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Inledning. 
Så fraint det är medicinens praktiska mål att, såvidt ske 

kan, frigöra menskligheten från den form af physiskt lidande, 
som vi nämna sjukdom, så är tydligt, att detta mål kan vin-
nas på två sätt, antingen genom att förekomma eller genom 
att upphäfva det onda. Ett val mellan dessa två kan, såvida 
man ställer sig på den lidande mensklighetens sida., icke blifva 
tvifvelaktigt. Äfven om man bortser från den allmänt och väl 
med rätta antagna sanningen, att det är lättare att förekomma 
än att bota ett ondt, så är det dock uppenbart, att man be-
visar sin nästa en större tjcnst, då man hindrar det onda från 
att träffa honom, än när man låter honom, om också blott för 
en kort tid, fl smaka dess bitterhet. 

Men om vi kasta en blick på medicinens historia, synes 
icke denna sanning i alla tider stått fullt klar för vetenska-
pen. Åtminstone synes icke dess niålsmäns praktiska sträfvan 
haft denna riktning. Att bota de sjuka, icke att hindra de 
friska från att bli sjuka, har ansetts såsom läkarens kall. Or-
sakerna härtill ha varit flera. Såsom den förnämsta torde 
kunna anses (len ställning mera af yrkesidkare än af veten-
skapsmän, soni (le flesta mcdici intagit. De ha både i sina 
egna och andras ögon ansetts såsom de der hade med sjuka, 
icke med friska att skaffa. Och det har blott varit de verk- 
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liga eller skenbara tjenster, som de kuimat bevisa de fii'ra, 
hvilka rönt erkänsla och vedergällning, då de deremot säkert 
ofta, så framt de i prophylaktiskt ändamål flirsökt taga be-
fattning med de ännu icke sjuka, snarare rönt obehag och 
otack än tvärtom. - En annan bidragande orsak har ock va-
rit, att xtiologien både varit och ansetts vara i ett ganska 
outredt och förvirradt skick, då therapien dcrcniot stått eller 
åtminstone ansetts stå på mera stadgade fötter. Först i detta 
århundrade gjorde sig i detta, såväl som i så många andra 
hänseenden, en ny riktning i mera märkbar grad och på ett 
mera verksamt sätt gällande inom medicinen. 

Sedan de gamla systemcrnas välde blifvit imdergräft ge-
nom Broussaisismen och hela den gamla theoretiserande och 
hypothetiserande medicinen blifvit ersatt genom den patholo-
giskt-anatomiska skolaii, och sedan Homöopatherna praktiskt 
visat, att sjukdomarne i det stora flertalet fall kunna viinda 
sig i hälsa utaii eller i trots af komplicerade medicamenter, - 
så böijade fo.troendet till den gamla therapien att på alla si-
dor undergräfvas. Och sedan denna misstro från läkarne spridt 
sig till allmänheten, så blef detta i sin mou en bland de an-
ledningar, hvilka gjorde båda parterna mer benägna att rikta 
sina forskningar till upptäckandet af sj ukdomsorsakerna för att 
sålunda kunna (lväfva dem i sitt frö. 

Den ringa utveckling, som atiologien, enligt hvad nyss 
sades, hittills ägt, lade dock väsendtliga hinder i vägen för 
denna goda afsigt. Man kan dock icke förundra sig öfver 
denna dess låga ståndpunkt, då man betänker, huru litet ve-
tenskapen ännu vet oni s.jelfva sjukdomsproccsseiis innersta 
natur och väscnde. Och ifall en saks orsak skall på theore-
tisk väg utredas, så måste sjelfva sakens egen verkliga natur 
först vara lagd i öppen dag. Skulle emellertid vetenskapen 
åtnöja sig med att lägga xtiologien h sido, tilldess (len kom-
mit på det klara med sjelfva sJukdomsprocessen, så vore det 
osäkert, huru länge den förra finge livila och den lidande 
mcnskligheten vänta. - I)cn praktiska läkaren kan och far 
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derför e icke nöja sig dermed. Han måste härvid gå tillväga 
på samma sättS som uti therapicu: han nstc låta (ICH empi-
riska forskningen träda i stället för den rationela. 

