8,2 13,6 6,3 7,1 6,7

ogitta. gitta. enkding. o. en or

aankön .
. . 6,10 7,26 38,17

ivinkön . . . 6,92 5,55 29,98
»egge könen 6,51 6,40 32,35.

Mankön. Qvinkön.
ogifta. gifta, enklingar. ogifta gifta. enkor

20-40 år . . 8,9 1,6 3,8 9,7 0,4
40-60

ijfver 60
~

•

~
•

.46,7
108,3

5,1 6,5
27,9 59,8

34,6
74,9

3,4
25,1

7,é
51,2

ogifi:taC0-1 5 år. ogi: ;a tullvuxna. gitta. en ingår o. en or,

aankön 2,7 11,0 9,0 38,1
vinkön 2,i 11,5 5,2 21,8.
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Af de blinda i Sverige kunde endast l/_ erhålla undervisning
i dylika skolor. I Danmark var l/ii af de blinda upptagen i skilda
blindanstalter.

Döfstumma. Enligt Mayr kommo inom en befolkning af 206
miljoner på 10.000 inv. 7,4 döfstumma.

Döfstumma funnos år 1880:

1 de skilda länen i Finland kommo år 1880 på 10.000 inv.
döfstumma:

I hela Europa är således antalet af döfstumma i allmänhet
ganska nära lika med antalet af blinda, och summan af döfstumma
och blinda understiger icke mycket antalet af sinnessjuka.

Döfstumheten förekommer mest i tempererade zonen och, lik-
som kretinismen, ofta i fattiga bergstrakter. Densamma anses i
många fall vara ärftlig. I Schweitz hade 18 % af de döfstumma

*) Kärnthen 44,6, Salzburg 28,1 Steyermarck 20,7.
**) Savoyen 28, Hautes Alpes 21,4.

I Argentina . .

„ Schweitz . .

38,0
24,5

I Bayern
„ Island

9,0
9,0

„ Ungern . .
. 13,4 n Norge 8,6

„ Wurttemberg 11,1 „ Danmark .... 6,3
„ Sverige .

.
. 10,6 „ Sachsen .... 6,3

„ Finland . . .

„ Italien . .
.

10,2
10,0

„ Frankrike . . .

„ Storbritannien .

s,B**
5,7

„
Preussen . .

„ Österrike . .

9,9
9,7*)

„ Belgien
„

Nederländerna
4,4
4,0

„ Tyskland . . 9,6 „
Förenta Staterna 4,0.

i Finland. i Sverige. i Danmark.
[ankön

.
.

. 1.183 670
.vinkön . , . 915 578
le. ;e könen . 2.098 4.750 1.248.

Wasa län . 12,6 I Uleåborgs län .9,
St. Michels
Åbo

.11,1
• 11,0

„ Wiborgs
„

Kuopio
.8,;
•7,

Nylands
Tavastehus ,5

. 10,3

. 9,9
Hela FinlancHela Finlandd . 10,210,2
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ärft sjukdomen, i Sverige och Amerika 10 °/o. I Bayern funnos
dubbelt flere döfstumma bland protestanterne, än bland katolikerne,
och ansågs orsaken dertill ligga i de konsanguina äktenskapen,
som i stor mängd förekomma bland protestanterne, medan de hos
katolikerne stöta på hinder. Bland judarne, der konsanguina
äktenskap äro vanliga, är äfven freqvensen af döfstumma stor.

Äfven Mayr antager, att döfstumheten ofta är medfödd,
eller att den yppar sig i den första ungdomen. Andra åter anse,
att densamma oftast icke är medfödd, utan en följd af sjukdomar
och kroppsskador. I detta afseende utgör Frankrike likväl ett
undantag; ty 40 °/o af de döfstumma äro det från födelsen.

Döfstumheten förekommer oftare hos mankön, än qvinkön.
På 10.000 invånare funnos år 1880 döfstumma:

På landet finnas mera döfstumma, än i städerna. På 10.000
inv. kommo år 1880 döfstumma:

De döfstummas i Finland fördelning efter ålder år 1880 sy-
nes af följande procenttabell:

i iFinlandi. l ibverige. i .Danmar.

i ankön . 11,7 12,1 6,88
vinkön . 8,7 9,1 5,76

;e könen 10,2 10,6 6,31.

i Finlandd. i 'Sverige.

städerna .
.

. . 6,3 8,3
å landsbygden . 10,5 11,0
hela landet . 10,2 10,6.

Städ r. Landsbygd. Hela landet.
Ålder.

mank. qvink. begge
könen. mank. qviDk. begge

könen. mank. qvink.j
0-10 år 10,2 3,3 6,4 6,8 6,5 6,7 6,9 6,3 6,7

10-20 „ 18,4 16,4 17,3 24,6 25,4 25,0 24,3 24,9 24,5

20—30 „ 22,4 8,2 14,5 18,7 18,6 18,6 18,8 17,8 18,4
30-40 „ 24,5 31,1 28,2 16,7 15,5 16,1 17,0 16,5 16,8
40-50 „

18,4 11,5 14,5 13,5 14,2 13,8 13,8 14,0 13,9
50—60 „ 4,1 16,4 10,9 11,8 10,3 11,1 11,4 10,8 11,1
60-70 „ 2,0 9,8 6,4 5,3 5,6 5,5 5,3 5,9 5,5

öfver 70 „
3,3 1,8 2,6 3,9 3,2 2,5 3,8 3,1

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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I Sverige voro de döfstumma år 1880 sålunda fördelade
efter ålder:

Såsom redan framhållits, är blindheten mera spridd inom de
äldre åldersklasserna. Döfstumheten, deremot, förekommer oftare
inom tidigare åldrar och aftager småningom.

I förhållande till 10.000 personer inom hvarje åldersklass
funnos år 1880 i Finland, Sverige och Danmark döfstumma:

o—lo år . 6,7 o/0
10—20 „

• 21,1 „

20-40 „
. 44,8 „

40-60 „
. 19,4 „

öfver 60,, ♦ 8,0 „

100%.
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o—loo öfver
70
„

60—70
„

50—60
„

40-50
„

30—40
„

20—30
„

10-20
„

0-10
år

Ålder.år

6,0 4,3 3,6 9,7 8,2 5,8 6,4 3,1 mank.
6,7 8,7 13,6 12,2 6,4 11,9 2,6 7,1 1,3 qvink. Städer.
6,3 6,5 10,4 8,7 8,0 10,1 4,2 6,8 2,2 b.k.
12,2 18,0 14,3 17,8 16,6 15,1 14,2 16,0 3,1 mank.qvink. Landsbygd. Finland.8,9 13,8 9,1 10,6 12,3 10,2 10,5 12,6 2,2

10,5 15,5 11,5 14,0 14,4 12,6 12,3 14,3 2,7
b.k.

11,7 17,2 13,8 16,8 16,0 14,4 13,2 15,2 3,1 mank.qvink. Helalandet.8,7 13,3 9,5 10,7 11,7 10,3 9,6 12,1 2,2

10,2 15,0
1

11,4 13,6 13,7 12,3 11,15 13,7 2,7 b.k.
} }

5,3 6,2 11,6 10,7 3,6 b.k. Stä-der.8,3

11,0 9,5 10,9 18,1 11,6 3,1 b.k. Lands-bygd. Sverige.12,1 9,8 12,0 19,3 13,2 3,7 mank.
8,4 8,6 14,7 9,7 2,5 qvink. Helariket.9,1

10,6 9,0 10,2 16,9 11,4 3,1 b.k.
6,9 4,8 5,6 7,9

I

7,2 mank.qvink.
I

I

Hela
rik

Dan
m
a5,8 4,6 5,4 6,9 5,4

b.k.
I :et. rk.

6,3 4,7 5,5 7,4 6,3
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Vid fördelning på något större åldersgrupper befinnas de
döfstummas antal på 10.000 invånare vara:

Angående de döfstummas civilstånd finnas för Finland inga
andra uppgifter, än"de som insamlats vid folkräkningarna i några
af landets städer.

Enligt ålder och civilstånd kommo 1880 i Sverige på 100
invånare följande antal gifta, enklingar och enkor:

Af döfstumma män var således endast Vi o — 77 gift i jäm-
förelse med de icke döfstumma; och af döfstumma qvinnor i för-
hållande till icke döfstumma endast 720 — Vl2.

På 10.000 inv. funnos år 1870 i Sverige döfstumma:

I Frankrike kommo på 10.000 inv. döfstumma:

Af hela antalet döfstumma i Finland 1888 befunno sig om-
kring 10 °/0 i skilda döfstumskolor.

Ålder. Finland. Sverige. Norge. Danmark.

0-20
20-40

år

55

7,2
11,8
13,7
12,4

7,0
16,9
10,2
9,0

7,4
10.0
10,3
7,0

6,3
7,4
5,5
4jl

40-60 5?

öfver 60

o—loo ,5 10,2 10,6 8,6 6,3

Manikön. Qvintkön.
Inom hela Ibland de Inom hela Ibland de

befolkningen. döfstumma. befolkningen. döfstumma.

20-40 år .
. .45 4 50 4

40-60
„

.
. . 89 10 84 5

ijfver 60 „ . . . 93 13 88 4.

Ogifta. Gitta. Enklingar, enko:
och frånskilda.

nom mankönet
„ qvinkönet

18,27
14,44

0,88
0,26

1,35
0,50

,f be e könen 16,34 0,57 0,74.

ogifta
o—ls år.

öfriga
ogifta.

gifta. enklingar
och enkor.

summa.

aankön . • 4,7 14,8 1,85 3,86 6,2
vinkön . . 3,8 12,5 1,2 2,23 4,9.



148

Af de döfstumma i Sverige, som befunno sig i skolåldern,
kunde endast 73? i brist på platser, erhålla bildning i skolorna.
I Danmark var lj& af de döfstumma upptagen i skilda anstalter.

Komplikation af lyten. Förekomsten af något lyte disponerar
i hög grad för andra lyten.

I Sverige förekommo år 1880 bland 10.000 inv. i medeltal
25 sinnessjuka; men bland 10.000 blinda förekommo 170 sinnes-
sjuka och bland 10.000 döfstumma 270 sinnessjuka.

Bland 10.000 inv. i allmänhet funnos 8,2 blinda, men
„

10.000 sinnessjuka eller döfstumma 60 blinda.
Bland 10.000 inv. i allmänhet funnos 10,6 döfstumma, men

„ 10.000 sinnessjuka 120 „ , och
„ 10.000 blinda 80

„

3 °/o af alla döfstumma voro tillika sinnessjuka.

År 1880 funnos i Sverige:
sinnessjuka och derjemte döfstumma . . 125 pers.
sinnessjuka och blinda 56 „

döfstumma och blinda 23 „

sinnessjuka, döfstumma och blinda ... 14 ~

Summa . 218 ~.

I Danmark voro 1880 samtidigt: mk. qk. b. k.
döfstumma och blinda 1 3 4

„ „ idioter 8 6 14
„ „ vansinniga 3 1 4
„ blinda och idioter 2 1 3
~ blinda och vansinniga ... 1 — 1

blinda och idioter 4 3 7
„ „ vansinniga — 2 2.

In summa räknades lytta år 1880:
i Finland 10.743
„ Sverige 19.795.

Blindhet i förening med annat kroppslyte förekommer i Fin-
land mera sällan än annorstädes.

Sammanräknas de sinnessjuka, blinda och döfstumma, utgör
summan i allmänhet omkring 0,4 °/o af befolkningen; tagas endast
de sjuka i betraktande, som befinna sig i den produktiva befolk-
ningens ålder, befinnas de utgöra 0,5 °/o af nämnda befolkning.
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Inom den vuxna befolkningen finnas relativt flere sinnessjuka,
än blinda och döfstumma. Deras antal inverkar sålunda mera på
storleken af den produktiva befolkningen, och deras skötselkostar
äfven mera, än de blindas och döfstummas.

Om alla, som äro behäftade med andra lyten (lama, halta o.
s. v.), medräknas, kommer på hela befolkningen dylika:

i Sverige 1,5 °/o
~

Frankrike 0,9 „.

Till följd af sjukdom äro under vanliga förhållanden för till-
fället odugliga till arbete i medeltal 2 % af h^olkningen.

I sammanhang med frågan om de viktigaste lytena, vilja vi
här nämna några ord om befolkningens fysiska beskaffenhet i all-
mänhet.

Många författare anse, att menniskorna i nutiden äro fysiskt
svagare och specielt mera kortväxta, än fordom. Såsom bevis an-
föres t. ex., att man i Frankrike nödgats för att få tillräckligt
folk till armén, småningom nedsätta rekryternes minimilängd.
Den var faststäld:

Det oaktadt kasseras en mängd ynglingar för otillräcklig
längd; de af denna orsak och för sjuklighet kasserades antal ut-
gjorde omkring 35 °jo.

I Österrike var kassationsprocenten:

Af de undersökta voro svaga:

Under åren 1870—1882 kasserades 12,9 °/o för otillräcklig längd
(minimum 1.554 meter). Af de till längden godkända kasserades
för svaghet m. m. 77 %.

år 1701 till 1.624 meter,
„ 1803 „ 1.598 „

•„ 1818
„ 1.576 „

„ 1860 „ 1.560 „
.

853—1857 .47,0
858—1863 .57,2 n
864—1868 . 69,6 ii

1875 . 80,0

. 27,9 %

871 . 28,1 v
.872 • . 30,9 ~

873 . 36,7



150

I medeltal voro under åren 1853—1875 af 21-åringar 59,51 %

fysiskt odugliga till krigstjenst; deraf
till följd af bristande längd 22,64 o/o
~ ~ ~ sjukdom och svag konstitution . . 36,87 ~.

Af de förra kunna likväl alla och af de senare en stor del
vara arbetsdugliga.

Af de militärpliktige voro duglige till krigstjenst:

De stora differenser dessa siffror visa, antyda att fordrin-
garna i detta afseende i olika länder äro mycket olika.

I Preussen voro:
alldeles odugliga till krigstjenst 3,51 %

odugliga till fälttjenst 4,0i ~

tillfälligt odugliga 64,09 ~
.

I Finland voro 1881—1887:
alldeles odugliga till krigstjenst 45 —48 %t af alla upp-
tillfälligt odugliga 4„/ bådade.

Man har, slutligen, äfven sökt beräkna, huru många veckor
under året i medeltal en menniska är sjuk, och dervid trott sig
för kulturstaternas befolkning kunna fastställa följande siffror:

Bayern . . 70,5 o/o I Finland <omikr. . .50 o/0
Frankrike • 61,4 „ „ Preussen . 28,4 „

),
Danmark . 52,3 ~ „

Sachsen . 25,9 „.

mder 20 ars ålder 0,43 vecJ
vid 21 ~ ~ 0,58 ~

„ 25 ~ ~ ö,09 ~

„ 30
„ „ 0,62 „

„
35

~ „ 0,68 „

„ 40 „ „ 0,76 „

„ 45 ~ ~ U,96 ~

„
50

~ ~ 1,^6 ~

„
55

~ ~ I, 82
~

„ 57 ~ » 2,02 ~

„ 60 i, ~ 2,25 ~

„
63

„ 65
~ ~ 3,10 ~

~ ~ 4,40 ~

„ 67
„ 70

„ „ 6,00 „

„ ~ 40,70 „

ixfver 70 ~ den arbetande klassen 16,5 ~,



Ita Delen,

Befolkningens Fysiologi

eller

Dynamisk Demografi
(Folkmängdens förändringar).





1 samma mån ett folks sociala och moraliska förhållanden för-
blifva oförändrade och dess lefnadssätt och kulturståndpunkt bibe-
hålla sig oberörda af utveckling, i samma mån hålla sig äfven
inom relativt oföränderliga gränser dess folkmängdsförändringar —

äktenskap, födelser, dödsfall, flyttningar och tillväxt, såväl naturlig
som verklig. De siffror, som angifva ifrågavarande förändringar,
återkomma år efter år med en påtaglig, relativt oföränderlig regel-
bundenhet. Steg för steg deremot som de förhållanden, i hvilka
folket lefver sitt lif, omgestaltas, ju hastigare de förändras, kanske
förvridas till abnorma, desto snabbare och vidare utsträckas äfven
gränserna för folkmängdsförändringarnas vexlingar.

Folkmängdsförändringarna äro sålunda ett af de allra vikti-
gaste element, som måste tagas i betraktande vid bedömandet af
en befolknings allmänna tillstånd.

Närmast kommer härvid i betraktande den naturliga folktill-
växtens rot och upphof — äktenskapen.

Kap. XI.

Om äktenskapen.
Giftermålsfreqvens. Med giftermåls- eller äktenskapsfreqvens

förstås antalet af de årligen afslutade äktenskapen. Om endast
antalet angifves, kallas freqvensen absolut. Denna uppgår f. n. i
Finland årligen till 15 a 16,000 afslutade äktenskap; i Sverige
numera till något öfver 30,000. Belativ, deremot, kallas freqven-
sen, då densamma angifves i förhållande till befolkningens antal.

En verklig, belysande och riktig skala för mätandet af den
relativa giftersmålsfreqvensen, erhålles emellertid icke då de af-
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slutade äktenskapens antal ställes i relation till befolkningens
totalsiffra, utan endast då jemförelsen göres med antalet af den
i giftermålsåldern stående befolkningen. Vi skola här nedan an-
gifva hvartdera slaget af denna freqvens.

Enligt Bodio var den relativa giftermålsfreqvensen 1865—
1883 följande. På 10.000 inv. i allmänhet kommo afslutade
äktenskap:

I medeltal kommo inom dessa stater årligen omkring 83
äktenskap på 10.000 inv.

Giftermålsfreqvensen i hvarje land beror i väsendtlig grad af
socialekonomiska förhållanden. Äro dessa sådana att de för en
blifvande familj lemna utsigt att komma väl till rätta, så påskyn-
dar detta äktenskapets afslutande. Giftermålsfreqvensen kan så-
lunda väl förliknas vid en barometer, som visar, hvilka förhopp-
ningar eller farhågor för framtiden befolkningen hyser; men gifter-
målsfreqvensen är icke en säker måttstock för allmänna välståndet,
ty den påverkas jämväl af andra faktorer. Under dåliga år är fre-
qvensen mindre; man reflekterar då mera och hoppet om en gyn-
sam framtid är minskadt. Om de sociala och ekonomiska förhål-
landena inom en befolkning förblifva oförändrade, men giftermåls-
freqvensen aftager, kan en orsak härtill vara ökad osedlighet.

*) 1866—1885 79,2.

I Serbien
„ Kroatien u. SlavonienL

. 124
. 106

I Finland 79,9 *)

„ Polen 79
„ Ungern ,

„ Bulgarien ,
. 103
. 97

„ Danmark 78
„ Frankrike 78

„ Europ. Ryssland
.

. .
„ Östra Europa . . . ,

. 94

. 94
„ Italien 77
„ Schweitz ......74

„ Sachsen ,
„ Thuringen ,
„ Preussen
„ Österrike ,

. 92

. 89

. 86

. 85

„ Elsass-Lothringen ...73
„

Spanien . 73
„ Belgien 72
„ Skottland 72

„ Centraleuropa .
. . ,

„ Tyskland
„ Bayern ,

„ Wurttemberg . . . ,

. 84

. 84

. 84

. 83

„N. W. Europa ....70
„ Norge 69
„ Sverige 65
„ Rumänien 65

„ Europa , . 83
„ Grekland 61

„ Baden ,

„ England och Wales ,
„ Södra Europa . . . ,

. 82

. 81

. 80

„ Irland 48 (ofull-
ständig registrering).

„ Nederländerna . . . , . 80
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Den olika äktenskapsfreqvensen i olika länder beror mest af
klimat, ras, nationalitet. I södra Europa och hos de romaniska
folkslagen är freqvensen större, än i norden och hos germanerne.
Existens behofven för en familj äro mindre i södern.

Under för öfrigt lika förhållanden är giftermålsfreqvensen
hos protestanter större än hos katoliker. Detta beror dels derpå,
att giftermålen hos protestanterne ingås mera tanklöst, än hos
katolikerne, då i fall af ett olyckligt äktenskap skilsmessa hos de
förre erhålles lättare, än hos de senare; dels derpå, att protestan-
terne med större missaktning se på det ogifta ståndet, hvilket hos
katolikerne åtnjuter till och med en viss aktning, då ju prester-
skapet lefver i coclibat.

Såsom af ofvanstående tabell (p. 154) synes, är gifter-
målsfreqvensen icke öfverallt densamma; hvarje land framställer
i detta afseende en egen typ. Men också inom samma befolkning
förekomma fluktuationer, beroende på mortalitetens storlek, på
ekonomiska och politiska förhållanden. En tilltagande mortalitet
kan nemligen öka giftermålsfreqvensen sålunda, att flere omgiften
då kunna förekomma, hvarigenom hela antalet ingångna äkten-
skap ökas. En stor freqvens kan således långt ifrån alltid be-
traktas såsom ett bevis på välstånd; i anförda fall är den tvärtom
följden af en tillbakagång i prosperiteten. Freqvensen står så-
lunda äfven i beroende af medelåldern vid döden. För samhället
vore det önskligt, att om möjligt många vore gifta, eller att de
stående äktenskapens antal vore stort. Men dessas antal beror
dels l:o) af antalet ingångna äktenskap, dels 2:o) af äktenskapens
medellängd (hvilken åter är beroende af åldern, då äktenskapen
ingås, och af befolkningens vitalitet; existerar välstånd i landet,
så ingås äktenskapen tidigare). Lyckligast är om ett större antal
äktenskap uppnås genom äktenskapens större längd och icke ge-
nom en större freqvens i och för sig, och såsom den önskliga nor-
mala varaktigheten hos äktenskapen måste anses den, som möjlig-
gör barnens behöriga uppfostran i hemmet. En låg giftermåls-
freqvens kan sålunda vara ett tecken till prosperitet hos befolk-
ningen, nemligen om äktenskapen till följd af goda ekonomiska
vilkor ingås i en tidig ålder och om de derjemte äga långvarigt
bestånd till följd af befolkningens stora vitalitet.

I politiskt lugna och goda år (prisminima) stiger i allmän-
het freqvensen; i krigstid, vid viktigare politiska rörelser och i
dåliga år (prismaxima) sjunker densamma; man öfverlägger mera
och kanske uppgifver beslutet att under sådana omständigheter
ingå äktenskap. År 1846 uppträdde potatissjukan med en synner-
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lig styrka. I Sverige, Danmark, Bayern, Frankrike och England
sjönk giftermålsfreqvensen 1847 med 8%. I synnerhet inverka
dessa ogynsamma omständigheter på antalet af första giften. I
allmänhet utöfva politiska förhållanden ett större inflytande på
giftermålsfreqvensen, än ekonomiska, i synnerhet i småstater. I
Italien afslötos 1865 90 äktenskap på 10.000 inv.; under krigsåret
1866 endast 56; i Österrike 1865 77; under 1866 endast 65.