Inom wtiologien möter dock härvid ännu större svårighe-
ter än inom therapien. Så snart en person kommit derhän, 
att han kan bli föremål för therapeutisk behandling och forsk-
ning, så är han helt och hållet under läkarens ögon och denne 
har möjlighet, att sjelf, så godt han förmår, granska alla de 
förhållanden, som kunna medverka eller motverka den lyckliga 
eller olyckliga utgången. - De ntio1ogiska momenterna der-
emot ha i vanliga fall utöfvat sin verkan under en tid, då pa-
tienten ännu icke stod under läkarens uppsigt och vård. Denne 
måste derföre åtnöja sig med andras observationer och upp-
gifter. Derjemte måste erkännas, att de momenter, som kunna 
ifrågakomma såsom verksamma under en utvecklad sjukdoms 
förlopp, icke kunna i allmänhet vara hvarken till tiden så 
långvariga eller till arten så invecklade, som de mtiologiska. 
Desse sednare kunna sträcka sina rötter icke blott inom det 
foetala lifvets period, utan ända bort bland fitders och fo.-
fäders dunkla tid. Och de kunna hämta sin näring icke blott 
från alla slags individuela, utan ock från alla om'if\ande kli-
matiska och sociala förhållanden. Då härtill lägges, att samma 
sjukdom icke alltid har samma orsaker, så finner man lätt, 
att här uppstår ett särdeles inveekladt förhållande, hvars ut-
redande kan förefalla så godt som omöjligt. Och så måste 
det äfven blifra för den, som här vill lita blott på sina egna 
observationer och erfarenheter. Här behöfves neinhigen mera 
än i de flesta andra fall att ega ett stort material till sitt för-
fogande, så måugfaldigt till sin art och så vidsträckt till sitt 
omfång både i tid och runi, att det blott genom måiigas sam-
arbete kan åstadkommas. - Det är dock f'rst uti innevarande 
århundrade, som möjlighet blifvit beredd till en sådan firsk-
ning i stort. 

När Fransmannen Louis på 1820-talet började framhålla 
den numcriska methodens värde inom medicinen och då GÅ- 
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VARRET 1840 utgifvit sina »Principes gmSraux de statistiqne 
médicale ou développcment (les rgles qui doivent présiclei' 
son empioi>), så var, om icke uppslaget, likväl en kraftigare 
impuls gifven till den nya forskningsmethod, som rör sig med 
siffror och livilken, oaktadt allt det som sagts och med skäl 
kunnat sägas deremot, dock försvarat sin plats och specicit 
för ietiologicn visat och säkert ännu mer skall komma att visa 
sig äga det största värde. 

Den medicinska statistiken skulle dock ännu länge förblif-
vit temligen rediös, om den icke redan förut i de flesta civili-
serade länder ägt en mäktig bundsförvandt af samma art uti 
den officiela statistiken, specielt betölkninysstatistiken. Den 
officiela befoikiiingsstatistiken, så vidt dertill liänföres äfven 
en enkel foikräkning, kan väl sägas äga en historia ända in i 
den fo•rkristliga tiden, men det är dock först i mediet af förra 
århundradet, som den började taga en sådan form och utveck-
ung, att den kan tillerkäiinas något vetenskapligt värde. SCss-

MILCH i Tyskland, DEI'ARCIEUX i Frankrike och GRAUNT i 

England utgåfro då värdefulla arbeten i denna väg. - 1748 
grundades det svenska tabellverket, som säges vara det första 
och under en tid det bästa af alla länders. Regeringarna och 
de offentliga myndigheterna började dock snart inse det stora 
värde, som statistiken ägde till att belysa länders och kom-
muners sociala ställning, hvarföre densamma ock fick en ha-
stig utbredning och ett alltmera ökadt omfttng. 

Huru nödvändig bcfolkningsstatistiken är för den medi-
cinska statistiken, behöfver knappt ens antydas, då det ju är 
uppenbart, att det icke kan bli fråga om att utreda dödlig-
hetens och sjuklighetens olika utbredning, intensitet, art och 
mera dylikt inom en befolkning, innan dennas antal, fördel-
ning, ålder, sociala och ekonomiska ställning ni. in. är till 
fullo utredd. 

Derjemte måste det erkännas, att dcii af (le offentliga 
myndigheterna anordnade officiela statistiken gripit åtskilliga 
grenar af dcii medicinska statistiken inom sitt oniriule redan 
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innan medici så, som sig bordt, erkänt och framhållit dess 
nytta och nödvändighet. Redan mortalitetens bestämmande 
hörer, såsom nyss antyddes, inom den medicinska statistikens 
område. Alen vi se värt svenska tabellverk gå ännu längre 
genom att straxt i början af sin verksamhet göra försök med 
att insamla uppgifter äfvcn om dödsorsakerna i riket. Enär 
det dock härför måste vända sig till presterskapet, så erhöllo 
dessa uppgifter livarken sådan fullständighet eller noggranhet, 
som önskligt varit. 

Det var egentligen sedan cholerafarsoten omkring 1830 
börjat sina svåra häijningar i Europa, som alla myndigheter 
började inse nödvändigheten af en fullständig sjukdomsstatistik, 
på det att de sanitära reformer, som allmänt ansågos nödvän-
diga, måtte kunna ske i någon bestämd plan och riktning. 
Så började man redan 1831 vid cholerans första u)pträdande 
i Berlin att samla uppgifter om dödligheten inom hvarje qvar-
ter, hvilka iakttagelser sedan visade sig högst värderika och 
lades till grund för myndigheternas sanitära åtgärder. - Frk-
gan om sjukdomsstatistikeu kom sedan alltmera på dagord-
ningen och intresset dei'fiir växte, då man esomoftast såg ett 
synbart godt resultat af de sanitära reformer, som påbjödos. 
Skväl statsmyndigheterna som enskilda forskare funnos allt-
mera villiga att offra tid och möda på detta ämnes bearbe-
tande. 

Ibland de främsta häruti voro Engelsmännen. Ifrån det 
officiela statistiska embetsverket i London, Registry Office, 
började redan 1837 utgifvas under den berömda D:r WILLIAI1 

FAIu* ledning års- och qvartalsredogörelser öfver dödsfallen i 
England och Wales jemte speciflkation af dödsorsakerna. Och 
för London började man scdnare utgifva veckorapporter, en- 
ligt livilka jcmförclser kunde göras angående dödligheten uti 
stadens olika qvartcr. 1 Skottland inrättades 1857 ett dylikt 
Registry Office, som äfven redogör för dödsorsakerna i landet. 

1 Genlve har sjukdomsstatistiken samtidigt haft en lika 
utmärkt bearbetare uti D:r MARC 1)'ESPINE. En mängd andra 
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forskare framträdde äfven med större eller mindre arbeten i 
samma väg, såväl i England som i Frankrike och Tyskland. 
Såsom sådane kunna nämnas: STUART MILL, NELSON, VIL-
LERM1, QVETELET, Nonzo'r, WAPPXUS, CASPER M. fl. 

Såsom ett ytterligare bevis på det intresse och erkän-
nande, som sjukdomsstatistiken förmått tillvinna sig, kan an-
fbras de ifriga öfverläggningar angående en likformig nomen-
klatur uti de olika länderna vid dödsorsakeriias uppgifvande, 
hvilka fbrevarit på de internationela statistiska kongresserna, 
som hållits under det sista decenniet: i Brussel (1853), Paris 
(1855), Wien (1857), London (1860) och Berlin (1863). 

1 Sverige har sjukdomsstatistiken ända intill de sista åren 
varit på ett foga tillfredsställande sätt bearbetad. Visserligen 
insamlades, såsom ofvan nämndes, af Tabellverket redan ifrån 
början genom presterskapet uppgifter öfvcr dödsorsakerna i 
riket och detta på ett ganska detaljeradt sätt, enär de olika 
rubrikerna å formulären uppgingo till omkring 40 stycken. 
Men på grund af prest&nas klagomål öfver detta åliggande 
och på grund af den ringa tillforlitlighet, som kunde tiller-
kännas dessa uppgifter, så infördes år 1831 den forändring, 
att specifikation blott beho..de ske för sjclfmord, olyckshändel-
ser, barnsbörd och smittkoppor. För de mera allmänt kända 
farsoterna, kolera och rödsot, ha dock äfven sedermera tem-
ligen fullständiga redogörelser ingått till Tabellverket, åtinin-
stone for landsbygden. - Från läkarccorpscns sida, (lit natur-
ligtvis sjukdoiusstatistjken bordt öfverflyttas, är dock ganska 
ringa härutinnan gjordt. Uti de emhetsberättelser, som från 
stads- och provincialläkarne ingått till Sundbets-Collegium, fin-
nas visserligen uppgifter om de mest fbrhcrrskande sjukdo-
marne, och vid farsoter samt s. k. folksjnkdomar finnas äfven 
sifferuppgifter bifogade, men dessa kunna icke tillerkännas nå-
gon slags fullständighet. Bristande tillgång på läkare må väl 
å landsbygden anses såsom en naturlig och giltig orsak här-
till. Men äfven for städerna är .jnkdonisstatistike1 fullt ut 
lika ofullständig. - Ar 1850 forsöktes af Läkarcsällskapct i 
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Stockholm att för nämnde stad anskaffa en statistik öfver 
dödsorsakerna genom attester af de praktiserande läkarne för 
hvaijc dödsfall. Härigenom erhölls ock en någorlunda full-
ständig statistik för år 1850, men saken strandade sedan mot 
de besvär och svårigheter, som voro dermed förenade. 