Krigets inverkan röjes ofta till och med på stater, hvilka icke
deltaga i kriget (Italien, Belgien 1870). Efter krisens slut ökas der-
emot giftermålsfreqvensen. I de länder, der välståndet är större,
och således mindre lätt rubbadt, der äro fluktuationerna mindre.

Huru äktenskapens antal sjunker under missväxtår, synes af
följande. I Finland afslötos äktenskap på 10.000 personer:

I Sverige var äktenskapsfreqvensen:

Men utom ekonomiska och politiska orsaker kunna äfven till-
fälliga orsaker minska giftermålsfreqvensen. Detta kan t. ex. in-
träffa, om de åldersklasser af mankönet, inom hvilka äktenskapen
mest förekomma (30 —45 år), af någon orsak äro svagt represen-
terade, t. ex. till följd af ett föregående krig, eller deraf att nati-
viteten under några år varit ringa, eller mortaliteten till följd af
hungersnöd hemsökt vissa åldersklasser o. s. v. De under ett visst
år föddas antal utöfvar inflytande på äktenskapens antal efter för-
loppet af omkring 30 år, och detta i sin tur på antalet födda, o.
s. v. allt framgent.

På giftermålsfreqvensen inverka så många skilda faktorer,
att man i allmänhet genom jemförelse af densamma i olika länder
icke kan sluta till dessa länders prosperitet. Men jemförelser för
samma land vid olika tidpunkter kunna tjena såsom en god skala
för prosperitetens bedömande. Ett sådant förhållande måste an-

831 . . 86,1, men
832 . . 64,6 (missväxt):
865 .

. 69,9, men
866 . . 60,5 (missväxt),
867 . . 64,1 (missväxt) ocJ
868 . . 57,0; deremot
869 .

. 99,4 (godt år) och
870. . 102,1.

.865 . . 70,7 och
866. . 67,2; men
867 . . 60,9 (missväxt) oc'
868 •

. 54,6.
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ses såsom mycket lyckligt, då de giftas antal i förhållande till
den vuxna befolkningen är stort. För en tätt befolkad stat är
det redan gynsamt om proportionen till befolkningssiffran 1) af
de stående äktenskapen och 2) af de nya äktenskapen icke sjun-
ker, vid befolkningens fortsatta tillväxt. Ty med en tilltagande
prosperitet ökas äfven vitaliteten och derigenom tillika äktenska-
pens medellängd. Men der denna tilltager, der äro färre nya
äktenskap tillfyllest för att ersätta de upplösta och likväl hålla
förhållandet af gifta till befolkningen uppe på en viss höjd. Om
befolkningen tillväxer, måste, för att förhållandet emellan gifta
och den vuxna befolkningen må förblifva detsamma, antalet af
stående äktenskap ökas i förhållande till befolkningens tillväxt.
Derest nu de stående äktenskapens antal i förhållande till befolk-
ningens icke aftager, bevisar detta att prosperiteten är i tillta-
gande, ty i annat fall hade, alldenstund befolkningens tillväxt
minskar de tillgängliga existensmedlen, äktenskapens ingående
måst uppskjutas. Om således dessa afslutas i oförminskad mängd,
bevisar detta att landet framskridit i kultur och välstånd.

Under den senaste tiden har äktenskapsfreqvensen i allmän-
het sjunkit, och beror detta antagligen derpå,* att det numera är
svårare att underhålla en familj, än i förra tider. Förvärfskäl-
lorna äro väl nu rikare, men lyxen och fordringarna på lifvet
hafva stegrats relativt ännu mer.

I Finland var äktenskapsfreqvensen på 10.000 inv.:

Äktenskapsfreqvensen för de olika åren är åskådliggjord på
fig. 20.

I Sverige kom på 10.000 inv. följande antal äktenskap:

.751—1760 - 94,8 1861—1865 . . 77,:

.761-1770 . 81,3 1866-1870 . . 76,:

.771—1780 . 86,1 1871-1875 .
. 88,-

-781—1790 . 78,3 1876-1880 .
. 78,<

.791-1800 . 89,8 1881—1885 . . 74,f

.801-1810 . 79,2 1866-1885 .
. 79,:

811—1815 . 83,1 1886 .... . 73,:
816-1820 . 86,0 1887 .... . 76,;
821—1830 . 85,4 1888 .... . 73,:
831—1840 . 72,7 maxim. 1810 .... . 117,<
841-1850 , 81,5 minim. 1808 .... . 49,6
851-1860 . 78,2

751—1760 . 90,9 1771—1780 . 84,8
761—1770 . 86,3 1781—1790 . 79,4
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I Norge kom på 10.000 inv. följande antal äktenskap:

I Danmark kom på 10.000 inv. följande antal äktenskap:

I Sachsen:

I Preussen:

I Tyskland:

791-1800 . 85,5 1882 .... . 63
801—1810 . 81,1 1883 .... . 64
811-1820. 87,0 1884. . . .

. 65
821—1830 . 83,3 1885 .... . 66
831—1840 . 71,4 1856-1885 .

. 68,3
841—1850 . 74,6 1886 .... . 64
851-1860 .

861—1870 .

76,0
65,4

maxim. 1887 ....
minim. 1888 ....

. 62

. 59
871—1880 . 68,i 1791 .... . 109,7

.881 .... 62 1868 .... . 54,6.

816—1825 87,5
.826—1835 75,2
.836—1845
.846-1855

72,7
77,7

856—1865 72,1
866—1875 68,5
.876-1885 69,2

850—1859 88,
.860-1869 75
870—1879 78
.875-1884 78

L876-1880. 88,6
881-1885 . 89,2
886 .... 93,1
887 .... 92,8.

856—1860 . 88,1
861—1865 . 86,3
866—1870 . 85,3
871-1875 . 94,8
876—1880 . 79,8
.881—1885 . 79,1
.886—1888 . 81,2.

öio—±ö__;u . XVJU,*

821—1825 . 91,7
826—1830 . 86,4
831—1835 • 92,5
836-1840 . 90,2
841-1845 . 91,5
846—1850 . 86,9
.851—1855 . 83,8

ö-il —IÖOU . öi

851—1860 . 78
861—1870 . 85
871-1880 . 86
881—1888 . 78.
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I Nederländerna:

Enligt Bertillon kommo i Frankrike i medlet af 18:e århun-
dradet 88 äktenskap på 10.000 inv., men 1870 endast 80, ehuru
antalet personer, som kunde gifta sig, i 18:e århundradet var mindre
(191 af 1.000), än nu (253 af 1.000).

Aftagandet af giftermålsfreqvensen kan äfven delvis vara
föranledt af en tilltagande prostitution.

I några länder har äktenskapsfreqvensen deremot stigit, så-
som i Bayern sedan äktenskapslagen 1868 bl ef förändrad, äfven-
som i Rumänien.

Emellan närbelägna länder förefinnas ofta stora skiljaktig-
heter, såsom i Serbien och Grekland, England och Irland (se tab.
p. 154).

I allmänhet är de afslutade äktenskapens antal större än de
upplöstas.

I Finland kommo under perioden 1866—1885 på 100 afslu-
tade äktenskap i medeltal 78,6 upplösta och 1881—1885 66,6. En-
dast under ovanliga olycksår kan förhållandet blifva omvändt;
så kommo i Finland på 100 afslutade äktenskap följande antal
upplösta:

I Sverige kommo på 100 afslutade äktenskap omkring 75—

80 upplösta. (Se närmare härom nedanföre — om upplösta äkten-
skap).

Äktenskapsfreqvensen i städerna är i allmänhet större, än

på landsbygden. I Finland kommo på 10.000 inv. följande antal
äktenskap :

870—1874 . 82,3
875—1879 .80,1
.880-1884 . 72,4
885-1887 . 69,6.

1866 . 152,8
1867 . 177,2
1868 . 395,1.

inimum inträffade 1870 . nemligen 42,0.

löbb— lö.i.— lö.D J.ÖS1— IÖOO— J.OO-. J-000.

1870. 1875. 1880. 1885. 1885.

städerna
å landet .

78,4
76,1

91,6
88,1

83,8
78,i

81,7
73,8

83,9
78,9

85,6
72,0

83,7
75,5

82,7
72,2

hela Finland 76,3 88,4 78,6 74,5 79,2 73,3 76,3 73,2.
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I Sverige var giftermålsfreqvensen:

I Norge var giftermålsfreqvensen:

Den större freqvensen i städerna beror deraf, att antalet per-
soner i den giftasvuxna åldern i dem är större än på landsbygden.

I Preussen var förhållandet omvändt; der förekommo på lan-
det i proportion flere äktenskap, än i städerna.

Äktenskapsfreqvensen i de olika länen i Finland har varit
följande:

Vi nämnde ofvan, att en riktigare belysning af giftermåls-
freqvensen erhålles, om äktenskapens antal jemföres, icke med
befolkningen i dess helhet, utan endast med antalet giftasvuxna
personer (15—50 år), ty dessa utgöra i olika länder en olika andel
af befolkningen.

Af 1.000 mariabla qvinkön (ogifta, enkor och frånskilda) i
åldern öfver 15 år gifte sig årligen 1878—1882:

jnm— in i— J.OOU.

1870. 1880.
städerna

å landet
. 73,18
. 64,37

81,01
65,96

77
62

76
60

73
56

hela riket . 65,44 68,u 64 62 59.

46—185555. I IOD<o. >—187£5. o—±c

städerna .
. . 85.4 80,6 78,3 78,4

>å landsbygden 76,6 70,7 66,4 66,8
hela riket 77,7 72,1 68,5 69,2.

itader. L/aniLdsb3yg'
I Frankrike . 82 75
„ Belgien . . 77 68.

J.OOO— .j.ö.l— J-ö.b— J.OO1— löbb — i. löö..

1870. 1875. 1880. 1885. 1885.
I Nylands
„ Åbo
„ Tavastehus
„ Wiborgs
„ St. Michels

län .

n '

n •

. 70,2

. 80,4
. 72,7
. 72,7
.71,7

84,7
82,1
85,0
93,7
84,4

77,8
75,8
80,4
79,2
71,6

75,4
74,7
72,8
77,3
69,2

77,2
78,2
77,6
80,6
74,2

73,9
72,9
75,8
78,9
67,0

78,5
74,6
72,7
87,0
77,4

77,9
73,9
72,3
87,2
73,3

„ Kuopio
„ Wasa
„ Uleåborgs

n •

n

. 82,7

. 82,1

. 70,3

95,3
91,8
87,5

79,4
83,0
77,4

74,4
73,7
76,9

82,5
82,3
78,2

64,0
76,3
73,4

79,7
68,9
72,0

84,2
61,3
57,6

hela Finland . 76,3 88,4 78,6 74,5 79,2 73,3 76,3 73,2.
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Bertillon skiljer emellan matrimonialité (bättre nuptialité) uni-
verselle och matrimonialité spéciale. Med den förra förstår han
förhållandet emellan antalet ingångna äktenskap och 10.000 per-
soner i allmänhet i åldern 15—60 år. Detta slag af nuptialité var

Med den senare förstår han, deremot, förhållandet emellan
antalet ingångna äktenskap och 10.000 mariabla personer i åldern
15—60 år, d. v. s. personer, hvilka med afseende å ålder och civil-
stånd äro oförhindrade att ingå äktenskap (ogifta, enklingar, enkor
och frånskilda). Detta slag af nuptialité var

Quetelet åter kallar tendance au mariage den önskan att gifta
sig, som förefinnes hos en viss befolkning. I den mån denna ön-
skan, oaktadt alla hinder, förverkligas, har man att göra med
tendance au mariage apparente, i motsats till tendance au mariage
reelle, hvilken omfattar jämväl den äktenskapssträfvan hos befolk-
ningen, hvilken icke lyckas realisera sig. T. ex. i Belgien gifte
sig i åldern 25—30 år af 30.000 män 2.652; tendance au mariage
apparente var då = -gir finf = 0.088 *); denna siffra anger således
sannolikheten att ingå giftermål, då 1 antages beteckna full säker-
het. I åldern 30—35 år gifte sig 1.554 män af 16.708; tendance

*) Enligt Bertillon skulle matrimonialité universelle hafva varit 88.

1 Ungern
„ Sachsen

. 70

.48
I Bayern
„ Baden

. 41

. 40
„ Italien
„ Danmark

. 47
. 47

n Norge
„ Grekland ....

.39
. 39

„
Österrike .47

„ Elsass-Lothringen .39
„

England och Wales .

„
Tyskland

„ Nederländerna . .
.

. 46

. 46

. 46

„
Wurttemberg . .

„ Schweitz ....

„ Belgien

. 39

. 37

. 36
„

Preussen .45 „ Skottland .... . 36
„ Frankrike
„

Finland
.45

. 44
„

Sverige
„

Irland
. 34
22.

1 Jb rankrik:e . 129
„ Finland - 130
„ Sachsen . 145
„ England . 148.

1 H rankrikce . 490
„ Sachsen . 550
„ Finland . 560
„ England

. 570.
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du mariage apparente var således = T-g--ff-f — 0,093 *), eller sanno-
likheten 0,005 större, än i årsklasserna 25—30 år.

I Finland voro motsvarande tal för män 1881—1885 resp.
0,060 och 0,031.

Dessa tal, som uttrycka tendance au mariage apparente, äro
år ifrån år temligen konstanta.

Civilstånd. Första giften, omgiften. Ehuru äktenskapsfre-
qvensen, såväl absolut, som relativt, är temligen konstant, är den-
samma likväl icke så oföränderlig, som siffrorna för de kombina-
tioner, hvilka inom hvarje land kunna göras med afseende å de i
äktenskap inträdandes civilstånd och ålder, antalet första (proto-
gama) giften och omgiften, tidiga, sena, monströsa äktenskap, års-
tiden för äktenskapens ingående m. m. Så t. ex. är proportionen
emellan första giften och omgiften mera konstant, än den af rent
fysiska orsaker beroende mortalitetsordningen.

Ett i proportion stort antal af första giften är att anses så-
som ett gynsamt tecken, ty detta tyder på lyckliga ekonomiska
förhållanden. Om deremot de första giftena äro relativt få, visar
detta endera att äktenskapens medellängd är kort; — ty annars
skulle icke bland de omgifta förefinnas ett sådant flertal enklingar
och enkor; eller ock att förmögenheten är så ojemnt fördelad, att om-
giften i de högre samhällsklasserna förmå utöfva en stark motvikt
emot de första äktenskapen inom befolkningen i dess helhet.

I krigs- och nödår aftager antalet af första giften, hvaremot
omgiftena i förhållande ökas (så i Finland 1869); stundom ökas till
och med det absoluta antalet af de senare. Detta förklaras deraf,
att under nödår antalet af enklingar och enkor växer, då relativt
många äktenskap upplösas genom den ökade mortaliteten; dessa
hafva redan ett färdigt hushåll, familj och en ekonomisk ställning,
som för dem gör ingåendet af ett nytt äktenskap relativt lätt.
En stegrad freqvens af äktenskap i allmänhet är således icke all-
tid ett tecken till välstånd, ty den kan vara en följd af många
omgiften efter olycksår.

De i äktenskap inträdande äro, fördelade efter civilstånd,
ogifta, män eller qvinnor, enklingar, enkor eller frånskilda.

Såsom af l:a kolumnen i nedanstående tabell synes, utgöra i
Europa de första äktenskapen 75—85 u/o af samtliga ingångna
äktenskap.

*) Enligt Bertillon skulle matrimonialité universelle hafva varit 93.
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Enligt Bodio kommo 1865—1883 på 1.000 ingångna äktenskap
följande antal äktenskap emellan

I ofvanstående tabell äro de frånskilda inräknade bland enk-
lingar och enkor. Af alla i äktenskap inträdande utgjorde de
frånskilda:

*) Till enklingar och enkor äro de frånskilda medräknade.
**) Detta antal har väsendtligen ökats sedan äktenskapslagen 1868 blef

förändrad.

ogift man och
ogift qvinna.

ogift man enkling *) och enkling *) och
och enka. *) ogift qvinna. enka. *)

I Grekland . . . .861 (max) 39 67 33
„

Irland 857 31 86 26
„ Sverige 853 34 91 22
„

Norge 853 33 93 21
„ Skottland . . . .851 29 89 31
„ Rumänien ....848 28 (min.) 61 (min.) 63
„ Timringen • . . 846
„

Frankrike ....844
37 89 28
41 78 37

„ Belgien 834
„

Italien 832
50 81 35
37 94 37

„ Danmark ....823 52 101 24
„

Elsass-Lothringen 822 43 104 31
~

Baden 820 43 121 16 (min.)
„

England o. Wales 819 44 84 53
„ Spanien 810
„

Sachsen 809
40 101 49
41 99 51

„ Nederländerna . . 802 44 105 49
„

Preussen 800 55 107 38
„ Bayern 798 **)

„ Schweitz ....790
54 123 25
51 116 43

„ Finland 788 54 113 45
„ Wurttemberg . . 782
„ Europ. Ryssland . 772

54 136 (max.) 28
42 98 88

„ Österrike ....758 62 (max.) 129 51
„ Ungern 745 50 100 105
„ Kroatien och Sla-

vonien 689 (min.) 43 121 147 (max.)

män. qvinnor,
I Schweitz . 1,84 O/o 1,71 O/o
„

Sachsen . 1,52 „ 1,51 „
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I Finland afslötos pä 1.000 äktenskap, äktenskap emellan

I Thuringen ....

„
Danmark

• 0,77 O/o
. 0,66 „

0,73 0/,
0,62 „

„ Ungern ....... • 0,51 „ 0,44 „

„ Preussen . 0,50 „ 0,50 .„

„ Wurttemberg . . . . 0,37 „ 0,44 „

„
Bayern

„ Nederländerna . .

. 0,21 „

. 0,21 „

0,18 „

0,18 „

„
Baden ■ 0,13 „ 0,12 „

„
Elsass-Lothringen .

. 0,09 „ 0,07 „

„ Sverige • 0,05 „ 0,14 „

~ Norge
~

England
. 0,03 „

• 0,02 „

0,03 „

0,02 „

ogift man och
ogift qvinna.

ogitt man
och enka.

enkling och
ogift qvinna.

enlkling oc
enka.

865 812 48 112 28
.866 811 49 111 29
.867 770 53 139 38
868 723 62 170 45
869 679 79 171 71
.870 730 71 131 68
.871 766 63 113 58
.872 784 56 110 50
.873 803 54 103 40
874 810 47 102 41
875 ....... 808 50 104 38
876 807 46 106 41
877 814 47 104 35

.878 804 50 107 39

.879 809 48 107 36

.880 817 43 105 35
881 805 48 109 38
.882 813 46 106 35
.883 818 45 104 33
884 823 42 103 32
885 824 43 102 31
.886 829 42 99 30
.887 .....819 40 104 37
.888 809 42 109 40
.866-1870 . . 736 65 145 54
.871-1875 .

. 794 54 106 46
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I Sverige ingingos af 1.000 äktenskap, följande antal emellan

I Norge ingingos af 1.000 äktenskap, följande antal emellan

I Danmark ingingos 1880—1884 af 1.000 äktenskap, följande
antal emellan

Äktenskapen emellan två ogifta hafva ökats. I Sachsen gifte
sig 1881—1885:

o/n — innu .uiu—ioov •
. oxu

881-1885 . . 817 45 105 33
866-1885 .

. 791 KO

ogitt man och
ogift qvinna.

ogift man
och enka.

enkling och
ogift qvinna.

enkling
och enka

806-1850 .
. 790 68 109 33

851—1855 . . 847 45 87 21
856—1860 . . 834 46 96 24
861—1865 . . 846 41 91 22
866—1870 . . 851 39 91 19
.871—1875 .

. 848 36 93 23
876—1880 . . 854 33 91 22
.881-1886 . . 871 27 83 19
.887 873 25 84 18
.888 873 25 83 19.

ogitt man och
ogift qvinna.

ogitt man
och enka.

enkling och
ogift qvinna.

enkkling oc
enka.

841—1865 .
. 828 52 94 26

)gilt man och ogiit qvinna .
.

. . 849
„ „ „ enka . . . . 34
„ „ „ frånskild „

...

mkling och ogift „ ...

. 4
. 85

„ „ enka . 20
„ „

frånskild qvinna ....
irånskild man och ogift „ ....

. 2

. 5
~ „ v enka . 1
„ „ „ frånskild qvinna .

. 0,3
1.000.

100 ogifta män: med ogifta qvinnor .
. 95,4)

~ enkor . 3,7
~ frånskilda . . . . 0,8

n 100 enklingar: ~ ogifta qvinnor . . 64,7'
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Af 1.000 i äktenskap inträdande män och qvinnor voro så-
ledes 1865-1883:

*) Och frånskilda.

if 100 enklingar: med enkor .... . 30,81
■n frånskilda .

. . 4,40
„ 100 frånskilda:

„ ogifta qvinnor
enkor ....

. 65,78

. 24,23
„

frånskilda , . . 9,99
„

100 ogifta qvinnor: „

n

v

ogifta män .

enklingar .
.

frånskilda . .

. 89,31

. 9,59

. 1,10
„

100 enkor: „

„

ogifta män .

enklingar . .

frånskilda . .

. 41,14

. 54,05

. 4,81
„ 100frånskilda qvinnor: „

n

ogifta män .

enklingar .
.

frånskilda .
.

. 50,«7

. 39,23
10,10.

mankön.man :ön. qvmkon.
ogifta, enklingar. *) ogifta, enkor. *)

I Grekland ....900 (max.) 100 (min.) 928 72
„

Irland 888 112
„ Sverige ....887 113

943 57
944 56

„ Norge 886 114
„ Frankrike ...885 115

946 (max.) 54(min.)
922 78

„
Belgien ....884 . 116 915 85

„ Thuringen ...883 117 935 65
„ Skottland ....880 120 940 60
„ Rumänien . . .876 124 909 91
„ Danmark ....875 125 924 76
„ Italien 869 131 926 74
„

Elsass-Lothring. 865 135 926 74
„ Baden 863 137 941 59
„

England o. Wales 863 137 903 97
„ Preussen ....855 145 907 93
„ Bayern .....852 148 921 79
„ Spanien ....850 150
„ Sachsen ....850 150

911 89
908 92

„ Nederländerna . 846 154 907 93
„ Finland ....842 158 901 99
„ Schweitz ....841 159 906 94
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I Finland voro af 1.000 i äktenskap inträdande män och
qvinnor:

Wurttemberg . . 836 164 918 82
Österrike ....820 180 887 113
Europ., Ryssland 814 186 870 130

» Ungern ....795 205 845 155
Kroatien och Sla-

vonien .... 732 (min.) 268 (max.) 810 (min.) 190(max.)
Medeltal

mamaninkon.__:on. qvinkön.
ogifta. enklingar. ogifta. enkor.