Först från och med den 1 Juli 1860 har vårt land erhållit 
en rätt fullständig statistik öfver dödsorsakerna, dock blott 
ännu för städerna. - Sedan nemligen den komité, som på stän- 
dernas begäran af Kongi. Maj:t 1854 förordnades att utarbeta 
förslag till ett statistiskt embetsverk, ftistat uppmärksamhet på 
nyttan af en statistik öfver dödsorsakerna och sedan Kongi. 
Sundhets-Collegium »på nådig befallning» 1856 gifvit sitt utlå-
tande om saken och Presteståndet blifvit tillfrågadt vid Riks-
dagen 1856-58 och sedan slutligen samtliga Stifts- och Läns-
styrelscrna samt Magistraterna i rikets städer blifvit tillsporde, 
föreskrefs i Kongi. Maj:ts kungörelse af den 4 Nov. 1859 bland 
annat, att från och med den 1 Juli 1860 presterskapet i de 
städer, som ha anställde läkare, är skyldigt att vid hvarjc 
dödsfall i dödboken anteckna dödsorsaken i enlighet med de 
läkarbetyg, som sterbhuset eller andra vederbörande äro skyl- 
diga att förete; men att å landsbygden deremot anteckning 
beliöfver ske blott i den händelse, att döden härrört af egen 
eller andras handaverkan, af olyckshändelse, gängse farsot eller 
någon för orten egen s. k. endemisk sjukdom. Dessa uppgif- 
ter ingå sedan i form af nominativa utdrag till Statistiska Cen- 
tralbyrån. - På detta sätt har det lyckats att erhålla uppgift 
å dödsorsaken för omkring 90 procent af alla döda i städerna 
och för omkring 15 procent af alla döda på landet. 

Värdet af det material, som sålunda erhållits till en sjuk-
domsstatistik åtminstone för städerna kan icke ringaktas, 
eliuruväl man icke far förbise (le många bristfälligheter, som 
alltid den mistc förefinnas, äfven om man kan förutsätta, att 
alla vederbörande, som halva med saken att skaffa, fullgöra 
sin skyldighet efter bästa förstånd och förmåga. 
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Detta material har ännu icke hlifvit fullständigt offentlig-
gjordt längre än till och med år 1863. Af denna korta tid 
kan man visserligen icke vänta att erhålla några särdeles stora 
resultater. Något bo•r dock deraf kunna läras. Det har der-
fJre synts länipligt och tillbörligt att begagna sig äfven deraf, 
då vi nu, med ledning af Sveriges Officiela Statistik i allmän-
het och specielt Befo1kningsstatjsti1en såsom fttktisk grund, gå 
att framlägga några undersökningar rörande Stockholms me-
dicinska statistik, med särskildt afseende fdstadt på dess mor-
talitet. Detta ämne, hvars berättigande måste erkännas för 
hvilken ort som helst, äger dock en särskild framstående be-
tydelse ftir vår hufvudstad, enär det är alltfir väl kändt, hvil-
ken sorglig ryktbarhet denna alltid ägt genom sin stora mor-
talitet. Till att på ftirhand belysa detta må blott ett anfo.as. 
IJti den allmänna sundbetslag, som utfttrdades i England år 
1848 under namn af Public Health Act påbjöds bland annat, 
att det Öfvcr-Sundhets-collegium (General Board of Health), 
hvilket genom samma lag inrättades, var skyldigt att, hvar-
helst dödligheten uppgick till 23 på 1,000 eller derutöfver, ge-
nast ditskicka besigtuingsmän och hos regeringen hemställa 
om utfärdandet af en lokal författning till sundlietsväsendets 
ordnande. 1 Stockholm har dödligheten aldrig, såvidt statisti-
ken upplyser, varit mindre än - 28 1), men väl ofta 40 och 
derutöfver på 1,000. Under sådana flirhållanden bör icke äf 
ven det minsta strå, som kan tilläggas uti fråga om utredan-
det af orsakerna till Stockholms höga dödlighet, sakna allt 
värde. 

Planen med denna afhandling är att uti dess flirsta afdel-
ning (1) öfverse det verkliga förhållandet med mortaliteten i 
Stockholm, betraktad från så många olika synpunkter, som 
statistiken gör det möjligt, för att finna dess olikhet i sam-
hällets olika regioner och i olika yttre f'örhhlan(lefl; att i an- 

1)  År 1774, då de döda uppgifvas till blott 2,093, hvilket utgör 2,4s proc. 
af 1775 års befolkning, 72,521. Den lägsta mortalitet derjist år j, 
lSdO, hvaroni se tab. N:o 1 härnedan. 
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draafdelningen (II) göra en sammanstilluing af dödsorsa/cer-
nas statistilc, i (len mon material (lertill finnes, för att deraf 
utröna, hvilka bland dessa orsaker äro mera än vanligt för-
herrskande, och att slutligen i tredje afdelningen (III) med 
anledning af de resultater, hvilka af den föregående undersök-
ningen framgått, göra några anmärkningar angående de sjuk-
donisorsaher, hvilka synas vara de i Stockholm mest verk-
samma och synbara. 

Men när ett ämne af denna omfittning och vigt måste 
sammamiträmigas inom de gränser, livilka här af omständighe-
ternas tvång äro nödvändiga, så ligger det i sakens natur, att 
det hela måste få ett ganska schematiskt, för att icke säga 
aplioristiskt, utseende. Men äfven om denna uppsats icke skulle 
tjena till något annat än att just genom sina brister förmå 
någon annan att återupptaga och fortsätta ämnets behandling, 
så skall förf. icke anse sig ha arbetat förgäfves. 
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1. 1Iorta1iteten 1 Stockhoiiii. 

1, Mortaliteten i allmänhet. 

Tab. No 1. Öfvcrsigt (tf mortalitet.sp'rocentcn, nativitetsöfver-
skottet och relativa nativiteten 

Af 100 innev. dogo På 100 döda kommo Ett 0
1evznde födt barn 

pa arhgt medeltal 

	

per medium urligen 	lefvaode fodda 
Ar. 

	

	 innevanare 

iStock- i öfriga rpå ian- iStoek-'i öfrigarpå ian- iStock- i öfriga Fpå ian- 

	

holm, städer, det, 	holm, städer, det, 	holm. stader. I det. 

1815-40...... 4,5 2,98 2,23 73 99,7 149 30,0 33,7 29,8 
1841- 45 	3,,5 	2,39 	1,93 	87 	116 	162 	30,5 	35,8 	31,7 

1846- 50. ..... . 3,85 2,65 1,99 83 106 155 301 0 34,5 32,0 

1851- 55......4,o 	2,90 	2,o3 	76 	103 	156 	29,0 	33,o 	31,2 

1856- GO .... 	3,77 	2,62 	2,07 	95 	124 	162 	27,0 	30,0 	29,6 

1861-64 ...... .3,42 	2,27 	1,89 	106 	146 	174 	27,4 	29,5 	30,2 

IStockliolm. 	 1 Dl m mc Imimi m 

Mortalitetoproc.. 3,82 3,s96,194,24 4,25 3,68 4,994,02 3,s23,t13,353,8s3,14 3,3: 
Lefv. födde på 