.865 . . . . 860 140 924 76
866 . .

. . 860 140 922 78
867 .

.
. . 823 177 909 91

868 .. .
. 785 215 893 107

869 .. . . 757 243 850 150
870 ..

.
. 801 199 861 139

871 . . . . 829 171 879 121
872 .. . . 840 160 894 106
873 ..

. . 857 143 905 95
874 .. . . 857 143 912 88
875 .. .

. 858 142 911 89
876 ..

. . 853 147 912 88
877 .. . . 861 139 917 83
878 .. . . 854 146 911 89
879 .. . . 857 143 917 83
880 .

. . . 860 140 922 78
881 .. . . 853 147 914 86
882 ..

. . 858 142 919 81
.883 .

. . . 863 137 922 78
884 . . . . 865 135 926 74
885 ..

. . 867 133 926 74
.886 . . . . 871 129 928 72
887 . .

. . 859 141 923 77
888 . . . . 851 149 918 82
866—1870 . 801 199 881 119
.871-1875 . 848 152 900 100
876-1880 . 857 143 916 84
.881—1885 . 862 138 922 78
866-1885 . 843 157 905 95.
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I Sverige voro af 1.000 i äktenskap inträdande män och
qvinnor:

I Norge voro af 1.000 i äktenskap inträdande män och
qvinnor:

Såsom af tab. på pag. 165 synes, är i Sverige °/o af omgiften
f. n. synnerligen låg, och i detta afseende har på senare tider en
minskning försiggått. Omgiftena utgjorde:

Af hvartdera könet ingingos nya giften:

I Finland utgjorde omgiftena:

maman.ankön.:on. qvmkon.
ogifta. enklingar. ogifta. enkor.

806-1850 . 858 142 899 101
851-1855 . 893 107 934 66
856-1860 . 880 120 930 70
.861—1865 . 887 113 937 63
866—1870 . 890 1.10 942 58
871-1875 . 884 116 941 59
.876-1880 . 887 113 945 55
.881-1886 . 898 102 954 46
.887 .

. .
. 898 102 957 43

.888 .
.

.
. 898 102 956 44.

man :on. qvmkon.
ogifta. enklingar. ogifta. enkor.

841—1865 . 880 120 922 78
A A A K /l'Bfifi_l ÖÖfS

1811—1820 .

1861—1870 .

. 25,5 o/o af
• 15,2 „

■ af.la gi: .en

1871—1880 .
. 15,0 „

1885 .... . 12,3 „

1886 .... . 12,51 „

1887 .... . 12,71 „

1888 .... . 12,65 „ .

i n. »n — ni nnn— ni\\j. v.
if mankön • 37,2 o/ 0 H,o %

„ qvinkön . 13,0 „ 5,8 „ .

866—1870 . 26,4
871—1875 . 20,6 n

876—1880 . 19,0 n

881—1885. 18,3
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Af hvartdera könet ingingos nya giften:
1866—1870. 1871—1875. 1876—1880. 1881-1885.

af mankön . . 19,9 % 15,2 °/0 14,3 % 13,8 %
„ qvinkön .

. 11,9 ~ 10,0 „ 8,4 ~ 7,8 ~.

Såsom ett exempel på, huru antalet omgiften stiger under
och efter missväxt- och olycksår, må anföras att omgiftena i Fin-
land utgjorde:

1866 ....2.100 eller 18,9 % af alla giften,
1867 ....2.699 „ 23

„ „ „ „ , (missväxt)
1868 ....2.801

„ 27,7 „ „ „ „ , och
1869 .... 5.538 „ 32,i „ „ „ „

.

Af 1.000 i äktenskap inträdande personer voro 1869:
ogifta mankön 757
enklingar 243
ogifta qvinkön 850
enkor 150.

Under de senare åren (1881 —1885) har i genomsnitt per år
det absoluta antalet ingångna äktenskap och antalet i äktenskap
inträdande i Finland varit:

äktenskap emellan ogifta män och ogifta qvinnor .
. 12.958

.. v ~ ,i i, enkor 710
„ ~ enklingar ~ ogifta qvinnor . . 1.660
„ , 7 ~ „ enkor 536

Summa 15.864,
hvaraf således omgiften 2.906.

I Sverige äro de första giftena i förhållande talrikare i stä-
derna, än på landsbygden; omgiftena, deremot, förekomma rela-
tivt oftare på landet, i synnerhet äktenskap emellan enklingar
och enkor.

Af tab. på pag. 163 synes att i Europa
de första giftena i medeltal utgöra mera än 82 °/o af aUa giften,
äktenskapen emellan enklingar och ogifta qvinnor 10 „ ~ ~ ~

emellan ogifta män och enkor något mera än 4,, ~ ~ ~

~ enklingar och enkor mindre än . , .
. 4 ~ „ ~ ~

Summa . . 100 °/o.

På 1.000 i äktenskap inträdande komma i allmänhet enligt
tab. på pag. 167:
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I olika länder är äktenskapsfreqvensen inom skilda civilstånd
något afvikande. Och den olika typ, skilda länder i detta afseende
äga, bibehålla de under tidernas lopp i regeln ganska oföränderlig.

Af tab. på pag. 163 synes, att i allmänhet antalet äktenskap
emellan ogifta män och enkor är nästan lika stort, som antalet
äktenskap emellan enklingar och enkor, men af tab. på pag. 167
framgår att absoluta antalet enklingar, som gifta om sig, är nästan
dubbelt större, än antalet enkor, som träda i nytt äktenskap.
Detta förklaras derigenom att enklingar med barn hafva svårt att
existera utan hustru; dessutom hafva enklingar större äktenskaps-
chanser än enkor.

Der de största fluktuationerna i giftermålsfreqvensen före-
komma, der äro äfven fluktuationerna i första giftena störst. Vid
låg freqvens sjunker äfven antalet af första giften, och omvändt,
men i förra fallet i större proportion, än freqvensen. Detta kom-
mer deraf, att de tvenne faktorer, hvaraf äktenskapsfreqvensen
närmast beror, nemligen l:o) antalet upplösta äktenskap och 2:o)
framtidsutsigterna för nya äktenskap, verka med olika styrka på
äktenskapsfreqvensen och på antalet af första giften. Den senare
faktorn verkar stegrande såväl på freqvensen, som på antalet af
första giften. Den förra likaså, men dess verkan på freqvensen
blir betydligt starkare derigenom att i följd af upplösta äkten-
skap relativt flere enklingar gifta sig, hvadan å andra sidan de
första giftena blifva relativt färre. Många dödsfall kunna med
ett ord öka freqvensen, utan att antalet af första giften deraf i
minsta mån höjes.

Då förhållandet af första giften förändras, så förändras van-
ligen jämsides dermed äfven antalet äktenskap emellan enklingar
och ogifta qvinnor; äktenskapen emellan ogifta män och enkor
samt emellan enklingar och enkor förblifva, deremot, nästan oför-
ändrade.

Då under olycks- och nödår mortaliteten stegras och många
äktenskap upplösas, ingå vanligen endast de ledigblifna enklin-
garne nytt äktenskap och hufvudsakligast med ogifta qvinnor.
Nödår öka sålunda i förhållande antalet enkor.

På senare tider hafva äktenskapen i Finland emellan ogifta
män och ogifta qvinnor ökats något på bekostnad af äktenskapen
i de andra civilstånds-kategorierna (jemför pag. 164).

mankön. qvinkön. begge könen.

ogifta
enklingar och enkor .

. 865

. 135
1.000

921
79

1.000

893
107

1.000.
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Mest sällan gifta sig enklingar med enkor, utom i Ryssland
och Ungern samt i synnerhet i Kroatien och Slavonien, och mera
sällan än ogifta män med enkor. Det förra slaget af äktenskap
utgjorde:

äfven i Rumänien, 2 å 3 gånger flere enklingar än ogifta män
gifte sig med enkor.

Med enkor gifte sig enklingar oftare, än ogifta män, nemligen:

Enklingar ingå oftare nytt gifte, än enkor; så kommo på
1.000 enklingar, som gifte sig, 585 enkor, som trädde i nytt
äktenskap.

På 1.000 i äktenskap inträdande kommo:

1 .Baden och Skandinavien omfckr. .
. 2°/('o; deremot

„ Ryssland
„ Ungern

• 9 „

.10 „

„ Kroatien och Slavonien . . • 15 „
der, likasom

i Kroatien oc. »lavonien . 3,4 gånger oitare
„ Rumänien 2,2 ~ ,»

„
Ungern . , 2,1 ~ ~

„ Ryssland 2,1 „ „; men
„ Sverige
„ Norge l 0,6 ~ mindre ofta,

„ Danmark \

„ Baden / 0,4 „ ~ „
•

I Ungern
„ Belgien

. 756
. 733

I Finland 1866—1885 .

„ 1881-1885 .

. 603

. 567
„ Rumänien
„

Grekland . .
.

. ,
. 724
. 720

„ Spanien
„ Schweitz

. 593
. 591

„ England och Wales . 708 „ Italien . 565
„ Kroatien och Sla-

vonien .... . 708
„ Thuringen
„ Elsass-Lothringen

. 556

. 548
„ Ryssland ....

„
Frankrike ....

. 699

. 679
„ Bayern
„ Irland

. 584

. 518
„

Preussen ....

„ Österrike .
. . . ,

. 641

. 628
„ Skottland
„ Wurttemberg . . .

. 500

. 500
„ Sachsen . 613 „ Sverige . 496
„

Danmark ....

„ Nederländerna . .

. 608
. 604

»
Norge

„ Baden
. 474
431.

enkling. o. enl_kor. enl ling. o. en :or.

Nederländerna . .
. 127 I Danmark . 122

Finland 1866-1885 125 „ Bayern .
. 122
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Af 1.000 enklingar och enkor inom hela befolkningen gifte sig:

Chanserna för ogifta qvinnor att blifva gifta äro relativt
större, än för ogifta män; ty flere flickor blifva gifta med enk-
lingar, än ynglingar med enkor.

Enklingar träda i förhållande oftare i äktenskap, än ogifta
män i samma ålder. Af 1.000 personer i åldern 25—30 år gifte sig:

Enkor träda relativt oftare i äktenskap, än ogifta qvinnor i
samma ålder.

I Italien hafva enklingar dubbelt större sannolikhet att gifta
sig, än ogifta män i" samma ålder, och enkor under 20 år och öf-
ver 35 år större chanser att blifva gifta, än ogifta qvinnor i mot-
svarande ålder. Af 1.000 personer af hvarje civilstånd gifte sig
1875—1878 i Italien:
ogifta män .

. 23,3
enklingar . . 49,2
ogifta qvinnor 27,6 \ under 20 årl 6,91 och öfver 35 årnågotmera
enkor .

. . 12,9/' 1101,3/enkor än ogifta qvinnor.

Frånskilda träda mycket oftare i äktenskap, än ogifta män
och qvinnor, äfvensom enklingar och enkor i motsvarande ålder.

1 Hingland
„

Sachsen .
.

. 115
. 113

1 JNorge
„ Sverige
1 JNorge .

„ Sverige .

. 93

. 87
93
87

„ Belgien .
.

. 109 Medeltal . 108.
„ Frankrike .

. 99

I Danmark . .

en]iklmgar.
. 78 (max.)

enkor.
22 (max.)

„ Sachsen . .
. 72 15

„ Finland . . . 69 14
„

England . .

„ Nederländerna
. 66

. 66
22 (max.)
18

„ Bayern . . . . 58 17
„

Norge . .
.

„ Belgien . .

„ Sverige .
.

.

„ Frankrike . ,

. 54

.48
. 45

. 42 (min.)

15
14
10 (min.)
12

edeltal • .51 15.

England
(ognta man.

. . 138
enklingar.

338
Frankrike ....

. . 112 250
Belgien
Finland

. . 81
. . 123

457
154

(30-35 år)i .
.

. 100 287.
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Förhållandet emellan frånskilda qvinnor och enkor, som ingingo
nytt äktenskap, var = 6,1 : 1,6. Likaså träda frånskilda qvinnor
i förhållande till enkor oftare i nytt äktenskap, än frånskilda män
i förhållande till enklingar.

Att frånskilda qvinnor i förhållande oftare träda i äktenskap,
än enkor, förklaras deraf, att de förra i allmänhet äro yngre, än
de senare.

Frånskilda qvinnor blifva i förhållande oftare än enkor gifta
med ogifta män. Af 1.000 i äktenskap inträdande enkor blefvo
540 gifta med ogifta män, men af 1.000 i äktenskap inträdande
frånskilda qvinnor blefvo 596 gifta med dylika män.

Frånskilda män gifta sig oftare med ogifta qvinnor, än
med enkor.

I Nederländerna gifte sig de frånskilda:

I Sachsen utgjorde de, som gifte sig, i förhållande till mot-
svarande civilståndsklass i hela befolkningen:

enklingar 7,22 °/0 frånskilda män ... 11 °/0
enkor 1,48 ~ ~ qvinnor . 5,5 ~

enklingar och enkor 3,13 u/ö tillsammans .... 7,48°/() .

I Preussen kommo 1869—1878 på 10-000 äktenskap i all-
mänhet:
äktenskap emellan frånskild man och frånskild qvinna ...3,6

~ u a ~ ~
enka 10,8

~ ~ „ a a ogift qvinna 33,7
~ ~ ~ qvinna och enkling 15,2
„ „ „ „ „ ogift man ....30,6.
De första giftena och omgiftena i Sverige utgjorde af alla

giften:

af 1.000 frånskilda män med ogifta qvinnor r
ii n enkor 216
n n frånskilda qvinnor 18

1.000.
af 1.000 frånskilda qvinnor med ogifta män . 596

i, „

enklingar
frånskilda män

385
19

1.000.

mankön. qvmkon.
:a giften . . . 89 o/0—90% 95%
!:a ~ . . . 9-10

„ 4,5 „

i:e „
. . . 0,4—0,5 „ 0,10—0,13 „

=:e
„

.
.

. 0,03 — 0,05 „ 0,001—0,004 „

>:e
„ . 0,001—0,004 „
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De 3:e, 4:e o. s. v. giftena äro i förhållande till de 2:a synner-
ligen fåtaliga, och relativt färre än de 2:a i förhållande till de l:a.

I Danmark utgjorde:
enklingarnes omgiften 14 % af alla giften
enkornas „ 10,3 ~ „ ~ „

enklingarnes 3,e, 4:e o. s. v. giften .
. 8,7 ~ „ „ omgiften

enkornas 3:e, 4:e, o. s. v.
~

.

. 5,9 „ „ ~ „

I Danmark gifte sig:

I Sverige gifte sig 1870—1880 af enklingar och enkor, som
ånyo trädde i äktenskap:

af 100 enklingar:

I Sverige hafva äktenskapen emellan ogifta män och enkor
något minskats — ifrån 5,13 °/o till 4,71 % —, äfvenså emellan enk-
lingar och ogifta qvinnor — ifrån 10,58 % till 9,05 °/o; deremot
hafva äktenskapen emellan enklingar och enkor ökats från 2.80 °/o
till 2,87 o/o.

Åldern vid äktenskapens ingående. Vissa handlingar, som ute-
slutande tyckas bero af den enskilda individens fria vilja, visa
sig i deras totalitet försiggå, oberoende af allt annat, efter en
viss, bestämd lag. Detta visar sig t. ex. i antalet giftermål inom
vissa åldrar.

mankon. qvmkon.

:a gången • 88,67 o/0 93,84 %

:a ~
. 10,58 „ 5,96 „

;:e
„

• 0,70 „ 0,20 „

::e „ och följande • 0,05 „ o,ooi „

100 % 100 « u

2:a gången . . 94,18
3:e „

. . 5,51
4:e

„
. . 0,30

s:e „ ■ . 0,01
100.

,f 100 enkor:

2:a gången . . . 97,03
3:e

„ .
.

. 2,91
4:e ~

- 0,06
100.
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Inom hvarje land är nemligen procenten af de i äktenskap
inträdande inom skilda åldersklasser år ifrån år ganska konstant,
äfvenså deras medelålder.

I södern är mannen mogen för äktenskap vid 16 års ålder, i
norden tidigast vid 18 år; qvinnan i södern vid 14 a 15 år, inor-
den vid 17 å 18 år. Till följd af ekonomiska omständigheter,
allmän sed, uppfostran m. fl. orsaker ingås äktenskapen likväl
något senare.

I södern kunna äktenskapen ingås tidigare, ty der är det
lättare att anskaffa det nödiga underhållet för en familj. Dess-
utom hafva söderns invånare en lättare ooh mindre reflekterande
karakter. Qvinnan i södern mognar tidigare, än i norden; Ro-
bertson säger, att detta ej beror af klimat eller ras, utan mera af
kultur, lefnadssätt och seder. Judarne mogna i alla länder lika
tidigt; likaså mogna flickorna mycket tidigt hos Samojederne.

Till följd af dessa omständigheter gifter man sig i allmänhet
tidigare i södern, än i norden. Undantag härifrån utgöra dock
Ryssland och England, der äktenskapen ingås tidigt. De mest
sena äktenskapen förekomma i Tyskland och särskildt i Bayern.

Enligt Bodio var åldern vid äktenskapens ingående 1865—
1883 följande:
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Af 100 mankön, som gifte sig, voro i åldern:

*) Absoluta antalet 400—500.
**) 1886—1888 voro af mankön, som gifte sig, 64% under 30 år.

1888 voro: under 25 år ... . 28,3 %
25-35 „

. . . . 53,0
„

35—50 „
. . . . 14,5

„

öfver 50 ~
.... 4,2 „

Under
20 år.

20—25'
år.

'25-30
I år.

30—35 35-40
år. år.

40—4545-50 50-55
år. år. år.

55—60 60-65
år. år. ,

65-70,
år.

öfver
70 år.

Europeiska
Ryssland . . 37,84 30,63 12,30 6,92 |30,63 12,30 6,92 4,91 3,29 I 2,20 1,91

6,88 3,26 0,92
> _

9.07
0,10

Kroatien och
Slavonien . . 18,96 40,37 17,34 12,40,37 17,34 12, 17

Grekland . . . 5,29 j 85,64 9,07
England. . . .

Skottland . .
.

Nederländerna

3,29 48,05 I 25,38 I 9,50 I
3,11 39,19 29,65 12,35|

11

2,56 24,05 33,641 17,59

4,86
6,42
9,00

3,08
3,74
5,24

3,08 2,02 1,55 1,01 0,74 0,33
3,74 2,30 1,50 0,87 0,53 0,21
5,24 3,22 2,12 1,33 0,76 0,35
4,89 1,96 1,71 0,71 0,73 0,21

~~6/22 2,82~ 1,22

2,02
2,30
3,22

0,74 0,33 0,19
0,53 0,21 0,13
0,76 0,35 0,14
0,73 0,21 0,24

-
— '

1,22
~~TjÄ~ I 0,13

0,19
0,13
0,14
0,24Irland 2,53 30,03 30,56 18,32 8,11 4,89 1,96

Frankrike . . . 2,36 24,69 37,57 16,77 8,35 22

Finland ff-g-f . 2,27 32,75 32,05 14,60 7,07 I 4,084,08 2,50 3,35 I T$Ä~ II 2,50 0,13
Norge i|f| . . 1,73 26,81 35,30 17,05 7,54 4,26 2,73 4,58
Schweitz ffjf . 1,27 25,25 31,33 17,54 9,56 5,73 3,54 2,43 1,61

1,64 1,02
2,02 1,20

' 27ö6

1,01 0,49 0,24
0,64 0,36 0,22*)
0,65 0,35 0,19

Italien .... 1,07 29,91 31,99 18,12 7,99 4,40 2,64
Belgien .... 0,94 21,61 1 34,67 19,27 |

0,58 677TÖ "22;
10,25 5,60 I 3^25

Preussen . . . 65 6,24 0,81
0,89 I 0,12Sachsen xflf • 0,38 34,32 I 38,23 12,19 |

0,27 58^99 30,'
5,48 3,35 I

~6,'
I 2,26 2,78

2,61
1,31 j 0,77

V,~" ' "■' _-v
Els.-Lothringen 18 ,98

1,98
%

0,97
0,53 I 0,04Thuringen T|||- -0,20 34,88 38,33 13,14 I 5,63 3,19

Bayern . . . . 0,19 18,75 36,74 I 30,,02 12,44 1,86
under 18—25
18 år. år.

Rumänien . . . 0,07 56,13 ' 33^02* I 8, i
4,80
4,90 I

%

2,98
2,86

0,14
Sverige **) . . 0,06 23,25 35,69 19,71

0,03 15,97 43,57 19,87^
38,42" 46% 1
31,73 45,71 lä
20,92 38,20 20,53 I
20,84 41,72 "23;
14,37 42,39 21,23 |

9,12
1,76 I

4,39
1,111 ~ö7t)4~" I 0,12Baden 8,87

Spanien .... 12,60

V~~6T04 '
4,78 I 2,74

' B^4B~~
4,98 I 2,97

2,61-

Ungern . . . . .55 ~2^o '
1,73 I 1,06

1,01
Danmark .

. . I 9,15 0,53 I 0,25 I 0,11
Österrike . . .

I 9,37
4,1.5

2,01 I 1,35
1,70

1,20 0,13Wurttemberg .

Finland
absolut antal 368 5.356 4.976 2.353 1.069 639 387 277 205 135 61 22



Af 100 qvinkön, som gifte sig, voro i åldern:

*) Absoluta antalet 40-50.
**) 1886—1888 voro af qvinkön, som gifte sig, 74,8 o/0 under 30 år.

1888 voro: under 25 år 43,3
„

25-35 „
44,9

„

35-50 „
10,5

„

öfver 50 „
1,3

„.

177

Under
15 år.

15-20
år.

20-25 25-30
år. år.

30-35 35-40|40-45|
år. år. år.

45-50 50^5?
år. år.

55-60
år.

60—6ö|65—70]
år. år.

öfver
70 år.

Europeiska
3,65 2,51Ryssland . . 58,01 26,20 I

1 1

6,99 1,50 I 0,79 0,35
Kroatien och

Ti 7 "_Co7 "-o*7" I o,iB~ I 0,01Slavonien . . 51,85 27,60 7,81
Ungern .... 36,04 34,22 16,04 8,10

9,03 I 4,71

16^92"
8,56 I 3,98

4,08 1,52
Frankrike . . . 21,16 39,11 20,48 3,77 1,74
Österrike .

. . 18,07 28,55 28,81 5,90
2,22 I 1,25

1,75
Italien .... 0,05 16,87 43,84

under 18-25
18 år. år.

21,95 0,66 I 0,35 0,18 I 0,07 I 0,02*)

Rumänien . . . 16,02| 68,58]
16-30

år.