100 döde .......91 90 53 79 82 89 70 913 109 125 107 93 118 iF 

Dessa siffror gifva oss tillfälle att jernf'dra dädligheten i 
Stockliohus med diidligheten i det öfriga Sverige sedan 50 år 
tillbaka. Vi se här mortalitetsprocenten fbr Stockholni variera 
mellan 3,42 och 4,5, för de ifriga städerna mellan 2,27 och 
2,9s samt för landsbygden mellan 1,se och 2,23. Stockholm 
har sålunda haft uiigeflir dublicit så stor didligliet som lands-
bygden och en tredjedel sWrre än Sveriges if'riga städer. 

i)  Se dels Koniil. Ta1ulj-Kommi.ie7iens unilerd. ber(Ur/nr åsen 1816-45, 
ur hvars absoluta tal beräkiiingarne för dessa år äro gjorda, dels See- 
riges Of/inne S',atistjk J) JjiIo/k,inqss/atis/it. 	 följd I. 1 (det sista, 
som kallas Tabell-Kommissionens berättelse 1851- 55, men hvilket här 
för korthetcns skull alltid kommer att citeras: Offic. Stat. A) I. 1.), 
pag. 56 samt tal). 13 och 23; Il. 1. pag. Si samt tal). 11 och 21; III-VI 
tab. 1, 8 och 12, på hvilka ställen ofvanståeiide för 1846 61 dels finnes 
bcråknadt och dels blifvit bcräknadt ur de absoluta talen. 
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Vexliiigarna uti mortaliteten äro i de olika perioderna för 
Stockholm vida större (1,12) än för öfriga städer (0,71) och 
för landsbygden (0,34). De synas för Stockholm ännu större, 
då vi se på den nedersta delen af tabellen, der mortaliteteu 
är specificerad för hvaije år särskildt 1851-64. Den varierar 
der mellan 3,11 (1860) och 6,19 (1853). Dessa betydliga olik-
heter bero till någon del på mer eller mindre noggranna folk-
räkningar, hvilka i Stockholm medföra större svårigheter än 
annorstädes, men hufvudsakligen bero de på inverkniiigar af 
tillfhlliga frsoter. Sålunda bortryekte choleran i Stockholm 
1834: 3,665 personer, 1853: 2,875, 1854: 560, 1855: 767, 1857: 
670 och 1858: 619 personer. Smittkoppor borttog 1857: 319 
samt skarlakansfeber och messling 1862 omkring 230 perso-
ner'). Vi se också en stegring uti mortalitetsprocenten för 
åren 1853-55, 1857, 1858 och 1862. 

1 den jemförelse, som i ofvanstående tabell blifvit gjord 
mellan mortaliteten och nativiteten, synes, att Stockholm un-
der den anförda tidsperioden endast åren 1859, 1860, 1861, 
1863 och 1864 genom nativitetsöfverskott sjelf bidragit till 
sin folkmängdstihlvext. Huru ringa detta öfverskott än är, 
så förtjenar det dock att omnämnas, då man genom tabell-
verket förnimmer, att ifrån dess bo..jan 1749 ända till 1859 
endast fyra år förut, nemligen 1753, 1768, 1792 och 1816, na-
tiviteten i Stockholm öfverstigit mortaliteteri 2)  Stockholms 
befolkning skulle således långt före detta varit titdöd, ifall den 
icke underhållits genom inflyttningar. lliirvi(l kan dock en 

Se dels S a(l! e!s-ColIc.yii berött, för dessa år och (lels Of/ic. Stat. A) I. 
1. tal). 37 och II. 1. tab. 33. 
Till att i någon mon belysa förhållandet i fordna tider må anföras 
några siffror ur Statseko,,omi,k Statistik af Ajardh och Ljunghcr1j, 3:dje 
delens 3:dje häfte pag. 81, sammanstiiJde efter en afhandling af 'War-
gentin och Runeberg samt efter Tabellkomm. berått. Der uppgifves 
för Stockholm: 

1721-36 (16 år) f. 29,539, d. 33,672, d. v. s. 87 f. mot 100 d. 