11,68 3,16 0,54 0,02

Grekland . . .

under
16 år.

4,06 89,36~
"61/-T 1

6,58
Spanien .... 29:,66 I 7,95 iJ4

_____0,17"Finland .... 15,50 I 40,10 I 22,53 10,28 5,37 3,05 1,69 1,3131 0,01
Engl. o. Wales 14,4i 49,66 19,11 7,04 3,87 2,48 1,59 0,94 I 0,51I 0,51 0,27 I 0,09

0,20 0,06
0,08 I 0,02

Ö^oB~
0,24 I 0,08

~~o,T-t

0,03
Irland 13,49 48,99 22,75 8,01 3,03 1,97 0,67 0,59 0,180,18 0,06
Skottland . . . 13,38 45,70 23,25 I 8,51 4,63 2,46 1,24 0,51 0,21 I0,2 1 o,oi
Thuringen . . . 11,52 49,34 24,19 7,81 3,44 1,90 1,09 I 0,48 0,150,15 0,00
Nederländerna . 10,84 32,36 28,97 13,22 6,54 3,77 2,22 1,17 I 0,57I 0,57 0,02

Sachsen .... 10,73 45,00 I 25,88 8,84 I 4£l^ 2,54 1,52 1,1010 0,01
Preussen . . . 10,30 69; 74 14,87 4, 3 0,92

1
92

Schweitz . . . 8,79 38,7 6] 24,98 12,03 6,83
11,90 5,59

4,12 2,44 1,21 I 0,52
I

I 0,52 I 0,22 I 0,08 0,02
Norge 8,24 39,19

8,02 ~6&
28,89 2,93 1,83

1,07~~
1,43

Els.-Lothringen ,26 18,11 4, 0,17
Bayern . . . . 6,44 35,32 29,49 20,61 7,61 0,530,53
Belgien . . . . 6,40 35,73 I 27,70 13,96 I 7,28

14,35 6,19
4,05
3,36
3,73
3,22
3,58

2,42
1,79
2,00
1,68
1,95

1,30
0,78

0,63 0,32 j 0,15
0,34 I 0,12| 0,05

v

0,32 I
0,12 I

0,15
0,05

0,06
0,02
0,06
0,02Danmark . . . 6,16 36,08 30,7 6

Sverige **). . . 5,55 34,13 30,89 15,15 7,10
0,68
0,84

1,45
0,22 "~ö7fö~
0,32 0,15 I

0,01
0,00

Baden 5,32 39,7 7 30,00 12,86 6,14
Wurttemberg . I 4,16 I 35,61 I 32,04 I 14,41 I 6,94

Finland
absolut antal 2.260 6.705 3.485 1.609 822 493 I 266 131 58 25 6 1
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I Norge var 18^— 18-f£ af 100 i äktenskap inträdande per-
soner af motsvarande civilstånd följande antal i nedanstående ål-
dersklasser :

I Norge gifte sig 18-f|—18f~|- i medeltal per år följande
antal personer i förhållande till alla personer af motsvarande civil-
stånd och i samma åldersklass:

Män. Qvinnor.
Ogifta. Enkling. Summa. Ogifta. Enkor. Summa.

15—20 år . . 1,72 0,02 1,52 8,36 0,07 7,90
20-25 „

. . 29,14 0,96 25,92 41,02 2,98 38,90
25—30 „

.

30—35 „ .

. 38,87

. 18,16
5,89

12,72
35,i0
17,5.3

30,01
11,65

12,48
17,85

29,04
11,99

35-40 „
.

. 6,94 16,36 8,02 4,87 19,54 5,69
40-45 „

.
. 3,00 16,33 4,52 2,31 17,51 3,16

45-50 „
.

50—55 „
.

. 1,30

. 0.57
15,20
12,73

2,89
1,96

1,16
0,47

14,78
8,23

1,92
0,90

55-60 „
. . 0,22 9,27 1,25 0,11 3,66 0,31

60-65 „ .
. 0,07 5,79 0,73 0,03 1,79 0,13

65-70 „
.

. 0,01 3,04 0,36 0,01 0,76 0,05
70—75 „ . 1,20 0,14 0,27 0,01
75—80 „ . 0,40 0,05 0,03
80-85 „

.

85-90
„

.

0,09 0,01 0,03
0,02

15—90 år . 100 100 100 100 100 100.

Mankön. Qvinkön.
ogifta. enklingar. ogifta. enkor.

15—20 år . 0,22 0/0 3,41 % 1 17 0/ 1,20%
20-25 „

. 4,93 „ 16,74 „ 7,73 „ 10,08 „

25—30 „

30—35 „

35—40
„

. 12,52 „

. 12,51 „

. 8,09 „

21,02 „

23,49 „

19,58 „

10,54 „

7,74 „

4,83 „

11,25 „

8,07 „

5,52 „

40-45 „
. 5,29 „ 15,60 „ 3,16 „ 3,56 „

45—50 „
. 3,03 „ 10,15 „ 1,90 „ 2,04 „

50-55 „ . 1,66 „ 6,62 „ 0,94 „ 0,87 „

55-60 „

60-65 „

. 0,88 „

. 0,41 „

4,05 „

2,37 „

0,29 „

O,U „

0,34 „

0,16 „

65—70 „ • 0,12 ~ 1,18 „ 0,03 „ 0,06 „

70—75 „
. 0,03 „ 0,44 „ 0,02 „

75-80 „ . 0,02 „ 0,15 „ 0,01 „

80—85 „ 0,05 „



179

Relativt till motsvarande åldersklasser gifte sig männen i
Norge mest i åldern 25—35 år, qvinnorna i åldern 25—30 år. I
förhållande till antalet ingås långt flere äktenskap af enklingar,
än af ungkarlar i samma ålder.

Enklingarnes relativa äktenskapstal var

Ett liknande förhållande, ehuru i mindre grad, existerar äf-
ven emellan enkornas och de ogifta qvinnornas inträde i äktenskap.
Ungkarlarne gifta sig mest i 30:e året 13,75 °/0
enklingarne ~ „ „ „

31:a o. 32:a „ 25,00 „

ungmörna „ „ „ „ 26:e „ 11,44 „

enkorna „ „ ~ „ 26:e
„

12—13 „,

allt i förhållande till hela antalet personer af motsvarande civil-
stånd och i samma åldersklass.

Af 10.000 inv. i nedanstående åldrar gifte sig:
I England:

På 100 mankön i nedanstående åldrar gifte sig qvinkön af
samma ålder:

. 22:a oc. >:e arett 3 gånger sttorre, än ungtkarllames,
, 28:e ~ l'/a » ~ ~ ~

,
40:e 11 3

~ ~ ~

„ 50:e 4-5 „

mankön. qvinkön
under 16 år . 0,07 2,6

16-17
„

. 0,4 20
17-18

„
. 4 100

18—19 „
. .41 372

19—20 „
. 194 725

70-75 „ . . 10,4 1,9
75-80 „ . 3,2 0,4

öfver 80
~

, . 1,1 0,1.

i Englandi. i JJb inlandi. i Norge.
4—16 år
6-17 „

7-18
„

8-19
„

9—20 „

. 4.025

. 4.911

. 2.369

. 897

. 373

613 638

10-25 „
. 107 126 156

!5—30 „ . 77,5 90 85,1
10—35 „

15—40 „

75,6
. 77,1

68
77

71,5
77,0
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40-45 år 78,6 77 80,1
45-50 „

50-55 „

72,6
58,0

70
48

83,1

55—60 „ 42,6 28

46,5.
60-65 „ 34,9 19
65-70 „ 25,1 10
70-75

„

75-80 „

öfver 80 „

17,8
13,5
11,4 ) 5



Af
100
i

äktenskap
inträdandepersoner
i

Finland
voro 1881—1885
i

nedanstående
åldrar:

Hela
Finland StädernaLandsbygden Nylands

„
..

Uleåborgs
„
..

Åbo
o.

Björneborgs
„

.

.
Kuopio

„
.
.

Tavastehus
~
.

.

Wasa

„
..

Wiborgs

län..St.Michels
„
.. Qvinkön:

Hela
Finland Landsbygden Nylands

„

.Städerna Kuopio

„

.
Wiborgs

„

.St.Michels
„

.
Uleåborgs
„

.
Åbo
o.

Björneborgs
„

. Tavastehus
„

.
Wasa

län
. Mankön:

i

12,25 6,9114,99 10,549,17 10,60 13,70 13,81 14,91 23,8314,95 2,32 2,5
1

0,52 1,34 1,71 1,71 1,622,61 1,81 1,54 4,81 ■i-S

42,26 43,02 35,15 39,38 40,46 43,7839,96 43,2242,8944,8242,76 33,7
7

31,1730,4928,0534,37 31,18 31,43 32,60 42,8833,0832,74 _\_:o
i-S
I

•

ls_>

1,97 28,2221,32 25,4026,1424,63 19,78 16,5520,9620,8122,88 31,37 30,
fe
9

35,96 31,1035,n 31,38 31,40 26,4333,4432,0832,64 sr
i•C»O

10,14 9,55 15,81 12,34 11,72 11,22 10,38 10,09 8,98 9,72 7,75 14,83 14,52 15,9917,7
9

14,7
716,2516,9016,68 14,47 14,86 10,97 osO•OS-_n

5,18 4,96 6,437,27 5,45 5,66 5,35 4,72 4,67 5,66 4,14 6,74 7,716,64 6,51 7,487,737,29 6,86 5,056,607,27 OS
g*,
i

►_
IO

3,11 4,023,843,03 2,90 3,55 3,51 3,362,662,86 2,38 4,03 4,04 3,673,95 4,63 4,094,114,484,10 3,313,97 o

1,68 1,68 1,63 1,582,01 2,01 1,79 1,52 1,61 1,381,38 2,44 2,342,712,462,172,46 2,69 2,542,35 2,27 2,17 i-.>O

0,82 0,620,85 1,15 0,990,78 0,94 0,850,78 0,66 0,44 1,75 1,78 1,36 1,59 1,952,02 1,57 2,01 1,90 1,75 1,34 o•o*

0,36 0,38 0,480,23 0,18 0,40 0,44 0,38 0,44 0,31 0,24 1,29 1,35 0,75 1,17 1,26 1,50 1,16 1,46 1,53 1,04 1,24 Ox•O.O

0,16 0,060,250,070,17 0,11 0,30 0,20 0,070,20 0,05 0,85 0,89 0,620,53 0,93 0,80 0,64 1,00 0,96 0,980,79 o_o
•'

os

0,04 0,04
1

0,100,04 0,09 0,02 0,04 0,02 0,02
|

0,38
|

0,210,40 0,24 0,43 0,240,31 0,37 0,48 0,38 0,54 OiO

0,01 0,01 0,020,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,14 0,15 0,09 0,100,070,09 0,120,130,210,03 0,28 38.
0,02 0,20 0,19 0,09 0,720,91 0,02 0,16 o

££»
_y

fl>
get-
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Såsom af den senaste tabellen synes, inträdde i Finland åren
1881—1885 det största antalet män i äktenskap i åldern 20—25
och 25—30 år, nemligen 33,77% och 31,37 °/0 ; qvinnorna, deremot,
mest i åldern 20—25 år, nemligen 42,26 %• Tidigast gifte sig
männen i "Wasa län, qvinnorna i Wiborgs län.

I Ryssland gifter man sig i allmänhet tidigast och beror
detta hufvudsakligen deraf, att på landet endast de gifta hafva
andel i den gemensamma jorden. Orsaken till de tidiga gifter-
målen i England är det i landet rådande allmänna välståndet.

De äldre åldersklasserna visa med afseende å procenttalen en
större konstans, än de yngre.

I allmänhet afslutades -^ af äktenskapen före 40 års ålder.
Såsom anmärkningsvärdt må nämnas, att i Belgien i regeln

hvarje år 1 qvinna blir gift, som är äldre, än 75 år, och 100, som
äro öfver 60 år.

I Italien är antalet qvinnor, som blifva gifta i en ålder öfver
70 år, i stigande; 1878 och 1879 var dessas antal 59 och 60.

Medelåldern vid äktenskapens ingående var:

I Finland, Sverige, Norge och Danmark ingås äktenskapen
numera vid en något tidigare ålder, än förut. Af alla, som gifte
sig i Finland 1881—1885, voro:

Af alla, som i Sverige gifte sig 1885, voro:

lör mankön. tor qvinkön

i England
,

Finland 1881—1885 .
28,01 år
29,46 „

25,96 år
26,25 „

,
Preussen 1881-1886 . 29,49 „ 26,27 „

, Italien 30,06 „ 25,50 „

,
Frankrike 30,17 „ 26,07 „

, Norge 1841—1845 .
. 30,58 „ 28,17 „

„ 1881-1885 . . 30,24 „ 27,07 „

, Sverige 1861—1870 . 30,88 „ 28,34 „

„ 1871—1880 .

„ 1881—1885 .

„
1886—1888 .

30,97 „

30,20 „

30,13 „

28,23 „

27,50 „

27,49 „

, Danmark 1855—1859 31,06 „ 28,6 „

, „ 1880-1884
, Nederländerna .

.
.

30,10 „

31,25 „

27,i0 „

28,88 ~

, Belgien 31,74 „ 29,14 „.

under 30 år. ,r eller deröiiver.

aankön .

vinkön .

67,46 o/o
. 78,48 „

32,54 o/0
21,52 „

.
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Bertillon har beräknat, att medelåldern vid äktenskapens
ingående i allmänhet nu är lägre, än förut; och ser han häri
en orsak dertill, att antalet oäkta födda barn på senare tider
minskats.

Männen gifta sig i allmänhet i en högre ålder, än qvinnorna,
emedan

1) de icke så tidigt blifva mogna till äktenskap, som de
senare och

2) emedan omsorgen om familjens underhåll hvilar på dem,
hvarför de först måste förskaffa sig en säker ekonomisk ställning.

Medelåldern för första giften är sjelffallet lägre, än medel-
åldern för giftena i allmänhet. Densamma var:

Medelåldern för omgifte7i var:

under öO år. _r eller derottver.
aankön . 64,38 o/Q 35,62 o/o
vinkön . 75,24 „ 24,76 „.

tör mankön. för qvinkön. skilnad emellan man
kön och qvinkön.

England
, Finland 1881—1885

. 25,94 år
. 27,20 „

24,69 år
25,13 „

1,25 år
2,07 „

, Frankrike .28,41 „ 25,32 „ 3,09 „

, Norge
, „ 1881-1885 . •

• 28,51 „

. 28,28 „

26,98 „

26,39 „

1,53 „

1,89 „

, Sverige 1871-1880 .

„ 1886—1888
,

Nederländerna . .
.

. 29,12 „

.28,41 „

. 29,15 „

27,47 „

26,86 „

27,78 „

1,65 „

1,55 „

1,37 „

, Belgien
, Bayern 1835-1860 .

- 29,54 „

. 32,40 „

28,19 „

29,40 „

1,75 „

3,00 „

„ 1862-1868 . . 32,70 „ 29,50 „ 3,20 „

„ 1868-1875 . . 32,20 „ 29,10 „ 3,10 „
.

för mankön. för qvinkön. skilnad emellan man-
kön och qvinkön.

l England . 41,70 år 38,69 år 3,01 år

, Frankrike • 41,97 „ 38,22 „ 3,75 „

, Nederländerna . . . . 42,20 „ 39,57 „ 0,83 ~

, Belgien
~

Finland 1881—1885
. 42,70 „

. 43,55 „

40,55 „

39,43 „

2,15 „

4,12 „

, Norge .44,76 „ 40,93 „ 2,15 „

, „ 1881—1885 . .
. 45,68 „ 39,75 „ 0,93 ~

, Sverige 1871—1880 .

~ „
1886—1888 .

. 45,31 „

. 45,50 „

40,83 „

40,98 „

4,48 „

4,52 „.
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Skilnaden i ålder emellan man och qvinna är vid omgiften
större, än vid första giften.

Såsom af dessa tabeller synes, påträffas icke i alla länder
samma ordning för första giften och omgiften.

Medelåldern vid äktenskapens ingående beror väl till en del
af klimat, ras och det ekonomiska läget, men mest likväl af lag-
stiftning och förherskande sed.

Der männens medelålder är större, der är äfven qvinnornas
större.

I Sverige hafva äktenskapen i de yngre åldrarna minskats;
för mankön har den minskade äktenskapsfreqvensen hufvudsak-
ligen träffat de allra yngsta klasserna, för qvinkön mest åldern
under 25 år.

Medelåldern vid äktenskapens ingående i Nederländerna var:

Hos Judarne ingås äktenskapen i allmänhet mycket tidigt.
På landsbygden afslutas i förhållande flere äktenskap i de

yngre åldersklasserna; i städerna, deremot, mera i de äldre.
Den sannolika åldern att inträda i äktenskap, eller den ålder,

då halfva antalet äktenskap är ingånget, är för första giften:

Den sannolika åldern för äktenskapens ingående följer i de
olika länderna samma ordning, som medelåldern vid desammas
afslutande; den sannolika åldern infaller öfverallt ungefär 1 år
tidigare, än medelåldern.

Ålderskombinationerna vid äktenskapens ingående. Till följd
af det dermed förknippade sociala intresset, har man på senare
tider i några länder börjat att samla uppgifter om männens och
qvinnornas ömsesidiga ålder vid äktenskapens ingående. Tyvärr
förefinnas hos oss i Finland tills vidare inga dylika uppgifter.

Det vore tydligen önskvärdt, för äktenskapets .syfte och upp-
gift, om man och hustru skulle vara ungefär jemnåriga, ty deri-

mankon. qvmkon.

?ör enklingar och enkor
„ frånskilda .

. .
. .

. 42,19 år
• 43,49 „

39,57 år
39,58 „.

ogitta män. ogifta qvinnor.

England . .

Finland . .
.

. omkr.
24,5 år 23,4 år
27 „ något öfver 24

„

Frankrike . 27,3 „ 23,7 ~

Norge . . .

Nederländerna
Belgien .

. .

27,8 „ 26,0 „

28,1 „ 26,7 „

. 28,7 „ 26,8 „ .
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genom skulle sannolikheten för den efterlefvande af makarne att
efter den andras död länge förblifva enka eller enkling minskas.
I allmänhet vore det önskligt att yngre skulle gifta sig med yngre,
på det att hvardera må kunna bidraga vid barnens uppfostran.

Ålderskombinationerna emellan män och qvinnor vid äkten-
skapens ingående äro i samma land ganska konstanta. Männen
välja åt sig i allmänhet yngre hustrur, emedan qvinnan tidigare
blommar ut. Ett undantag härifrån utgöra männen i åldern 15—20
och delvis i 20—25 år, hvilka företrädesvis gifta sig med qvinnor,
äldre än de sjelfva; men i högre åldrar välja männen i öfvervä-
gande grad yngre hustrur. Der äktenskapen ingås senare, der är
skilnaden i ålder emellan man och qvinna större.

Maurice Block uppgifver, att, då vid inträdet i äktenskap
mannen är under 20 år, så är qvinnan vanligen äldre;

För att fullständigt visa ålderskombinationerna i ett helt land,
anföra vi här följande tabell för åren 1872—1877 för Italien, der
förhållandena i detta afseende anses vara synnerligen typiska.
Samma allmänna lagar, ehuru med vissa modifikationer, torde
gälla äfven i andra länder.

iå
„ ~ 20—25 ~ ~ ~

ibland äldre, ibland yngre
~ ~

~ ~

öfver 25
30—35 i,

vanligen yngre;
~ ~ o a o är;

~ ~ ~ 40-50 ~ ~ ~ ~ ~ 7 a 9 ~ ;

~ ~ ~
öfver 50 ~ ~ ~ ~ ~ 11 al5 „ •
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De
i

äktenskap
inträdandes
ålderskombinationer
i

Italien 1872—1877.
Procent. Qvinnor. öfver

70
„

.

65—70
„. 60-65

„. 55-60
„. 50—55

„. 45-50
„. 40-45

„. 35-40
„

.

30-35
„

.

25-30
„. 20-25

„. 15-20
år. Männernasålder.

0,03 430 1 2 13 27 165 187 35 Underllö—
20

15år.år.17,06
43,64
17,06

43,64
22,03

221.073j565.620
285,545

40

1191

45

192

105

317

125

662

283

1.443
573

3.499
1.620

9.340
6.285
28.263

25.375
94.762

86.704
242.384

93.871
179.088!i

6.047
5.551 20-25

25-30år.år.148 290 575 1.103 2.749 6.307 13.939 30.885 69.598 114.484' 44.195 1.272
8,70 112.796 198 393 791 1.650 3.961 7.567 12.956 19.700 30.149 25.964 9.165 307 30-35år. Qvinnornas3,02 50.934 248

i

288
455
618

999
!

1.197
i

1.928
2.102

4.1141
3.721

6.211
4.418

8.281
4.762

9.705
3.755

8.997
3.292

7.352
2.590

89

38

2.555
906

35—40
40-45

år.

år.2,14 27.678
1,21 15.678 355 691 1.245 1.955 2.896 2.716 1.995 1.467 1.167 902 278 11 år. 45—50 ålder.0,67 8.752 433 764 1.214 1.465 1.712 1.154 706 482 415 298 105 4

år. 50-55
0,33 4.226 335 570 762 851 631 408 257 151 123 98 39 1 år.Iår. J55-60'60-650,17 2.199 315 413 488 350 251 137 77 64 47 39 15 3

0,07 916 225 217 150 110 73 42 29 23 25 15 6 1 år. 65—70
0,02 319 107 56 41 41 17 11 10 8 8 12 8 öfver70år.

100,00
i

1.296.175 2.811 4.704 7.884 12.342 21.851 33.044 53.969 100.801 233.985 481.007 330.418 13.359 män. Summa
100,00
i

0,22 0,36 0,61 0,95 1,69 2,55 4,16 7,78 18,05 37,11 25,49 1,03 a>ct-
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Enligt Bodios undersökningar äro sålunda ålderskombinatio-
nerna i Italien följande. Endast i den yngsta åldersklassen (15 —

20 år) välja männen åt sig hustrur, hvilka äro äldre (i medeltal
3 l/'2 år), än de sjelfva; men redan i åldersklassen 20—25 år äro
männen något äldre än hustrurna (4 månader), och i de högre
åldersklasserna blir skilnaden allt större, så att de män, som gifta
sig emellan 65—70 år, i medeltal äro i det närmaste 21 år äldre,
än hustrurna. Af qvinnorna äro åter de, som gifta sig i åldern
15—20 år, i medeltal 8 '/-i år yngre, än männen; derefter minskas
åldersskilnaden, så att i klassen 50—55 år qvinnorna äro endast
9 månader yngre, än männen, och i de ännu högre åldersklasserna
äro qvinnorna äldre, än männen (i klassen 65—70 år i medeltal
6 '/2 år).

Samma åldersproportioner torde, såsom nämndt, äfven mera
eller mindre gälla öfverallt. Så t. ex. välja männen i åldern
40—45 år
i Italien åt sig hustrur, som äro mera än 10 år yngre,
~ overige ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

y j-i ~ „

„ Nederländerna „ „ „ „ „ „ „ 77/i2 „ „

„ England o. Wales
„ „ „ „ „ „ „

42/i2 „ „

o. s. v.
Af föregående tabell synes, att de yngsta och äldsta åldrarna

vid äktenskapens afslutande förena sig minst ofta. Men ju när-
mare åldern för män står till 25—30 år och för qvinnor till 20—
25 år; desto talrikare äro äktenskapen emellan dem. Antalet af
de äktenskap, som i Italien ingås af män emellan 25—30 år med
qvinnor emellan 20—25 år, är störst och utgör 19 % af alla äkten-
skap; dernäst följa de äktenskap, der män emellan 20—25 år gifta
sig med qvinnor emellan 20—25 år; dessa utgöra 14%; derefter
de, der män emellan 25—30 år gifta sig med qvinnor emellan
25—30 år, hvilka utgöra 9% o. s. v.

I Tyskland, likasom i Italien, gifta sig mest män i åldern
25—30 år med qvinnor i åldern 20—25 år.

I Danmark ingingos 1880—1884 36,46 °/0 af alla äktenskap af
män under 30 år med qvinnor under 25 år.

I Italien förekomma relativt talrikast äktenskap emellan myc-
ket unga män och gamla qvinnor, och tvärtom.

För att visa, huru stor % a^ de i äktenskap inträdande män-
nen (qvinnorna) i en viss åldersklass gifta sig med qvinnor (män)
af olika åldersklasser, införa vi här följande öfversigter.

Af 10.000 i äktenskap inträdande mankön under 20 år gifte
sig med qvinkön:
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Af 10.000 i äktenskap inträdande mankön i åldern 20—25 år
gifte sig med qvinkön:

Af 10.000 i äktenskap inträdande män i åldern 25—35 år
gifte sig med qvinkön:

Af 10.000 i äktenskap inträdande mankön i åldern 35—50 år
gifte sig med qvinkön:

Af 10.000 i äktenskap inträdande mankön i åldern öfver 50
år gifte sig med qvinkön: t

un< ler 20 år. 20—25 år. 225—35 år. 3$5—50 å\Y. öiiver 50 ir,

I England . . . ,

„
Nederländerna

. 6.072
. . 3.286

3.591
4.222

329
2.289

8
203

„ Belgien . . . , . 4.080 3.487 2.109 308 16
~

Frankrike . .
. 4.658 3.332 1.654 308 48.

uni ler 20 år. 20-25 åir. _25—35 ä:ir. i35—50 iär. öiiver c
I England ...
„ Nederländerna .

. 1.880 6.805
, 1.410 4.504

1.287
3.800

28
281 5

„
Belgien .

. . . . 1.775 4.638 3.194 375 18
„ Frankrike .

. .

„ Sverige ...

. 3.091 5.265

. ~~5444
1.539
4.099

99
425

6
32

„
Danmark .

. 4.956 4.470 561 13

un( ler 20 år. 20-25 år. 525—35 är. 335-50 år. ötiver 5 ,r,

I England .
. .

„ Nederländerna
. 562 4.360

. . 623 2.769
4.622
5.755

451
831

5
22

„ Belgien .
.

.
. . 781 2.823 5.324 1.023 49

„
Frankrike .

. .1.651 3.899 3.971 466 13

„ Sverige . . . 3.9136 5.189 843 32
„ Danmark . . . . 3.385 5.545 1.028 42

un< ier 20 år. 20—25 är. _25-35 är. .35—50 är. öltver 5 1
I England . . .

„
Nederländerna

, . 87 985
.

. 204 1.050
4.224
4.881

4.454
3.572

250
293

„ Belgien .
.

. . 273 1.140 4.572 3.685 330
„ Frankrike . . , . 618 1.715 4.309 3.140 218
„ Sverige ... 1.964 5.007 2.779 250
„ Danmark . . 1.831 4.971 2.934 264

Medeltal . 1.756 4.531 3.449 264.
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Af 10.000 i äktenskap inträdande qvinkön i åldern under 20
år gifte sig med mankön:

Af 10.000 i äktenskap inträdande qvinkön i åldern 20—25 år
gifte sig med mankön:

Af 10.000 i äktenskap inträdande qvinkön i åldern 25—35 år
gifte sig med mankön:

Af 10.000 i äktenskap inträdande qvinkön i åldern 35—50 år
gifte sig med mankön:

un(der•20 år. 20—25 åår. 25—35 åär. 35-50 å_r. ö_ifver 50 åår.

I England . .
.

„ Nederländerna
• 19 196
. 82 325

1.113
2.161

4.910
5.018

3.762
2.414

„ Belgien . . .

„ Frankrike . .

„ Sverige . . .

• 117 465
.272 446

730

2.362
1.807
3.009

4.724
4.245
4.234

2.332
3.230

2.027
„ Danmark . . 645 3.149 4.513 1.693

Me- »ltal

uni ler 20 är. 20—25 är. _25—35 är. i35—50 åår. öiIver 50)år.

England .
. .

Nederländerna .

. 1.192
. 775

7.051
3.748

1.674
4.902

78
526

5
49

Belgien . .
.

.
. 1.072 3.384 4.807 684 53

Frankrike . . . 603 4.423 4.412 498 64.

undler 20 år. 20—25 är. :25—35 är. i35-50 ålIX. öffver 50 .r

I England ....
„

Nederländerna .

. 176 6.355
,

. 265 3.180
3.234
5.784

221
720

14
51

„ Belgien ....

„ Frankrike . .
.

. 304 2.928
. 216 3.791

5.754
5.244

945
696

69
53

„
Sverige .....

'

3.853 5.468 628 51
„ Danmark . .

. 2.003 6.796 1.127 74
Medeltal 4.647 4.721 585 47.

undler _20 år. 20-25 åär. :25—35 å!r. 35—50 år. öttver 5
I England ....
„ Nederländerna .

29 2.116
77 1.448

6.040
6.485

1.676
1.805

139
185

„ Belgien .... 107 1.173 6.312 2.203 205
„ Frankrike . . .

„ Sverige ....

127 1.301
2A33

6.270
6.047

2.052
1.344

250
176

„
Danmark . .

. 1.108 6.801 1.870 221
1. 20-
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Af 10000 i äktenskap inträdande qvinkön i åldern öfver 50
år gifte sig med mankön:

Af dessa tablåer synes, att det relativt största antalet äkten-
skap afslutas emellan jemnåriga. Ju större skilnaden i ålder är,
desto mindre är antalet dylika äktenskap. I Frankrike förekomma
dock åtskilliga afvikelser från denna regel. Män under 20 år
gifta sig nemligen oftare med qvinnor öfver 35 år, än män i ål-
dern 20—25 år. I allmänhet gifta sig i Frankrike oftast unga
män (under 20 år) med gamla qvinnor och gamla män med unga
qvinnor (under 20 år). I Sverige gifta sig många män under 25
år med qvinnor öfver 50 år. I England gruppera sig äktenskapen
jemnast och naturligast hvad åldern beträffar. I allmänhet gifta
sig gamla män oftare med unga qvinnor, än unga män med gamla
qvinnor; ty männen hafva friare val än qvinnorna.

Af qvinnor öfver 50 år gifte sig i allmänhet 66 '/_> °/ 0 med
män öfver 50 år (i England 81,06 °/0 ), men i Sverige, Belgien och
Danmark öfver halfva antalet qvinnor i denna ålder med yngre
män (se tab.). I synnerhet är i Sverige antalet giftermål emellan
qvinnor öfver 50 år och män under 25 år stcrt. I åldern 35—50
år gifta sig i Sverige många qvinnor med yngre män. I Dan-
mark och Sverige gifta sig män öfver 50 år sällan med gamla
qvinnor. I Danmark förekomma mest sällan äktenskap emellan
gamla män och gamla qvinnor; deremot gifta sig der mest unga
män med gamla qvinnor och gamla män med unga qvinnor.

um ler 20 år. 20—25 år. 25-35 år. 35-50 år. öfver 50 år.

I England . .
.

„ Nederländerna
.

. 2 152
. . 25 382

1.965
3.343

5.836
4.718

2.045
1.532

„ Belgien . . . . .
. 44 387 3.415 5.000 1.154

„ Frankrike .
. ,

„ Sverige . . . .

. . BJ_ 284
. . T133

2.512
4.408

5.112
3.347

2.011
1.112

„ Danmark . . . . . 492 4.471 3.912 1.125
iltal

undler 20 år. 20-25 i_r. 25-35 iår. 35-50 iår. öfver 50 år.
[ England ....
„ Nederländerna .

.

— 7
.

— 50
119
726

1.714
3.180

8.160
6.044

„ Belgien ..... 19 156 1.373 3.721 4.731
„ Frankrike . . .

„ Sverige ....

.63 81

.
' 773~

362
1.553

1.790
2.776

7.704
4.898

„
Danmark . . . 118 1.878 3.637 4.367
Medeltal 161 717 2.473 6.649.
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Enligt Bertillon gifte sig i Frankrike:

Enligt Bodio var medelåldern i Italien vid äktenskapen:

I Belgien kommo på 100.000 giftermål 6 fall, då qvinnor öf-
ver 60 år blefvo gifta med män i åldern 30—45 år, och 1 fall då
qvinnor öfver 60 år blefvo gifta med män under 30 år.

I Preussen kommo på 100.000 äktenskap 14 fall, då män öfver
60 år gifte sig med qvinnor under 30 år. I Belgien för samma
ålderskombination 13 och i Tyskland 9 fall.

Med afseende å någondera af de i äktenskap inträdandes ålder
indelar Horn äktenskapen i

Af tabellerna på pag. 176 och 177 synes, att för 10.000 af
de i äktenskap inträdande männen och qvinnorna äktenskapen
voro enligt Horns beräkning:

*) Förtidiga och tidiga tillsammans.

»gifta män med j ogifta qvinnor i med
\ enkor „

ie:»lålcdern . 28,6 åi
. 34,6 „

snklingar ~
| ogifta qvinnor,,
l enkor „

. 40,4 „

. 47,5 „

»gifta qvinnor ~

i ogifta män
~

\ enklingar „

• 24,3 „

•30,9 „

mkor ~

| ogifta män
~

l enklingar ~

• 34,5 „

.41,5 „,

tör mankön. tör qvinkön. skilnad.
(mankön +

qvinkön —)

imellan ogift man och ogift qvinna . 28,3 år
~ ~ ~ ~ enka ....oo,i ~

„ enkling „ ogift qvinna . 40,1 „

„ ii „ enka ....48,2 „

23,9 år + 4,4 år
34.5 „ -1,4 „

28.6 „ + 11,5 „

41,0 „ + 7,2 „

Medeltal . 30,6 år 25,5 år + 5,1 år.

för tidiga, då den i äk:tensikap intträdlandie är under 20 åi
') tidiga, ~ ~ ~

afslutade i rätt tid,
försenade,

„ 20-25 „

~ 25 35 ~

„
35-50 „

sena, „ öfver 50 ~

för tidiga,
mk. qk.

tidiga.
mk. qk.

atslutade
i rätt tid.
mk. qk.

försenade,
mk. qk.

sena.
mk. qk.

i England .

„ Finland .

. 329 1.441

. 227 1.550
4.805 4.966
3.275 4.010

3.488 2.615
4.665 3.281

996 794
1.365 1.011

382 24_
468 14.

„ Norge . .

„ Frankrike
. 173 824
. 236 2.116

2.681 3.919
2.469 3.911

5.235 4.079
5.434 2.951

1.453 1.035
1.457 848

458 14.
404 174

„ Sverige . . . 6 555 2.325 3.413 5.540 4.604 1.690 1.283 439 14_

„ Danmark . 2.092*) 616 — *) 3.608 5.873 4.511 1.667 1.134 368 81
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Monströsa eller konventionella kallas de äktenskap, i hvilka
mannen är relativt ung och qvinnan relativt gammal, eller tvärtom.
Dessa giften äro oftast omgiften, endast sällan första giften. Se
närmare tab. för Italien, pag. 186, och tab. pag. 188, 189 och 190.

De normala första giftena emellan jemnåriga hafva tilltagit;
de abnorma första giftena emellan yngre män och äldre qvinnor
hafva aftagit. Deremot har antalet omgiften emellan yngre män
och äldre qvinnor ökats.

För tidiga och för sena giften medföra icke goda följder.
Vanligen äro de ofruktsamma, och när barn stundom förekomma,
är lifskraften hos dessa förminskad. Bland dylika gifta är dess-
utom mortaliteten större, än bland motsvarande åldersklasser af
ogifta.

Begge könens medelålder vid äktenskapens ingående är icke
tillräcklig för att visa den relativa ålderskombinationen. Af 1.000
män gifte sig:

med q
yngre.

med qvinnor, som voro[vinnor, som
lika gamla.

voro
äldre.

medelåldern mannen äldre +

för mannen, för qvinnan. qvinnan „
—

under 20 år .
—

20—25
„ . 188

25-30 „ . 565

607
681
337

393
131

98

19,3 år 20,5 år — 1,2 år
22,5 „ 22,6 „

— 0,1 „

27,5 „ 24,4 „
+ 3,1 „

oä

a

30-35 „
. 657

| 35—40 „
. 678

239
216

104
106

32,5 „ 28,3 „ + 4,2 „

37,5 „ 32,1 „
+ 5,4 „

40-50
„

. 620
öfver 50 „ . 624

337
376

43 45,0 „ 37,6 „
+ 7,4 „

57,5 „ 46,2 „ +11,3 „

Medeltal . . 398 487 115 28,0i „ 25,96 „
+ 2,05,,.

[under 20 år .
— 467 533 17,9 år 22,1 år — 4,2 år

20-25 „ . 309 527 164 22,5 ~ 22,3 ~
+ 0,2 „

CD
M
'u
o
c_
!h

25—30 „
.611

30—35 „ . 731
| 35-40 „ . 760

284
189
165

105
80
75

27,5 „

32,5 ~

37,5 „

24,3 ~

26.6 „

29.7 „

+ 3,2 „

+ 5.9 „

+ 7,8 „

40—50 „
. 727

|öfver 50 „ . 677
233
323

40 45,0 „

57,3 „

34,6 „

43,1 „

+10,4 „

+14,2 „

Medeltal .
. 559 325 116 30,17 „ 26,07 „

+ 4,i „.

'under 21 år .
—

21—25 „ . 141
25—30 „ . 390

329
450
408

671
409
202

20,0 år
23,0 „

27,5 „

23,6 år
25,2 „

27,0 „

— 3,6 år
2,2 ~

+ 0,5 „
Ö
U
O)

'Ö
ö

:<__

7.
«_>

<T3
<S

| 30-35 „
. 623

35—40 „ . 711
40—50 „ . 712

pfver 50 „
. 759

243
171
239
241

134
118
49

32,5 ~

37,5 „

45,0 „

56,5 „

29,2 „

31,9 „

35,9 „

42,3 „

+ 3,3 „

+ 5,6 „

+ 9,1 „

+14,2 „

Medeltal . 459 336 205 31,25 „ 28,88 ~ + 2,37 „.
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Äktenskapens medellängd. Enligt Wappäus fortfara äktenska-

Äktenskapens medellängd erhålles med en ganska stor nog-
granhet sålunda, att antalet af stående äktenskap divideras med
medeltalet af afslutade och upplösta äktenskap; derest flyttningar-
nas antal till och från landet icke är stort, bör det sålunda er-
hållna resultatet ganska nära träffa det riktiga.

Äktenskapens medellängd beror:
1) af medelåldern vid äktenskapens ingående. Om medel-

åldern icke är hög och skilnaden emellan mannens och qvinnans
ålder icke är betydlig, så förefinnes stor sannolikhet att ett dylikt
äktenskap skall bestå länge;

2) af befolkningens allmänna vitalitet; och
3) af antalet äktenskapsskilnader.
Långa äktenskap måste anses vara gyns<amma; ty under dy-

lika kunna relativt flere barn uppfostras. För långa kunna äkten-
skapen ur moralisk synpunkt aldrig anses vara.

Då äktenskapsfreqvensen, förhållandet af stående äktenskap
m. m. för olika länder jemföras med hvarandra, så bör äktenska-
pens medellängd jemväl tagas i betraktande.

*) Talen troligen Dågot för låga.

under 21 år . — 408 592 20,0 år 23,5 år — 3,5 åi
21-25
25-30

„
. 177

„
. 417

464
380

359
203

23,0 „

27,5 „

25,0 „

27,0 „

- 2,0 „

+ 0,5 „

fl

'Si>
30-35 „

. 602 239 159 32,5 „ 29,5 ~
+ 3,0 „

<k 35—40
40-50

„
. 685

~ 697
183
252

132
51

37,5 „

45,0 „

32,2 „

00,8 ~

+ 5,3 „

+ 9,2 „

öfver 50 » • 767 233 57,5 „ 41,6 „
+ 15,9 „

Medeltal . 480 323 197 31,74 „ 29,u „
+ 2,60,,

pen i medelLtal1:
I Frankrike
„ Sverige .

. 26,4 år
. 25,0 „

I Bayern *)

„ Sachsen
. 23,2 å]

. 22,8 „

„ Norge *)

„
Belgien

„ Finland

. 24,0 „

. 23,9 ~

. 23,4 „

„ Nederländerna .
. .

„
Preussen *)....

„ 1875-1888

. 21,6 „

• 20,7 „

• 22,8 ~

„
Danmark . 23,3 ~ „ England . 20,2 „



194

Konsanguina äktenskap kallas sådana äktenskap, som afslutas
emellan blodsförvandter. På 1.000 äktenskap i allmänhet kommo
konsanguina:

Absoluta antalet äktenskap emellan kusiner var i Finland
1881—1885 i medeltal 31 om året.

Frågan, huruvida fruktsamheten i konsanguina äktenskap är
mindre, än i andra, är ännu icke afgjord; i alla händelser anses
dylika äktenskap framalstra svaga barn. Enligt Darwins under-
sökningar ledde 3 %—4 %a^ vansinniga sitt ursprung från
konsanguina äktenskap.

Blandade äktenskap. Med blandade äktenskap förstås sådana
äktenskap, som afslutas emellan bekännare af olika religionskon-
fessioner. Dessa kunna ur moralisk synpunkt vara betänkliga,
om intolerans herskar emellan de olika trosbekännelserna; i alla
fall äro de i allmänhet ett bevis på större eller mindre religiös
indifferentism. I ett och samma land visar detta slag af äkten-
skap en temlig regelbundenhet. På senare tider har antalet af
blandade äktenskap i allmänhet ökats, hvilket skulle antyda att
en större tolerans eller — större religiös likgiltighet är rådande
nu, emot förr.

Det absoluta antalet blandade äktenskap i Finland har årli-
gen utgjort omkring 110, hvaraf 80 emellan lutersk qvinna och
man af annan tro och 30 emellan grekisk eller katolsk qvinna
och man af annan tro. I förhållande till alla afslutade äktenskap
utgjorde de blandade 1881—1885:

*) Mest i Uleåborgs län ... . 3,72, minst i Tavastehus län ... . 0,72.

Emellian kusiner. Andra nära Summa.
slägtingar.

I Kroatien och Slavonien . 0,64 0,64
„ Ungern
„ Finland . 1,93

1,53 1,53
1,93 *)

„ Italien
„ England

. 6,62 0,63 7,25
7åB

„ Preussen . 7,06 0,76 7,82
„

Bayern . 8,07 1,20 9,27
„ Elsass-Lothringen . . . . 10,21 0,51 10,72
„

Frankrike . 10,38 0,78 11,16.

städerna . . .
. 3,18

å landsbygden
hela landet .

.0,42
. 0,68 5,
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I Sachsen, der 2% af invånarne äro katoliker, voro 1,21%
af alla äktenskap blandade.

1835—1861 förekommo i Bayern 2,81% blandade äktenskap;
deribland i Rheinpfalz 9 % (af invånarne äro 55 °/o protestanter
och 45% katoliker), i Franken 2,30%, numera 11% (54% pro-
testanter, 46 % katoliker) och i Altbayern 1 % (nästan alla invå-
nare äro katoliker). 1876—1877 har antalet blandade äktenskap i
Bayern ökats till 6,6 %. Emellan judar och kristna ingingos i
Bayern årligen 15 äktenskap.

I Preussen var de blandade äktenskapens antal 4,45%; deraf
var i 2,18% af äktenskapen brudgummen katolik, i 1,87% brud-
gummen protestant; i förhållande tillhörde brudgummen således
oftare den katolska bekännelsen. I Berlin var 1878 antalet blan-
dade äktenskap 1.414 eller 13%; af dessa afslötos 102 emellan
judar och kristna. Af alla i äktenskap inträdande katoliker in-
gingo 70 % blandade äktenskap; af alla protestanter, som gifte
sig, 7,6 %. Om, såsom i Berlin, någon religionsbekännelse är få-
taligare representerad, än en annan, så ingås af männen af den
fåtaligare konfessionen i förhållande ett större antal blandade
äktenskap. I Preussen hafva på senare tider de blandade äkten-
skapen minskats.

I Nedra Schlesien förekommo 11,42% blandade äktenskap;
deraf var brudgummen katolik i 6,25%, protestant i 5,17%.

I Pommern ingingos 0,73% blandade äktenskap; brudgummen
var katolik i 0,59 %, protestant i 0,14 %.

I oroliga tider ökas i allmänhet antalet blandade äktenskap.

Årstid för äktenskapens ingående. I samma land ingås äkten-
skapen i mera eller mindre konstant proportion under olika års-
tider. Årstiden väljes förnämligast i enlighet med befolkningens
förvärfskällor. I åkerbrukande länder t. ex. ingås derför flertalet
äktenskap efter skördens afslutande.

I Finland afslötos i medeltal under åren 1881—1885 äkten-
skap i förhållande till 1.200:

i siitädderna. på lamidsbygdlen. i ]hela 1landde
I Januari . 55 50 51
„ Februari 71 69 70
„

Mars . 64 74 73
„ April .

-

» Maj .
.

.

73
96

94
71

92
74
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Dessa förhållanden äro åskådliggjorda på fig. 21.
Under sista qvartalet (Oktober—December) ingingos 1866—

1885 i Finland något öfver 40 % a^ a^a äktenskap.
I Sverige ingås närmare halfva antalet af alla äktenskap un-

der årets sista qvartal, Oktober—December; 1871—1880 voro de
44,78 %, 1886 44,65 %.