	

1749-73 (25 år) » 63,100, » 84,466, 	» 	74 » » 100 

	

1774-98 (25 år) » 63,828, » 83,653, 	» 	76 » » 1(0 
1739-1823(25 år) 	61,207, » 82,752, 	11 	73 »11 100 11 
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fråga framkastas. Skulle ej detta förhållande ock kunna bero 
pa en särdeles ringa iiativitet? Det är cii sanning, att nati- 

icke står i något nödvändigt sammanhang med mor-
taliteten, enär, oafsedt andra förliahlanden, nativiteten huf 
vudsakligen beror på, huru stor del af befolkningen är i ål-
dern mellan 20 och 60 år, då mortaliteten derernot mest ökas 
genom ålderskiasserna före 20 och efter 60 år. Att mortalite-
ten öfverstiger nativiteten är derföre i och för sig intet bevi-
sande angående de sanitära förhållandena, ty orsaken kan 
möjligen vara lika väl en svag nativitet som en stark morta-
litet. Det har ock förr, då statistiken var mindre fullständig, 
blifvit påstått, att i Stockholm mera det förra än det sednare 
ägde rum 1). - För att genast bemöta denna invändning har i 
tabellen äfven blifvit upptagen den relativa nativiteteri, livaraf 
synes, att denna i Stockholm är konstant större och icke min-
dre än annorstädes. Stockholm har iiemligen under dcii an-
förda tiden i början haft en född på 30 innevånare och sedan 
stigande till 1 på 27, under det de öfriga städerna samtidigt 
haft blott 1 på 35 till 1 på 29 och landsbygden 1 på 32 till 1 
på 29. Missfo.lidilandet mellan Stockholms mortalitet och na-
tivitet framträder sålunda härigenom ännu mera, ty det är 
uppenbart, att ju flera som födas, desto flera måste ock dö, 
innan de dödas summa kan uppgå till eller öfverstiga de föddas. 

Att hufvudstaden sålunda i afseende på mortahiteten inta-
ger ett alldeles särskildt utniärkande rum i vårt land är gan-
ska i ögonen fkllaiide. Man vill kanske invända, att detta är 

t) Se t. ex. LumIeqeit, ,Söickhlms stads historia. &dje del., pag. 57, (ler 
Medicinalrådet Travenfilt uti ett memorial, bifogadt en Kongl. Sund-
hets-Collegii skrifvelse (len 19 Juni 187, afgifven till svar på ett me-
morial af Prof. P. G. Cederskjöld angående föreslagna förbättringar Uti 
Sundhetspolisen inom htifvudstaden, bland annat säger: »denna marta-
litetens öfvervigt är icke verklig, utaIl härrör ifrån bristande anteck- 
ningar öfver inflyttade personer m. m. 	Frågan hör alltså heta: hvilka 
äro orsakerna dertill, att nai,itetei' i Stockholm icke är större och 
dess öfvervigt niärkliarare, oaktadt stadens förträffliga läge, icke 
osunda klimat och andra för folkökningen i riket så gynnande omstän-
digheter?' (!) 
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natnrligt, då Stockholm är Sveriges största och enda stora 
stad och det allestädes är en vanlig erftrenhet, att de sani-
täta förhållandena äro sämre i stora än i små samhällen. Och 
väl må det medgifvas, att det icke är något öfverraskande, att 
Stockholm i detta afseende står långt efter landsbygden, men 
mera förundrar man sig, att den ätven står så långt efter Ian-
(hets öfriga städer, då man nemligen vet, huru föga hedrande 
plats dessa sjclfva härutinnan intaga. 

Oaktadt nemligen Stockholm i tabellen här ofvan synes 
konstant ega den största mortahiteten, så är dock icke förhål-
landet detsamma, när jemförelse sker med andra enskilda stä-
der i Sverige. Det är ncmhigen ingalunda, sällsynt, att dödlig-
heten i vissa af dessa springer upp öfver den i Stockholm. - 
Således befinnes under det halfva seklet 1806-1855 mortali-
tetens öfrervigt öfver nativiteten, uttryckt i I)rOceflt af 1805 
års folkmängd, uppgå i Stockholm till 63,s, proc., men i Wad-
stena till 662 36 samt i Södertelge och Waxhiolm ända till 85 
l)Ioc. - 1 öfi'igt befinnes mortaliteten under samma tid ha ö! 
vergått nativiteten uti sanitlige städer i Westerås saint Upsala 
län, uti Stockholms län med undantag af Östhanimar, uti Ny-
köpings län med undantag af Ti'osa och Malmköping, uti Lm-
köpings län med undantag af Linköping och Skenninge samt 
uti städerna Jönköping, Carlskrona, Christianstad, Göt.heborg, 
Kongell; Marstrand, Borås, Mariesta(l, Ca.rlstad, Christiuchanin, 
Örebro, Fahlun och Gefie 1). - Detta i och för sig besynnerliga 
förhållande, hvars utredande dock nu icke hör hit, förtjcnar 
dock att här framhållas, eftersom under fortgången af (lehifla 
afliandling jentibrelser ofta komma att göras mellan Stock-
holni och Sveriges iif'r iga städer. Och när vi dervid skola 
finna, huru Stockholm nästan alltid olördelaktigt utmniirker 
sig framför dem, så kan det vara af betydelse att ihogkomma, 
att äfven (le i och för sig långt ifrån äro nigra mönster. 