Äktenskap ingingos i Sverige 1888:

I förra seklet afslöts största antalet äktenskap i Sverige i
Oktober, numera i December. Detta förklaras derigenom, att vid
längre utsträckt odling skördetiden försenas. En annan omstän-
dighet af betydelse är, att tjenstefolkets flyttningstid blifvit fram-
skjuten från den 29 September till den 1 November. Det minsta
antalet äktenskap i Sverige afslutas i Januari, det största i De-
cember.

I Norge infaller maximum i de åkerbrukande distrikten i
November —Januari, i fiskdistrikten, deremot, i Oktober — 28 % ~~;

och minimum i Februari —April (fiskeritiden).
I katolska länder verkar karnavalen i Februari ett litet maxi-

mum, fastan i Mars ett minimum; April visar någon förhöjning,
men det egentliga maximum inträffar först i Maj, som derföre äfven
kallas „le mois de Marie"; sedan inträffar ett minimum i Septem-
ber, ett maximum i November och slutligen åter ett minimum i
December.

I nedanstående länder afslutas äktenskapen på följande års-
tider :

1 Juni . . . . 107
„ Juli .... . 88 100 98
„ Augusti .

.

„
September

„
Oktober . .

. 88
. 99
. 117

58
75

123

60
77

123
„ November .

. 181 171 172
r December . . 161 190 187

Summa . 1.200 1.200 1.200,

i städerna. på.landsbygdlen. i hela rike

.nder l:a qvartalet .
. 12,77 % 14,41 o/ 0 14,04 o/ 0

~ 2:a ~ . 25,07 „ 25,81 „ 25,65 „

~ 3:e ~
• 16,94 „ 16,25 „ 16,40 „

„ 4:e „ .
45,22

„ 43,53 „ 43,91 „
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I Frankrike ingås af 12.000 äktenskap:

Maxima och minima för äktenskapens afslutande infalla:

Upplösta äktenskap. Äktenskapen kunna upplösas antingen
genom döden eller ock genom äktenskapsskilnad.

I allmänhet öfverskjuter de afslutna äktenskapens antal de
upplöstas (om blott tillräckligt stora folkkomplexer betraktas).
Undantag härifrån inträffa ibland under allmänna olyckstider; men,
såsom redan nämndt, stiger giftermålsfreqvensen betydligt efter
dylika. *) Äktenskapsskilnaderna utöfva i allmänhet icke något
nämnvärdt inflytande på detta förhållande. Undantag från regeln
göra Berlin, Wien, Schweitz och Sachsen.

*) I Finland kom på 100 ingångna äktenskap följande antal genom döden
upplösta: 1866 . . . 153, 1867 . . . 177, 1868 . . 395, men 1870 endast 42.

Januari-
Mars.

April— Juli — Oktober-
Juni. September. December.

I England .
. . .20,3 %

„ Belgien ....20,9 „

„ Lifland ....23,2 „

25,1% 24,5 o/0 30,1%
32,6 „ 23,5 „ 23,0 „

30,8 „ 14,6 „ 31,4 „

„
Els.-Lothringen 26,3 ~ 28,2 „ 20,8 „ 24,7 „

„ Nederländerna .
—

„ Ungern . . . Jan. 12°/o, Febr. .

42 „
-

. 21%, öfriga månader . . 1-7%, Nov. 23%,

J anuari .
. 1.278 1 Juli .... . 940

Februari .

Mars . .

. 1.541 (max.) „ Augusti . .

. 516 (min.) „
September .

. 724

. 895
April . .

Maj .
.

.

. 1.095 „ Oktober . .

. 968 „ November .

. 1.008

. 1.315 (max.)
Juni. . . . 1.161 „ December . . 559 (min.)

maxima. minima.

I Finland 1881—1885 December Januari, Augusti
„ Sverige
n Norge

December, November
Juni, Juli, November

Januari
Februari, Augusti

„
Danmark ....November, Oktober Augusti, Januari

„ Preussen
„ Sachsen
„ Nederländerna . .

„ Belgien

September, November
Maj, Oktober
Maj, April

d:o

Augusti, Mars
Mars, December

d:o
„

Frankrike ....

„
Österrike ....

Februari, November
d:o

December, Mars
Augusti, December

„
Italien d:o Mars, Augusti.
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På 100 afslutade äktenskap kom följande antal upplösta

I Finland var det årliga absoluta antalet:
ingångna äktenskap 1866—1885 ....15.350
genom döden upplösta 1866—1885 . . 12.070
genom skilnad upplösta 1881—1885 . . 60.

Förhållandet emellan de ingångna och de upplösta äkten-
skapen kan endast då bestämma de giftas förhållande till befolk-
ningen, när denna är stationär. Ökas befolkningen, måste, om
proportionen emellan de ingångna och upplösta äktenskapen för-
blir oförändrad, de giftas antal i förhållande till befolkningens
totalsiffra sjunka; detta senare förhållande, såsom afvikt i statistiskt
afseende, måste derföre bestämmas.

Af de genom döden upplösta äktenskapen i Finland blefvo
56,28 °/0 upplösta genom mannens död och 43,72 °/ 0 genom hustruns.
Emot 100 döda gifta män svarade således 77,7 döda gifta qvinnor.
I Sverige utgjorde dessa tal 56 °/o och 44%; med andra ord: emot
100 aflidna gifta män kommo 79,3 aflidna gifta qvinnor (1886 . 82,7,
1887 ■ . 82,3, 1888 . . 79,8). På landet upplöstesrelativt flere äkten-
skap genom hustruns död, än i städerna.

Antalet af äktenskap, som genom döden blifvit upplösta, mot-
svarar den allmänna mortaliteten.

De genom döden upplösta äktenskapens antal är nu mindre,
än förut; men äktenskapsfreqvensen har fallit i en ännu starkare
proportion, så att procenten af de gifta inom befolkningen nu är
mindre, än i forna tider. Så t. ex. funnos i Sverige:

äktenskap: genom döden upplösta. summa upplös
med äktensks

ta tillsammans
.psskilnader.

I Nederländerna ....68,8 69,3
„

Danmark 68,9 69,6 I Nu färre, än förut.
„ Sachsen 76,0 78,4 1751—1855 ...8^
„ Sverige 78,8 79,4 1851—1860 . .

.
7_

„ 1886 71 i
~ J 1861-1870 ...7^

„ 1887 72 1871—1880 .
. .

7(
„ „ 1888 •

....79 - 1881—1885 ...7c
„ Frankrike . . - . . .82,8

Mera på landet, än
i städerna.

„ Belgien 85,3
„ Sardinien 87,0

85,5

„ Finland 1866—1885 . 78,6 -I Flere på landet, än

1881—1885 . 66,6 - i städerna.

. 37,1 u/o gittta, men
871 . 30,2 ~ ;,
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Åktenskapsskilnader. I hvarje land är antalet äktenskaps-
skilnader ganska konstant. Det åskådligaste begreppet om antalet
äktenskapsskilnader erhålles, om dessa ställas i förhållande till
antalet afslutade äktenskap.

Det absoluta årliga antalet äktenskapsskilnader utgjorde:

På 10.000 afslutade äktenskap kom följande antal äkten-
skapsskilnader:

På 10.000 inv. kommo äktenskapsskilnader:

.f mankön öfver 20 år voro gifta:
1751 71,1 %, men
1855 5y,9 ~ .

f qvinkön öfver 20 år voro gifta:
1769 59,4 °/o, men
1855 öd,B ~ .

I Nederländerna 1874—1877 . . 151—15J
„ Frankrike 1871 (krigsår) .

„ 1874—1875 .
.

. _ 1.171
. . 2.275

„ 1876 (dyr tid) .

„ Bayern 1845—1849 . .
.

10-årigt medeltal ....

.
. 2.534

.
. 172—18

. . 178
„

Sachsen 1846—1849 . .
.

. . 363—43
10-årigt medeltal .... . . 377

„ Sverige 1846—1849 .
.

.
. . 99—12'

10-årigt medeltal . . 115
» „

1886 . . 226
„ Finland 1881—1885 . .

. omkr. 60.

I Berlin . omfekr. 550 I Frankrike 80; har ökats pa
„ Schweitz . . 482 „ Sverige 1871—1880 65 senare tider.
„

Wien 1870 . 141 „ 1888 ...90
„ „ 1879 . 319

„ Bayern 50
„

Sachsen .
. 258

„ Finland 1881—1885 38
„ Preussen . .

„
Tyskland .

158
100 „ Belgien 35 J»

1848 S
1860 15
1864 Ig
1876 34,

i Preussen 1,30
„ Bayern
„

Nederländerna 1877—1881
0,48
0,24

„ „
1882—1886 0,32
1887 . .

. 0,45
„ Sverige 1851—1860 . .

. 0,33
„ 1861-1870 . . . 0,32

» „ 1888 0,53
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Under krigstid minskas vanligen antalet äktenskapsskilnader.
Sedan införandet af civilståndslagen i Tyskland 1875 har

derstädes antales processer om äktenskapsskilnad stigit.
I Preussen och Sachsen ökades 1871—1878 ansökningarna om

äktenskapsskilnad, men beviljades de senare åren till ett mindre
antal, än förut (omkr. {fi antalet).

På landet förekommer omkring hälften färre äktenskaps-
skilnader, än i städerna.

Antalet äktenskapsskilnader hos protestanterne är större, än
hos katolikerne. I Sclrweitz var detta förhållande såsom 8:1,
ehuru protestanternes antal förhåller sig till katolikernes endast
såsom 3:2. På 10.000 afslutade äktenskap kommo äktenskaps-
skilnader:

I Bayern kom 1835—1850 på 10.000 afslutade äktenskap
följande antal äktenskapsskilnader:

I de skilda provinserna i Preussen och Sachsen har man
observerat, att antalet ansökningar om skilsmessa står i ett kon-
stant förhållande till antalet oäkta födda barn.

Äktenskapsskilnadsansökningar gjordes i procenttal:

Således i allmänhet oftare af hustrun, än af mannen.
De äktenskap, i hvilka anhållan om skilsmessa göres, hafva

i allmänhet icke ägt lång varaktighet.

1 Finland 0,28
„ Belgien 0,12.

1 Wallis och UJn __attollil :er)i . 0
„ Graubunden . 222
„ Neufchåtel . . 567
„ Zurich .

. . . 834
„ Thurgau .

.

„ Schaifhausen
. 953
. 1.440.

los protestanter
~

judar och sekterister .

blandade äktenskap .
.

. 82

. 81

. 62
los katoliker ...... . 53

al mannen. af hustrun.

Frankrike . 7,5 o/0—10,7 o/o 89,3 o/o-92,5 o/,
"Wien .

. 50°/o 50%
Sachsen . 42

„
58 „.
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I Sverige hade 1888 i 252 fall af äktenskapsskilnader äkten-
skapet varat:

I Sachsen 1862—1868 hade vid 421 äktenskapsskilnader äkten-
skapet i medeltal varat:

I Frankrike har största antalet af de upplösta äktenskapen
varat s—lo år, ehuru ibland dem icke sällan äfven förekomma
äktenskap, som varat öfver 20 år.

I Wien hade de genom skilnad upplösta äktenskapen i me-
deltal varat:

De genom skilsmessa upplösta äktenskapen äro ofta barnlösa.
De upplösta äktenskapen i Frankrike voro till 73 barnlösa.

I Sachsen förekommer det minsta antalet ansökningar om
äktenskapsskilnad ibland de obildade klasserna; inom de bildade
deremot talrikt.

Af 100 ansökningar om äktenskapsskilnad i Sachsen grun-
dade sig

Dömdes till skilnad:

I Frankrike dömdes till skilnad:
för misshandel 88,2 %

o—lo ar . . 38,9
0-20 ~ • . 41,3 ~

10-30 ~
•

. 17,9 ~

10-40 ~
• . 1,9

o—s är . . 34,6 /o
5-10

„ . .28,7 ~

10—20
„

. . 27,9 ~

3fver 20
~

.
. 8,8 ~*

874 .
. 8,25 ar 1877 . . 8,64 ar

875 .
. 8,90 „ 1878 . . 9,25 „

876 . . 8,83 ~ 1879 . . 9,28 „.

»a misshandel 43 % pa dryckenskap • b"/,
„

äktenskapsbrott . . .19 ~

„ öfvergifvande af make 19 ~

„ sjukdom 9
~

„ impotens . .
„ andra orsaker

]

•1 „

•3 „

100 %100 %

:or misshandel '0
„ äktenskapsbrott .

.

. 26
~

~ öfvergifvande af make 34 ~

„ andra orsaker .... 12 11

100 o/
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I Sverige föranleddes 1888 äktenskapsskilnad af:

De genom döden upplösta äktenskapens antal är på långt
när icke så konstant, som antalet af de genom laga skilnad upp-
lösta. I Sverige och Sachsen förekom på 100 afslutade äktenskap
följande antal upplösta äktenskap:

I Sverige förekomma i städerna flere äktenskapsskilnader,
än på landsbygden.

Frånskildas inträde i nytt äktenskap. Antalet ansökningar
om berättigande till inträde i nytt äktenskap ärkonstant och hvarje
land har i detta afseende sin egen typ. I hela Preussen kommo
på 1 miljon invånare 110 dylika ansökningar och i de skilda pro-
vinserna:

I Schweitz inträdde 1879 af 938 frånskilda 343 män och 347
qvinnor i nytt äktenskap, och deraf 85 män och 68 qvinnor före
väntoårets slut.

Af 100 frånskilda, i nytt äktenskap inträdande, voro i Preus-
sen skilda

[or äktenskapsbrott { 4^ 0^ Wrur
„

den andre makens fällande till brott 1,7 %..

nännen 49,6 /o
.ustrurna 25,8 ~

låda .
. 24,6 ~•

genom dödsifalJ11. genom laga skkilInad.

Sverige .

Sachsen

7ft / max. 95,20
' 'ö>B9\ min. 67,53

76 03/ mF* 88<85
' *^oi\ min. 70,06

045 / m?X- °'74u'*s l min. 0,40
9iq / max- 2,65
*> \ min. 2,04.

(1881—1886).

1 Brandenburg . .

„ Pommern .
. .

' } protestante:

„
Posen

„ Westfalen . .
.

„ Rheinprovinserna

* 71i
. 15 v katoliker
• 5J

:ör äktenskapsbrott . . . . 34%
„ öfvergifvande af make
„ motvilja

• 31 „

. 11 „

„ misshandel • 7 „

„ dömde föl* brott . . .
• 9 „

„ andra orsaker .... • 8 „

100 °/0 .
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I Sachsen kommo på 100 ingångna äktenskap i allmänhet
1,12 % — 1,21 %, der mannen var frånskild, och
0,91 „

— 1,02 „, „
qvinnan „ „ ,

tillsammans 2,03 % — 2,23 °/o.
I Sachsen återinträdde i äktenskap 1834—1849 . 12,2 % från-

skilda män, 6,1 % frånskilda qvinnor. Giftermålsfreqvensen för
frånskilda män var sålunda dubbelt större, än för frånskilda
qvinnor.

I Preussen gifte sig 1867—1878:
12.376 frånskilda män,
12.804 „ qvinnor.

På 10.000 i äktenskap inträdande voro frånskilda:

Förhållandet emellan giftermålsfreqvensen och antalet gifta i
befolkningen. I följande tabell betecknar siffran 1 i l:a kolumnen
den minsta giftermålsfreqvensen och 12 den största; i2:akolumnen
betecknar siffran 1 den minsta och 12 den största proportionen af
gifta inom befolkningen.

Såsom af tabellen synes, beror proportionen af gifta på gifter-
målsfreqvensen, ehuru icke ensamt af denna. I Frankrike, Dan-
mark, Sverige, Norge, Österrike, Finland, der proportionen af gifta
är större, än giftermålsfreqvensen, är äktenskapens medellängd

män. qvinnor. män. qvinnor.

Sverige . . . . 2 7 I Danmark . 32 32
Bayern .

.
.

Nederländerna
. 8

. 9
7

8
„ Thuringen
„ Sachsen .

. 36

.65
33
58

Preussen . . . . 23 24 „ Schweitz . . 90 73.

gifttermåJ,lsf:freqvensen. proportion at gitta
inom befolkningen.

I Sachsen . .
.

. 12 10
„ Preussen . .

,
. 11 6

„ Österrike . . , . 10 11
„ Bayern ... . . 9 1
„ England . .

„ Nederländerna
.

. 8
,

. 7
8
3

„ Finland . .
,

. 6 7
„

Danmark .
.

,
. 5 9

„ Frankrike .
. 4 12

„ Belgien .
. ,

. 3 2
„ Norge . . .

„ Sverige .
. .

,
. 2
. 1

4
5.
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större. I Bayern, Preussen, Sachsen, Belgien och Nederländerna
är medellängden kortare. I England är giftermålsfreqvensen och
proportionen af gifta lika. Troligen beror skilnaden i äktenska-
pens medellängd mest deraf, att medelåldern vid äktenskapens in-
gående är olika; mindre deraf, att vitaliteten bland befolkningen
är olika, och minst af antalet åktenskapsskilnader.

I Frankrike förklaras den stora skilnaden emellan kol. 1 och
2 derigenom, att äktenskapen der ingås tidigt; i Preussen genom
det stora antalet åktenskapsskilnader.

Kap. XII.

Födelser.
Med nativitet förstås det absoluta antalet årligen födda barn;

med nativitetsprocent de föddas antal i förhållande till hela befolk-
ningen (natalité générale). Nativitetsprocenten är sålunda ett ut-
tryck för befolkningens fruktsamhet.

Men befolkningens fruktsamhet är tydligen beroende af den
qvinliga fruktsamheten. Vi skola derför först betrakta antalet barna-
föderskor, deras förhållande till den qvinliga befolkningen, äfven-
som några andra dermed sammanhängande omständigheter.

Barnaföderskor. För att erhålla ett begrepp om den qvinliga
fruktsamheten i allmänhet, bör barnaföderskornas antal jemföras
med den qvinliga befolkningens.

Det årliga absoluta antalet barnaföderskor i Finland utgjorde
1881-1885 . . 76.700.

I procent af hela qvinliga befolkningen utgjorde barnaföder-
skorna i Finland:

1866—1870 . 6,31 o/0
1871-1875 .

1876-1880 .

7,34 „

7,32 „

1881—1885 .

1886 .

1887 .

1888 .

max. 1877 .

7,06 „

7,05 „

7,24 „

7,00 „

7,56 „

min. 1868 . 4,94 „.
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I Sverige utgjorde barnaföderskorna i procent af hela qvin-
liga befolkningen:

Men ett riktigare begrepp om fruktsamheten erhålles, om
barnaföderskornas antal jemföres endast med den vuxna qvinliga
befolkningen (natalité spéciale).

I förhållande till alla qvinnor emellan 20—45 år kommo i
olika länder följande antal barnaföderskor:

Således kom i medeltal årligen 1 barnaföderska på 5 a 6
vuxna qvinnor.

Frankrike, der den vuxna befolkningen är relativt talrikast,
borde, skulle man vänta, i proportion dertill äfven hafva det stör-
sta antalet barnaföderskor; men, såsom synes, är detta i verklig-
heten icke fallet.

Enligt en annan beräkning kom på 100 qvinnor i åldern
15—50 år följande antal barnaföderskor:

1776—1860 . 6 o, | max. 1821-1825.
• D'" /0\ min. 1806-1810.

. 6.95 %

. 5,95 „

1861—1870 .

. 6,23 „

1871—1880 .

1881—1885 .

. 6,02 „

. 5,80 „

1886 .... . 5,86 „

1887 .... • 5,83 „

1888 .... • 5,66 „
.

I Preussen
„

Italien
. 21,n o/0
. 21,06 „

„ Finland . 19,67 „ 1861—1870 . .16,99 o/0
„ Spanien
~

Norge
„ Sverige
„ Nederländerna . .

„ England o. Wales .

. 19,57 „

. 18,30 „

. 18,28 „

. 18,21 „

. 18,21 „

1871—1880 _ . 16,64 „

1881—1885 . . 16,16 „

1886 . . 16,77 „

1887 .
. 16,75 „

1888 .
. 16,43 „

„ Danmark . 17,75 „
max. 1825 . . 19,36 „

„ Belgien - 17,13 „
min. 1809 . . 13,84 ~.

„
Frankrike ..... 13,89 „

„ Medeltal . 18 ~•

I Bayern .... . 16,20 I Finland . 14,42
„

Preussen . .
.

„ Sachsen . . .

. 15,67
. 15,37

„ Spanien
„ Skottland

. 14,i0

. 13,70
„ Nederländerna . 14,80 „ England . 13,66
n Italien .... . 14,53 „ Danmark . 13,36
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På 100 qvinnor i åldern 15—45 år kommo födda barn:

På 100 qvinnor i åldern 16—50 år kom i Danmark följande
antal födda barn:

och på 100 qvinnor i åldern 20—50 år:

Inom skilda åldersklasser har i Finland fruktsamheten varit
följande (barnaföderskor bland 100 qvinnor i allmänhet):

I Sverige kom på 100 qvinnor i allmänhet i nedanstående
åldrar följande antal barnaföderskor:

I Belgien . 13,31 I Schweitz . . 11,98
„ Norge .
„ Sverige

. 12,81

. 12,75
„ Irland .

.

„ Frankrike .

. 11,42
10,66.

I Bayern
. 18,2

„ Finland . 16,0
„ Sverige . 13,8.

1865—1874. 1875—1884.
I Köpenhamn .

„ öfriga städer .

. 10,83

. 12,63
13,09
14,05

på landsbygden
i hela landet

. 13,70
. 13,22

14,20
14,01;

1865-1874. 1875—1884.
I Köpenhamn .

„ öfriga städer .

på landsbygden
i hela landet .

. 12,26
. 14,79
. 16,34
. 15,58

14,88
16,50
16,91
16,54.

1865. 1881—1885. 1886. 1887. 1888.
15-20 år . . 1,76 2,02 1,65 1,58 1,81
20—25 „ . . 14,41 15,07 15,74 16,61 17,06
25—30 „

.
. 22,97 23,08 23,15 24,15 23,78

30-35 „ .
. 23,72 23,71 24,18 24,94 23,85

35-40 „
. . 19,81 20,03 20,38 21,08 20,39

40—45 „
. . 11,90 11,98 12,10 12,67 12,41

45-50 „ . . 2,09 1,83 1,97 2,11 1,96
50—55 „

. . 0,08 0,10 0,09 0,07 0,08
15—55 „ .. 13,24 13,28 13,65 13,16
20—45 „ . 18,91 19,27 20,11 19,78.

1776-1780. 1776—1860. 1861-1865. 1880.

15—20 år . . 2,07 1,46 0,90 0,97
20—25

„
. . 11,56 11,22 10,61 10,21

25—30 „
. . 21,24 21,12 21,34 19,95
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Af tab. synes, att i Sverige proportionen af barnaföderskor
minskats i åldersklasserna 15—35 och 45—50 år; deremot har den-
samma ökats i åldersklasserna 35—45 år. Orsaken härtill är att
qvinnorna numera senare än förr träda i äktenskap.

Ifrån det 16:e året fortgår ända till det 31 :a året en jemn
tillväxt i det relativa antalet barnaföderskor; derefter inträder
minskning; i åldern öfver 50 år äro barnaföderskorna ytterst få,
endast 0,08 % — o,io % i Finland och 0,02 % i Sverige.

Barn födas såväl inom, som utom äktenskap; i öfverensstäm-
melse dermed talar man om äkta och oäkta nativitet. Under åren
1881—1885 framfödde i Finland i medeltal årligen 71.300 qvin-
nor äkta och 5.400 qvinnor oäkta barn. Till belysande af förhål-
landet emellan den äktenskapliga och oäkta fruktsamheten må
nämnas, att antalet födda äkta barn i förhållande till 100 gifta
qvinnor i åldern 15—40 år var:

I förhållande till 100 gifta qvinnor i åldern 15—45 år föddes
äkta barn:

I förhållande till 100 gifta qvinnor i åldern 15—50 år föd-
des äkta barn:

30-35 år . 23,19 23,13 24,51 22,76
35-40 „

. 18,66 18,91 21,36 20,09
40-45 „ . 10,26 10,18 12,90 11,46
45-50 „

. 2,60 1,96 1,99 1,95
50-55 „ . 0,06 0,046 0,03 0,018.

I Nederländerna
„ Belgien .

.
.

. 44,20

. 44,20
I England
„

Finland
. 39,40
. 37,83

„ Preussen . . . 42,25 „ Frankrike • 26,i0
„ Danmark .

. . . 41,40 „ Paris .
. 17,25.

I Bayern ....
„ Nederländerna

. 36,80

. 34,20
I Sverige 1871—1880
„ „ 1881-1885

. 30,00

. 29,20
„ Danmark . . .

. 32,15 „ Frankrike . 20,67
„ Finland .

. .
. 30,20 „ Paris 14,56.

„ England . .
. . 30,02

I Nederländerna . 31,18 I Schweitz . 25,40
„ Bayern .

.
.

„
Belgien . . .

. 30,50
. 29,05

„ Sverige .

„ Italien
. 25,20
. 25,i0

„
Preussen . . .

v Skottland . .

. 27,88

. 27,50
„

Norge .
.

„ England
. 24,93
. 24,80

„ Irland .... . 26,30 „ Danmark . 23,06
„ Finland . . . . 26,00 „ Frankrike 18,io.
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I förhållande till 100 gifta qvinnor i allmänhet föddes 1878—

1882 äkta barn (natalité générale legitime):

Om Finland med afseende å den äkta fruktsamheten sättes
= 100, så var densamma:

Orsaken till den stora fruktsamheten i Nederländerna anse
många ligga deri, att befolkningens näring till en hufvudsaklig
del består af fisk.

Den äkta fruktsamheten i de olika åldersklasserna i Finland
synes af följande. Af 100 gifta qvinnor i hvarje af nedanstående
åldersklasser voro barnaföderskor 1881-1885:

I Wurttemberg . .

„ Nederländerna .
.

. 21,6

. 20,9
» Norge
„

Italien
. 18,6
. 18,4

„
Skottland .... . 20,5 „ Elsass-Lothringen .

. 18,2
„

Preussen ....
. 20,5 „ Irland .17,7

„ Sachsen . 20,4 „ Schweitz 17,6
„ Baden . 20,3 „ Danmark . 16,7
„ Tyskland ....

„ Bayern
„ Finland

. 20,2

. 20,1
. 19,53

„
Belgien

„ Sverige 1881—1886 .

„ Grekland

. 16,4
16,05

. 15,2
„

England o. Wales
„ Österrike ....

. 19,0
. 18,7

„ Ungern
„ Frankrike

.14,1
11,5.

I Frankrike .... . 58,9 I Österrike .... . 95,7
„ Ungern
„ Grekland ....

„
Sverige

„ Belgien

. 72,2

. 77,8
. 82,2

. 84,0

„ England o. Wales
„ Bayern ....

„
Tyskland ....

„ Baden

. 97,3

. 102,9

. 103,4

. 103,9
„ Danmark ....

. 85,4 „ Sachsen ....
. 104,4

„ Schweitz ....
. 90,1 „

Preussen ....
. 104,9

„ Irland . 90,6 „
Skottland .... . 104,9

„ Elsass-Lothringen . 93,6 „ Nederländerna . 106,9
„ Italien . 94,2 „ Wurttemberg . . 110,6.
» Norge _ 95,2

15—20 år .
. 40,90

20—25 „
•

25—30 „
.

- 40,76
. 35,72

30—35 „
.

35—40 „ .

40-45 „
.

. 32,00

. 25,88

. 15,73
45-50 „

. . 2,52
50—55 „ . . 0,14
15-55 n . 19,57
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Den äkta fruktsamheten är störst i åldern 15—20 år, hvar-
efter den småningom aftager i de högre åldersklasserna.

Bland 100 gifta qvinnor i nedanstående åldersklasser var
i Sverige antalet barnaföderskor:

Bland 100 gifta qvinnor i allmänhet i Sverige var antalet
barnaföderskor:

I Danmark var antalet barnaföderskor bland 100 gifta qvinnor:

Fruktsamheten bland gifta qvinnor är sålunda störst före 25
år; derefter aftager densamma progressivt.

Af 100 gifta qvinnor i hvarje af nedanstående åldersklasser
föddes i Norge 1875—1876 följande antal barn:

1886 . 19,75
1887 . 20,36
1888 . 19,84.

i städerna. på landsbygdden.
15—20 år . .43,4 48,1
20-25 „

. .46,7 46,4
25—30 „ . .36,7 36,7
30—35 „

.
. 30,5 32,0

35—40
„

.
. 23,1 25,4

40-45 „ . .11,9 14,6
45—50

„
. • 1,5 2^3

15—50 år . . 21,9 22,9.

1851-1855 .
. 18,20 1886 . . 16,21

1871-1880.
1881-1885.

. 16,87

. 16,00
1887 .

1888 . •

. 16,06

. 15,69.

i städerna. på landsbygden.
15—20 år . 45,5 46,8
20-25 „

25-30 „

. 43,8

. 38,0
44,7
38,9

30-35
„

. 31,4 31,2
35-40 „ . 23,2 23,6
40—45

„
. 12,3 12,9

45—50
„

• 1,5 hl
15-50 år 23,7 23,2.

14 <k år—l9 7-2 år
19 '/2 „ -24 7-2 „

24 '/«
„ -29 Va *

. 54,8

. 48,0

.40,7
29 72 „ -34 72 „

34 '/2 „ -39 72 „

. 35,0

. 28,9
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Den äktenskapliga fruktsamheten är af största betydelse för
befolkningens moraliska prosperitet.

Ett vidtgående inflytande — i motsatt riktning — utöfvar å
sin sida jämväl den oäkta nativiteten.

Jemföres antalet oäkta födda med antalet ogifta qvinnor och
enkor i åldern 15—50 år, så kom på 100 sådana följande antal
oäkta födda:

Om förhållandet i Finland vidkommande antalet oäkta födda
i jämförelse med antalet ogifta qvinnor och enkor i åldern 15—50
år antages = 100, så är detta antal för

I Bayern kommo på 100 ogifta qvinnor i åldern 15—45 år
4,55 oäkta födda barn; i Finland 2,32.

Bland 100 ogifta qvinnor i nedanstående åldersklasser före-
kom i Finland följande antal barnaföderskor 1881—1885:

39 V2 år—44 72 år
44 Va „

-49 Va „

49 Va „ -54 Va „ •

. 17,6

. 4,0

. 0,16
14 '/2 år—s4 '/a år . 23,0.

I Irland .... . 0,59 I Skottland . 2,44
„ Nederländerna . 1,03 „ Preussen . 2,46
„ Schweitz . . .

. l,io „ Danmark 1870—1879 . . 2,95
„ England . . .

„ Belgien . . .

„ Frankrike . .

„ Norge ....
„

Italien . . .

. 1,72
. 1,74
. 1,82
. 2,01
. 2,12

„ „ 1875-1884 .

„ Tyskland
~

Bayern
„ Österrike
„ Sachsen

. 2,89

. 3,i0

. 4,17

. 4,95

. 5,30
„ Finland . .

. . 2,18 „ Seinedepartementet . . 6,50.
„ Sverige . . . . 2.28

Irland . 27,1 Skottland . 111,9
Nederländerna . .47,2 Preussen . 112,9
Schweitz . .

. . 50,5 Danmark 1875-1884 . 132,5
England .

. .

Belgien ....
Frankrike .

. .

. 79,0

. 79,8

. 83,5

Tyskland
Bayern
Österrike

. 142,2
. 191,3
. 227,2

Norge
Italien ....

. 92,2
. 97,2

Sachsen
Seinedepartementet .

. 243,1
. 298,2.

Sverige .... 104,6

15—20 år 0,42
20—25 „ 2,96
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Af 100 ogifta qvinnor i nedanstående åldersklasser i Sverige
voro barnaföderskor:

I Danmark:

Talrikast äro således de oäkta barnaföderskorna i ålders-
klassen 25—30 år.

De oäkta barnaföderskorna gifva sällan lifvet åt flere barn.
I Österrike kommo ibland de äkta barnen på 100 förstfödda 520
senare födda; bland de oäkta endast 120.

Proportionen emellan antalet oäkta födda och antalet vuxna
ogifta qvinnor utgör dock långt ifrån en säker skala för sedlig-
heten i skilda länder.

Procenten af gifta qvinnor i åldern 15—45 år är ungefär
densamma i städerna och på landsbygden (i Sverige något öfver
9 % af folkmängden), då deremot af ogifta qvinnor i åldern 20—45
år i städerna finnas i förhållande flere, än på landet (i Sverige:

25-30 år . 4,82
30-35 „

. 4,47
35-40 „ . 3,60
40—45 „

. o 1,95
45-50

„
. 0,31

50-55
„

. 0,02
15-55 n 2,27.

i städerna. på landsbygden. i hela riket.

15—20 år
20—25 „

. .0,7
. .5,1

0,3
2,6

0,5
3,1

25-30 „

30—35
„

35-40 „

. .7,1

. .6,2

. .4,1

4,1
3,9
2,9

4,3
4,0
3,0

40-45 „ . .1,7 1,3 1,7
45—50 „ • -0,1 0,1 0,1
15-50 ~

. 3,9 1,9 2,3.

i städerna. på landsbygden.
15-20 år
20-25 „

25-30 „

30—35
„

35—40 „

. . 0,6

. . 3,3

. .5,2

. .4,7

. .3,1

0,6
3,9
5,8
4,7
3,3

40—45 „
. .1,4 1,5

45—50 „
• »0,1 o^l

15-50 ~ .2,7 2,9.
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i Stockholm 16,36 °/o och i landsortsstäderna 11,89%; på lands-
bygden deremot 7,45%). A priori kan således förutsättas ett rela-
tivt ungefär lika antal äkta födda barn i städerna och på lands-
bygden, medan deremot antalet oäkta födda under för öfrigt lika
förhållanden borde vara betydligt större i städerna än på lands-
bygden. Emellertid visar erfarenheten i Sverige, i synnerhet för
äldre tider, att på landsbygden födts ett relativt större antal äkta,
än i städerna; hvilket förhållande dock under senaste tid allt-
mera utjemnats. Hvad den oäkta nativiteten beträffar, har den-
samma i städerna varit ännu betydligt större, än ofvanstående
proportion emellan de ogifta qvinnorna skulle gifva vid handen.
Förhållandet har likväl på senare tider förändrat sig till städer-
nas förmån, ity att landsbygdens siffra undergått en ofördelaktig
stigning, då deremot städernas sjunkit.

I det följande komma vi att se, att antalet födda i allmänhet
minskats på senare tider och tillika att procenten af de oäkta till-
tagit. I följd häraf har den äkta nativiteten minskats så att säga
från två sidor. Detta kan hafva sin förklaring ettdera deri 1) att
giftermålsfreqvensen minskats, eller 2) att den äkta fruktsamheten
gått tillbaka. Det senare förhållandet har emellertid endast i
Frankrike kunnat konstateras. Således bör orsaken tillskrifvas en
minskad äktenskapsfreqvens.

I Frankrike, der den äkta fruktsamheten minskats, har vis-
serligen procenten af päkta födda samtidigt ökats, men icke i
samma proportion. Följden häraf är, att folktillväxten i Frank-
rike nu är mindre, än förut, och ytterligare jämnt aftager.

Vid jämförelse af den äkta och den oäkta fruktsamheten i Bay-
ern 1872 befunnos:

Den. äkta och den oäkta fruktsamheten i olika länder äro,
såsom nedanstående tabell utvisar, med undantag af Finland och
Frankrike, i allmänhet omvändt proportionella emot hvarandra.

På 100 qvinnor i åldern 20—50 år föddes barn:

äkta födda på 100 gifta qvinnor i åldern 15—45 år . . 36,80
oäkta „ „ „ ogifta „ „ „ „ „

samtliga „ „ „
qvinnor i allm. „ „ „

nativitetsprocent

. . 4,55

.
. 18,24

. 4,14 o/0 .

på 100 gifta. på 100 ogifta
I Nederländerna . . . 30 1,64
„ Belgien ....
„ Finland ....

. . 27,3

. . 26,4
2,44
3,28

„ England . .
.

. . 26,3 2,94
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Antalet barn, som i medeltal framalstras af hvarje äktenskap
under hela dess fortvaro, ses af följande tabell:

På hvarje äktenskap kom, enligt en något äldre beräkning,
följande antal barn:

Antalet barn per äktenskap erhålles, om antalet af de årligen
födda äkta barnen divideras med antalet af de under året afslu-
tade äktenskapen. Riktigast blir resultatet, om divisorn tages 6
år tillbaka i förhållande till dividenden, ty flertalet barn födes
under de 10—12 första åren af äktenskapet.

Hvad fruktsamheten inom enskilda äktenskap vidkommer, så
må här såsom anmärkningsvärdt omnämnas, att i Sachsen 1885
funnos 4 familjer, af hvilka en hvar hade bestått af 27—30 barn.

Ett synnerligen sällsynt fall af fruktsamhet har förekommit
i Finland. En hustru i Leppävirta socken i Kuopio län, 30 år
gammal, födde i början af Februari 1879 dödfödda tvillingar.
Den 24 November samma år födde hon lefvande fyrlingar, hvilka
alla likväl dogo inom kort. 1880, den 7 Juli, födde hon ett lef-
vande barn och den 10 November 1881 lefvande tvillingar. Under
förloppet af 2 år och 10 månader hade hon således framfödt 9
barn, af hvilka 7 lefvande och 2 dödfödda.

Ett aftagande af antalet barn i hvarje äktenskap har obser-
verats endast i Frankrike, der de fattigare i allmänhet hafva flere
barn, än de rika. På hvarje äktenskap kommo derstädes:

I Norge . . 25,5 2,79
„

Danmark . 24,85 4,16
„ Frankrike . 18,7 2,50

I Nederländerna .
.

.

„ Finland 1881—1885 .

. 4,88

. 4,85
I Spanien . . .

„ Skottland . .

. 4,52
. 4,51

„
Irland . 4,82 „ Wurttemberg . 4,35

„
Italien . 4,79 „ Sachsen . .

.
. 4,35

„ Grekland . 4,73 „
England . .

. 4,33
„ Ryssland
» Norge

. 4,72
. 4,70

„ Ungern . . .

„ Belgien . .
.

. 4,31

. 4,23
„ Preussen . 4,61 „ Danmark .

.
• 4,18

„ Bayern . 4,55 „ Österrike . . . 3,92
„ Sverige . 4,52 „ Frankrike .

. 3,46.

i 18:e århundradet . . 4,83 barn
1800-1815 ....

1866^1870 .
. .

.

. 3,93 „

. 3,06 „
.
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Doktor Armand Després anser att orsaken till ofruktsamheten
i Frankrike är att söka i en tilltagande prostitution, som i och
för sig är ofruktsam, samt deri, att giftermålen afslutas senare
och äktenskapens längd i följd deraf minskas.

Af tabellen p. 213 synes, att den äktenskapliga fruktsam-
heten är olika i olika länder. Af denna fruktsamhet kan pro-
speriteten i någon mån bedömas, om andra faktorer derjemte tagas
i betraktande, t. ex. frågan, huru stor del af befolkningen är gift.
Om giftermålsfreqvensen är liten, så innebär detta att endast de
högre klasserna hafva tillfälle att ingå äktenskap; fruktsamheten
inom dessa äktenskap kan vara stor nog, och derjemte kunna
många oäkta födas (Bayern). I Bayern har man observerat, att
den lägsta giftermålsfreqvensen gaf det största antalet barn på
hvarje äktenskap och Sadler har i stöd af denna erfarenhet upp-
start den allmänna- regeln att vid den största giftermålsfreqvensen
är den äktenskapliga fruktsamheten relativt minst. Detta kan dock
äfven påverkas af antalet omgiften, ty om än en och samma
qvinna ingår flere äktenskap, alstrar hon derför icke flere barn,
än i ett enda.

På hvarje äktenskap komma således i medeltal något flere
än 4 barn. Hälften af de födda dö före giftermålsåldern. Ur
hvarje äktenskap fostras således dock något mer än 2 personer,
som kunna ingå nya äktenskap, hvarigenom dessas antal kan hål-
las uppe. Men då icke alla giftasvuxna qvinnor blifva gifta, så
skulle i länder med låg äktenskaplig fruktsamhet (Frankrike, Han-
nover) befolkningen aftaga, om inga oäkta skulle födas.

I Nord-Amerikas Förenta Stater äro ungefär 10% af äkten-
skapen barnlösa; detta beror väl till en stor del deraf, att foster-
fördrifning der är allmän, äfven i de högre klasserna och till och
med bland de gifta. Dessutom äro de infödda qvinnorna fysiskt
svaga. Inom de till Amerika invandrade familjerna räknas i all-
mänhet dubbelt flere barn, än ibland de ursprungliga inbyggarene.

Det öfverretade nervsystemet skadar afkomman, liksom qvin-
nans emancipation förminskar densamma.

Maurice Block tror sig hafva beräknat att '/s af de gifta
qvinnorna är steril.

För att erhålla en fullt riktig siffra för antalet barn per
äktenskap, borde i civilregistren och kyrkoböckerna för hvarje
nyfödt barn antecknas, huru mångte det är i ordningen inom
äktenskapet.

Vid stark barnadödlighet är fruktsamheten i förhållande större,
och omvändt. Sålänge en moder ammar sitt barn, är hon icke
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disponerad för konception. Dör. barnet i spädaste ålder, faller
detta hinder för en ny barnsäng bort. Finnas inom en familj
redan många barn, äro i regeln föräldrarna mindre hugade än eljes
att se deras antal ytterligare ökas. Då man säger, att en större
mortalitet ökar nativiteten, så beror derför detta förhållande derpå,
att den allmänna mortaliteten i så hög grad är beroende af barna-
mortaliteten. Men ett stort antal barn per äktenskap är endast
då ett tecken till prosperitet, om de ej dö i barnåren.

Medelåldern vid äktenskapens afslutande torde i och för sig
icke hafva inflytande på fruktsamheten, men väl skilnaden i ålder
emellan mannen och qvinnan, så att då denna skilnad är mindre,
så äro äktenskapen fruktsammare. Quetelet ansåg, att de äkten-
skap äro de fruktsammaste, der mannen är yngre än 26 år och
skilnaden emellan man och hustru 1 a 6 år.

Quetelet har observerat, att då hustrun är mycket ung, äkten-
skapet är sterilt, äfvensom att vid tidiga äktenskap mortaliteten
bland barnen är stor.

Sadler har uppstält följande lagar angående fruktsamheten
inom äktenskapen:

1) Vid förtidiga äktenskap är fruktsamheten ringa och bar-
nen svaga;

2) Vid normala äktenskap har giftermålsåldern endast då
inflytande, när mannen är äldre än 33, eller hustrun yngre än
26 år;

3) Mest fruktsamma äro de äktenskap, der samtidigt mannen
är yngre än 33, och qvinnan jmgre än 26 år; och

4) Mest fruktsamma äro de normala (rechtxeitige) äktenskap,
der mannen är minst lika gammal som qvinnan, men icke alltför
mycket äldre (5 å 6 år). Fruktsamheten minskas i samma mån,
som det relativa åldersförhållandet emellan mannen och hustrun
öfverstiger 5—6 år.

Kiaer anser att fruktsamheten mest beror af qvinnans ålder,
men att mannens ålder äfven utöfvar något inflytande derpå; ty
qvinnor af samma ålder äro fruktsammare, då de äro gifta med
unga män, än då männen äro relativt gamla.

Teoretiskt taget skulle fruktsamheten kunna vara följande.
Om qvinnorna blefve gifta vid 20 år, så skulle de till 45 års ål-
der hvarje annat år kunna föda ett barn, eller öfverallt minst 10
barn, af hvilka, med 20 % dödlighet i de första fem åren, 8 skulle
öfverlefva 5 års ålder. Att fruktsamheten i verkligheten är be-
tydligt mindre, beror af sociala förhållanden.
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Det är lyckligare, om minskningen i befolkningens snabba
tillväxt förorsakas af en mindre fruktsamhet och icke af en min-
skad giftermålsfreqvens eller ökad dödlighet.

Den äktenskapliga fruktsamheten är i allmänhet större på
landet, än i städerna.

Barnaföderskorna fördelades efter ålder sålunda. I Finland
voro af 100 barnaföderskor i åldern:

I Sverige voro af 100 barnaföderskor:

I Sverige hafva de yngsta och äldsta åldersklasserna bland
barnaföderskor minskats; de yngsta — emedan qvinnorna nu inträda
senare i äktenskap; de äldgjta — antingen emedan fruktsamheten
inom desamma aftagit, eller emedan deras vitalitet minskats.

1866-1870. 1876—1880. 1881—1885. 1888.

alla. alla. alla. äkta. oäkta. alla. äkta. oäkta.

15—20 år . . . 2,0
20—25 „

. .
• 17,2

25—30 «... 27,0

2,4
17,8
26,3

2,3 2,0 6,6
18,0 16,8 33,6
24,9 24,7 28,8

2,4 2,0 7,8
17,3 16,3 30.9
25,8 25,6 28,8

30-35 „
. . . 24,3 24,8 24,4 24,9 17,1 23,4 23,9 16,4

35—40 „
.

. . 18,3 18,3 18,7 19,4 9,3 18,9 19,6 10,4
40—45 „ ...9,6
45-50 „ ... 1,5

9,0
1,3

10,2 10,7 3,8
1,3 1,3 0,4

10,4 10,8 4,2
1,5 1,6 0,5

öfver 50 „ . . . 0,1
obekant ålder .

—

0,1 0,1 o,i —

0,1 0,1 0,4
o,i - -

0,2 0,2 1,0
100 100 100 100 100 100 100 100

20—45 år . 96,4 96,2 96,2 96,5 92,6 95,8 96,2 90,7.

1776—1850. 1861-1870. 1871-1880. 1888.1888.

alla. alla. alla. äkta. oäkta. alla. äkta. oäkta.

15—20 år . . 2,12 1,24 1,48 0,95 6,03 1,53 0,86 7,45
20—25 „

.
. 15,18

25—30 „
. . 26,19

30—35 „
. . 26,20

13,14
24,49
25,84

14,20 12,01 32,99
24,52 23,98 29,11
25,32 26,30 16,93

15,45
26,08
25,30

13,13
25,86
26,42

35,70
28,03
15,51

35—40 „
. . 19,19 21,83 21,04 22,36 9,76 19,71 20,98 8,62

40—45 „ . . 9,45 11,77 11,61 12,50 3,99 10,30 11,12 3,14
45-50 „

. . 1,64 1,68 1,69 1,84 0,41 1,49 1,61 0,41
öfverso„ . . 0,03
okänd ålder .

—

0,14 0,02 0,02 0,01
0,12 0,04 0,77

0,02
0,12

0,02
1,14

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100.
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I Norge voro 1881—1885 af 100 gifta barnaföderskor:

I Norge funnos mest äkta barnaföderskor i åldern 29 72—3472
år, mest oäkta i åldern 19 xl<i—24 72 år.

Bland de äkta barnaföderskorna befunno sig:

I Danmark voro af 100 barnaföderskor

Sålunda voro af barnaföderskorna i Danmark:

Efter 30:de åldersåret aftager antalet af ogifta barnaföderskor
hastigt.

Såväl i Finland som i Sverige funnos:
1) relativt något flere barnaföderskor i åldern 15—35 år i

städerna, än på landet;
2) relativt något flere äkta barnaföderskor i åldern 15—25

och öfver 40 år på landet, än i städerna;

under 19 '/a år .

19Va-24 7a „ .

24 7a-29 7a „
.

29 7a—34 »/a „ .

34 72-391/2 „
•

39 72-44 7a „
.

44 7a—49 7a „
•

. 0,7

. 12,1

.26,11
. 26,7 l tills.
.20,7]
. 11,3
. 2,3

73,5.

öfver 49 Va „
• • 0,1

100.

de flesta, som födt 1 foster, i åldern .

» tvillingar „ „

„ „ „ trillingar „ „

24 7a—34 Va år
29 Va—39 Va „

. 24'/a- 29'/a, 347a—39'/a år.

1860-1869. 1870-1879. 1880-188.
/\

1880-1884.14;
alla. alla. alla. äkta. oäkta.

15-20 år .

20—25 „
.

25—30 „
.

.
. 1,43

.
. 15,04

. . 26,35

1,75
16,55
26,55

1,90
17,96
28,43

1,04
15,13
28,51

9,48
42,84
27,94

30-35 „
. . . 25,77 25,50 25,18 26,62 12,24

35-40 „ . . . 20,27 19,72 17,70 19,11 5,43
40-45 „

. . . 10,00 8,95 8,01 8,69 1,88
45—50 „ .

.
. 1,14 0,97 0,82 0,89 0,19

öfver 50 „ . .
. 0,003 0,005 0,005 0,006

Summa . 100 100 100 100 100.

gifta. ogifta.
under 25 år 16 % 52 %

>) 30 , 44 „ 80 „.
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3) relativt något flere oäkta barnaföderskor i åldern 15—25
år på landet, än i städerna.

Det är troligt, att då antalet barnaföderskor i de yngre ålders-
klasserna förminskats, till följd häraf äfven antalet barn i hvarje
äktenskap gått nedåt; i alla fall förkortas derigenom den tid, som
barnen kunna qvarstadna i hemmet.

Barnaföderskornas medelålder var:

Barnaföderskornas medelålder har i allmänhet på senare tider
något minskats.

I Finland är årliga antalet barnaföderskor öfver 50 år om-
kring 35.

Den ofvananförda lagen om tillväxten och förminskningen af
barnaföderskornas antal i olika åldrar gäller alla barnaföderskor,
skildt de gifta, landsbygd och städer (de senare med några
undantag).

Vid oäkta förbindelser inträffar maximum för barnaföderskor
vid 25 år på landet och 26 eller 27 år i städerna; antalet barna-
föderskor af 40 års ålder är 3 gånger mindre bland de ogifta, än
bland gifta.

I Finland och Sverige äro de äkta barnaföderskorna talrikast
i åldern 30—35 år; oäkta talrikast i åldern 20—25 år. Mer än
hälften af alla barnaföderskor befinna sig i åldern 25—35 år; af
de oäkta ända till 2/3 i åldern 20—30 år.

I Finland voro af alla barnaföderskor mödrar till oäkta barn:

i Jb inland:
alla barnaföderskors 1866—1885 . 31,14 år.
äkta

„ 1881—1885 . 31,53 „

oäkta ~ „ 27,60 „ .

i Sverige:
1871-1880. 1886-1888.

alla barnaföderskors . . 31,80 år 32,13 år 31,67 år.
oäkta

~ .27,25 „ 27,83 „ 27,21 „.

i Danmark:
alla barnaföderskors 1860—1869 . 31,8 år.

n i, 1880—1884 .

ä-_-.*oa
~ ~

31,0
31,37 „

oäkta ~ „ 25,95 ~ •

1881-1885. 1888.

på landsbygden .

i städerna . . .

. 6,66 o/o
. 13,06 „

6,35 O/o
11,45 „

i hela landet .
. • 7,05 „ 6,78 „.
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Fädren till de äkta barnen voro i Norge 1881—1885 sålunda
fördelade efter ålder:

Vi nämnde redan ofvan, att med nativitet förstås det absoluta
antalet årligen födda barn och med nativitetsprocent förhållandet
emellan de födda och hela befolkningen.

Årliga antalet födda barn i Finland utgör f. n. 75.000—80.000,
i Sverige 135—140.000, i hela Europa 12 a 14 miljoner, på hela
jorden efter ungefärlig uppskattning omkring 50 miljoner.

De födda äro antingen
1) lefvande födda eller
2) dödfödda;

och, såsom nämndt, i beroende deraf, om de äro födda inom eller
utom äktenskap, antingen

a) äkta eller
b) oäkta.
Den teoretiskt taget högsta möjliga nativitetsprocenten kunde

uppgå till 10—12. Ty då antalet qvinnor i ett land i den frukt-
samma åldern 17—45 år utgör omkring 20%—25% a^ befolk-
ningen, så skulle, om hvar och en af dem hvarje annat år fram-
födde ett barn, nativitetsprocenten tydligen uppgå till nämnda be-
lopp. I verkligheten är dock nativitetsprocenten betydligt mindre.

I Sverige:
1871—1880. 1881—1885. 1886-1888.

på landsbygden .

i städerna .
.

.

. 8,69 0/0
. 21,22 „

8,50 o/o
19,00 „

i hela riket . .
. 10,56 „ 10,30 „ 10,43 °/o.

under 19 '/a år .

19'/a-24'/a „ .

24 Va—29 «/a „ .

29'/a—34l/a „
.

34'/2-39'/2 „
.

39 72-441/2 „
.

44 72—49'/2 „ .

49 72—54 72 „
.

• 0,1 o/0
• 5,3 „

. 19,5 „

. 25,3 „

• 20,7 „

• 14,7 „

• 8,1 „

. 3,9 „

54 1/2-59 Va „ .
59i/2-64Va „

.

641/2—69'/a „
.

69V2—741/2 „ .

öfver 74 V2 „ .

. 1,5 „

. 0,6 „

• 0,2 „

. 0,05 „

• 0,02 „

100
„.
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Wappäus har funnit för 13 stater med 35 miljoner födelser ett
medeltal af något öfver 3 %, eller för

lefvande och dödfödda tillsammans . .
. 3,39 % och för

lefvande födda allena 3,28 „
.

Bodio har funnit att nativitetsprocenten för de lefvande födda
i allmänt medeltal för nästan hela Europa under de senaste 20
åren utgjort 3,87 °/o.

Om nativitetsprocenten är mindre, än 3, så anses nativiteten
vara svag; då densamma uppgår till 3 a 4, är nativiteten normal;
mera än 4% utgör bevis på en mycket stark nativitet.

Nativitetens gränser har man funnit utgöra:
maximum .

. i provinsen Guanaxato i Mexico . . 6,3 % och
„ Ryssland 5

„
samt

minimum . . „ Frankrike 1871 2,26 %.

Nativitetsprocenten af lefvande födda har under 1865—1883
enligt Bodio utgjort:

Karup anser att årliga nativitetsprocenten på hela jorden
uppgår till 3.386.

Nativitetsprocenten i de skilda länen i Finland 1866—1885
har för lefvande födda utgjort:

I Europ. Ryssland . . .

„ Kroatien o. Slavonien
„ Serbien

. 4,94 %

. 4,40 „

• 4,36 „

I Skottland . .
.

„ Södra Europa . ,

„ Elsass-Lothringen

. 3,47 o/o
• 3,40 „

. 3,40 „

„ Ungern
„ Wurttemberg ....

. 4,30 „

• 4,26 „

„ Spanien . . . . ,

„
N. W. Europa . .

. 3,39 ~

. 3,20 „

„ Sachsen
v Bayern

. 4,24 „

. 3,95 ~

„ Portugal ....
„

Belgien ....

• 3,19 „

. 3,15 „

„ Tyskland . 3,90 „ „ Danmark ... . 3,13 „

„ Preussen
„ Österrike
„ Baden

. 3,88 ~

. 3,84 „

. 3,78 „

„ Norge
„ Sverige
„ Schweitz ....

. 3,08 „

. 3,02 „

• 3,02 „

„
Central-Europa .

. .
. 3,76 „ ~ Rumänien ... . 2,97 „

„ Thuringen • 3,68 „ „ Grekland . .
.

. . • 2,84 „

„
Italien . 3,68 „ „ Irland • 2,64 „

„ Nederländerna .
. . . 3,59 ~ „ Frankrike . . . . • 2,54 „

„ Finland . 3,55 ~
Medeltal .

. .
.

,Medeltal . 3,87 „.. 3,87 „.

„ England o. Wales .
. 3,51 „

I Wasa
„

Tavastehus
län . 3,84

~ . 0,55
I Wiborgs
„ Nylands

län . 3,15
. 3,13

„ Uleåborgs „ • 3,48 „ S. Michels 1 >,
. 2,99

„ Kuopio
„ Åbo o. Björneborgs

„
. 3,46

„ .3,27
Hela FinlaHela Finlandmå 3,44.3,44.
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Nativitetsprocenten i hvarje land bibehåller sig under olika år
till sin karaktär mer eller mindre oförändrad. Med andra ord: lati-
tuden för denna procent eller de gränser, inom hvilka densamma vex-
lar, äro i allmänhet ganska trånga; i Finland var dock denna latitud
för åren 1816—1885 synnerlig stor =1,68% (maxim. 1821 . . 4,14%,
minimum 1868 . 2,46 %). För åren 1751—1815 var latituden 1,83 %
(max. 1755 .

. 4,69 %, min. 1809 . . 2,86 %). Under detta århund-
rade voro maximum och minimum i Sverige: 1823 .

• 3,68 %,

1868. .2,75%; således latituden = 0,93%; i förra århundradet:
1751 .

. 3,90%, 1773 . . 2,60%; således latituden = 1,30%. I Norge
var maximum 1816 . . 3,50 °/ 0j minimum 1839 . . 2,67%; latitud =

0,83%; i Danmark maximum 1815 . 3,42 %, minimum 1832 . 2,72%;
latitud = 0,70 %.

Påfallande förändringar i nativitetsprocenten tyda otvifvel-
aktigt på förändrade förhållanden vid fortplantningen.

Några författare anse att nativiteten står i omvändt förhål-
lande till folktätheten; men detta påstående måste för mångalän-
der, t. ex. för Sachsen, betydligt modifieras. I viss mån har det-
samma väl så tillvida sin giltighet, att ju tätare en befolkning är,
desto mer försvåras för densamma dess utkomst och dermed äfven
inträdandet i äktenskap, och då äktenskapens antal är mindre,
minskas äfven barnens antal.

Geografisk bredd och klimat synas icke utöfva något mer
väsendtligt inflytande på nativiteten. Buckle anser väl, att då
framalstrandet af lifsmedel i södern är lättare, än i norden, så
borde befolkningen i den förra hastigare ökas. Lifsmedlen der —

de vegetabiliska — äro dessutom billigare.
Hvad rasen beträffar, anse några att slaverne äro mera frukt-

samma, än germanerne och romanerne; men att detta förhållande
icke i högre grad beror af politiska, religiösa eller ekonomiska
orsaker, är ännu icke bevisadt.

Religiösa bruk kunna minska nativiteten. Så har man trott
sig finna att nativiteten hos katolikerne är mindre, än hos prote-
stanterne, och velat tillskrifva denna omständighet fastans in-
flytande.

Emellan luteraner och greker i Finland har äfven en liten
skilnad i nativiteten kunnat observeras, och har nativitetsprocenten
hos de senare varit något större. Men till följd af de absoluta

Nativitetsprocenten i Sverige var 1888 störst
i Vesternorrlands län 3,74 °/o, minst
„ Gottlands län 2,06 ~.
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talens ringa storlek, kan något synnerligt vitsord ej gifvas åt
dessa siffror.

Då äktenskapen ökas hastigt, stiger äfven nativiteten och
tvärtom; ökas äktenskapens antal långsamt, kan jämnsides dermed
nativiteten till och med förminskas.

Om yrket har inflytande på nativiteten, de föddas kön o. s.
v., så är detta mycket svagt och undanskymmes af andra orsaker.
Troligt är att allt detta vida mer beror af föräldrarnes fysiska
krafter, födoämnenas natur o. s. v.

Engel anser sig dock kunna fastställa den åsigt, att nativi-
teten hos en industriidkande befolkning är större, än hos en åker-
brukande; härifrån utgöra likväl Preussen och Frankrike undan-
tag. Han förklarar detta derigenom, att nya armar lättare kunna
finna användning i industrin, än vid åkerbruket.

Skildt har man anmärkt att presterne äro synnerligen rika
på barn.

I länder med större politisk frihet är nativiteten äfven större,
såsom t. ex. i Nord-Amerikas Förenta Stater. Deremot var nativi-
teten ibland negerslafvarne liten, liksom den äfven är ringa i
Asiens despotiska stater.

Såsom en egendomlig företeelse må anmärkas, att nativiteten
hos judarne är mycket stor.

Fattiga hafva ofta mera barn, än de rika. T. ex. i Irland,
der fattigdomen är mycket stor, födes äfven mycket barn. Man
har velat tillskrifva detta de fattigas förtviflan, deras likgiltighet
för framtiden. Quetelet anser äfven, att föräldrarnes förutseende
minskar barnens antal och D:r Tallqvist har velat bevisa, att i de
trakter af Frankrike, der en större omtanke om framtiden hos be-
folkningen förefinnes, hvilken främst skulle yttra sig i större in-
sättningar i sparbanker m. m., nativiteten äfven är mindre, än på
de ställen, der omtanken om framtiden visar sig mindre. Vi anse
likväl denna bevisföring icke vara bindande; ty lika väl kunna
orsak och verkan förhålla sig omvändt; i de familjer, der få barn
finnas, der kan äfven mera sparas, än i familjer med många barn.
Sålunda behöfver omtanken om framtiden och sparsamheten icke
nödvändigt vara en orsak till barnens ringa antal, men väl möj-
liggör detta ringa antal en större sparsamhet. Främst måste såle-
des utredas, hvad som i dessa parallelt gående företeelser är orsak
och hvad verkan.

Åktenskapslagar, prisen på de viktigaste näringsmedlen, krig
och epidemier hafva i allmänhet det största inflytande på nativi-
teten, ehuru dessa orsaker, med undantag af den förstnämnda,
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dock mera kännbart inverka på dödligheten. En synnerlig in-
verkan hafva missväxter på nativiteten hos en åkerbrukande be-
folkning. Äktenskapens antal minskas och till följd deraf äfven
födelsernas. Så t. ex. sjönk nativiteten i Finland ifrån 1832 till
1833 från 3,45«/0 till 3,050/0 , ifrån 1867 t in 1868från 3,230/0 till 2,460/0 .

Nativiteten fluktuerar mindre, än spanmålspriserna; ty på den-
samma inverka dessutom äfven andra faktorer.

Efter kalamiteter, under hvilka nativiteten minskats, men
dödligheten deremot stegrats, så att befolkningen deraf blifvit
mera eller mindre decimerad, får naturen liksom ny kraft att fylla
de uppkomna luckorna, d. v. s. nativiteten ökas och derjemte minskas
dödligheten i förhållande till den normala. Såsom exempel kunna
de gynsamma förhållandena i Finland efter 1869 anföras. Deri
ligger den s. k. regenerationsprincipen. Hartmann antager att efter
sådana kalamiteter fruktsamheten hos qvinnorna ökas och att mera
tvillingar i förhållande födas.

Nativitetsförhållandet i ett land ger icke en säker skala för
befolkningens fruktsamhet och för prosperiteten; endast delvis
kan det tjena såsom sådan. Nativitetsprocenten uttrycker endast
tendensen till fortplantning. Ty först och främst kan en mängd
giftermål afslutas tidigt, men alltför lättsinnigt. Nativiteten kan
derigenom ökas; men de barn, som framfödas af alltför unga för-
äldrar, äro i allmänhet icke kraftiga. För det andrakan nativiteten
vara stor derigenom, att ett stort antal oäkta födes, och detta är just
ett bevis derpå att osedligheten är stor. Slutligen är denna skala
osäker, ty ibland en industriel befolkning (Sachsen) är nativiteten
i allmänhet större, än hos en åkerbrukande (såsom redan nämndt,
är likväl i Frankrike nativiteten hos den åkerbrukande befolk-
ningen på sina ställen större, än hos den industriella; likaså i
Preussen); nativiteten beror sålunda på arten af befolkningens
arbete. Men allmänna välståndet är inom den industriela befolk-
ningen icke större, utan snarare mindre, än inom den åkerbrukande.

Endast när den stälts i jemförelse med mortalitetsförhållan-
dena, kan nativiteten tjena som en skala för prosperiteten.

Nativiteten är underkastad ej blott de årliga mer tillfälliga
fluktuationer, som vållas af goda skördar, missväxt, krig, o. s. v.,
utan jämväl djupgående allmänna förändringar under längre
perioder.

På senare tider har nativiteten i allmänhet affcagit. En af
orsakerna härtill sågo vi vid frågan om den äktenskapliga frukt-
samheten deruti, att äktenskapen nu afslutas senare, än förr, och
derför fortbestå en kortare tid. I Sverige har nativiteten minskats
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mycket; så t. ex. var nativitetsprocenten 1751—1760 . 3,61, 1861—
1870 . . 3,u, 1871— 1880 . . 3,05. I Norge har nativitetens minsk-
ning varit något svagare; i Danmark endast obetydlig. I Frankrike
var nativitetsprocenten 1800-1810 .

. 3,30, 1841—1850 .
. 2,74,

1851-1860 . . 2,67, 1861—1870 .
. 2,64, 1881—1884 . . 2,47.

I Finland var nativitetsprocenten:

Nativitetsprocenterna i Finland för åren 1751—1888 äro åskåd-
liggjorda på fig. 22.

Nativitetsprocenterna voro:

1751—1760 .
. 4,50 1851—1855 3,64

1761—1770 .
. 4,27 1856—1860 3,54

1771—1780 .
. 4,0i 1861—1865 3,70

1781—1790 . . 3,85 1866—1870 3,14
1791—1800 .

. 4,00 1871—1875 3,71
1801—1810 . . 3,66 1876-1880 3,69
1811—1815 . . 3,70 1881—1885 3,55
1816—1820
1821—1825

. . 3,77
.

. 3,87
1886 3,54
1887 3,63

1826—1830 . . 3,77 1888 3,50
1831-1835 . . 3,41 maximum 1775 . .

. 4,69
1836-1840 .

. 3,23 minimum 1868 . . . 2,46
1841—1845 . . 3,55 (i Tavastehus län 1868) 1,94.
1846—1850 . . 3,53

i Sverige: 1871—1880 . . 3,05
1881—1885 .

. 2,92
1886 .... . 2,98
1887 .... . 2,97
1888 .... . 2,88.

i Norge: 1816—1825 .
. 3,32

1826—1835 . . 3,20
1836—1845 . . 2,93
1846—1855 . .3,17
1856-1865 . . 3,26
1866—1875 . . 3,01
1876-1885 .

. 3,13.
i Frankrike: 1801—1810 .

. 3,30
1811—1820 .

. 3,22
1821—1830 .

. 3,09
1831—1840 . . 2,89
1841—1850 . . 2,74
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Vid bedömandet af nativiteten för något år bör tagas i be-
traktande antalet personer i åldersklasserna 25—40 år, såsom de
mest produktiva. Nativitetsprccenterna äro till följd deraf något
olika, att dessa klasser icke alltid äro lika mångtaliga. Redan
derför kan nativitetsprocenten icke heller ensam för sig utgöra
någon måttstock för prosperitet och fruktsamhet.

Nativiteten i städerna är i allmänhet större, än på lands-
bygden (i Frankrike, Nederländerna, Belgien, Danmark, Sachsen).
Preussen, "Wiirttemberg, Sverige och Finland utgöra i detta af-
seende undantag, ty nativiteten på landsbygden har i allmänhet i
dessa länder varit större, än i städerna. I Sverige var nativiteten
1816—1860 större på landsbygden; efter 1860 större i städerna.

1851-1860 .
. 2,67

1861—1870 . . 2,64
1881—1884 . . 2,47.

i Danmark: 1865—1874 .

1875-1884 .

. 3,17
. 3,31.

i Sachsen: 1876—1880 . . 4,34
1881—1885 . . 4,18
1886 .... . 4,26
1887 .... . 4,23.

i Preussen: 1816—1820 .

1821—1830 .

. 4,39
. 4,17

1831—1840 .
. 3,98

1841—1850 . . 3,98
1851—1860 .

1861—1870 .

. 3,96

. 4,03
1871—1880 . . 4,08.

i Tyskland (samtliga födda):
1841—1850 . .

. . 3,76
1851—1860 . . ,

. 3,68
1861—1870 . .

.
. 3,88

1871—1880 .
. , . 4,07

1881—1888 . . . 3,84.
i Nederländerna (lefvande födda):

1870—1874 . 3,60
1875—1879 . 3,66
1880-1884 . 3,50
1885-1887 . 3,42.