När vi nu sålunda höra, att mortahitetemi i flera småstäder 
är lika mmmcd, ja större än Stockholms, fastäii den i lan(lSOrtS- 
-- 1) Se O,fie. Slal. A) 1. 2. pag. 19, tab. Litt. F. 
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städerna tillsammantagna blir mindre, så kan (Tet ifrågasättas, 
huruvida hufvudstadens mortalitet i sjelfva verket kan kallas 
stor 	eller 	om Stockholm icke fastlieldre, såsom en stor stad, 
måste, om icke naturnödväiicligt, så åtminstone enligt tingens 
vanliga 	ordning äga cii så pass stor dödlighet. - Till besva- 
rande 	af denna fråga är nödigt att göra en jemföreise med 
andra hufvudstäder. 	Se här en sådan '): 

Stockholm 1856-60 ........... mort.proc. 3,. 
1861-64........... » 3,42. 

Cliristiania 1850-63 	» 22 56. 
Köpenhamn 1855-50 	» 2,57. 
Hamburg 1840-50 ............. 	» 

Lilbeek 	1846-50................ » 2,6. 
Bremen 	1861....................... » 2,22. 
Hannover 1856-58............ » 2,13. 
Berlin 	1851-60.................. » 2,68. 
Dresden 	1859-61 .............. » 2,68. 
Wien 	1853-56 ...................)) 32 0. 
Frankfurt am M. 1856-58 	» 178. 
Miinchen 1846-50 ............. » 3,o. 
Haag 	1854-58 ................ ..)) 2,43. 
Amsterdam 1854-58 	» 3,04. 
Brtisscl 	1857-61 ................ » 22 83. 
Antwerpen 1857-61 	» 2,76. 
London 	1853-57 ................ 	)) 22 44. 
Edinbnrg 1855-58............. » 27 48. 
Paris 	1855-60.................... » 2,12. 
Madrid 	1858........................), 3,5. 
Florens 	1860 	..................... » 47 13. 

At alla här anförda städer, hvaraf de flesta äro flerdubbelt 
större än Stockholm, finna vi blott Florens, hvarifrån uppgift 
ten dessutom gäller blott ett år, öga en högre mortalitetsproc. 

') Se dels O•iifr. S?a1. A) II. 1. pag. 52, dels FörlaI ?i11 lOff ang((n(/e Sund-
he1s(;r/ui/IanIernas ordnnde i riket, 1&9, j). 30. För Christiania se Nor-
ges ()jfic. Stat. G. No 4, 1863. 
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än vår hufvndstad. Visserligen har uti Stat. Centralbyrhns be-
rättelser påpekats, att denna stora disproportion mellan död-
ligheten i Stockholm och andra hiifvudstäder i någon Bion kan 
bero dels derpå, att den rättsliga folkmängden (d. v. s. den 
kyrkskrifna), hvareftcr procentberäkiiiugen för Stockholm ut-
föres, på grund af oriktiga uppgifter är upptagen för låg, och 
dels derpå att såsom grund för proceiitberäkningen i vissa an-
dra hufvudstäder begagnas den faktiska folkmängden, hvilkeu 
icke så litet öfverstiger den rättsliga. Att någon förändring 
härigenom kan uppstå utvisar foikräkningen i Stockholm den 
31 Dec. 1860, då den faktiska folkmängden befnns med 7,094 
personer öfverstiga den på vanligt sätt genom mantalsuppgif-
tema erhållna rättsliga folkmängden (109,878). Efter afdrag 
af omkring 4,500 annorstädes kyrkoskriflia återstod dock 2,500, 
hvilka hörde till Stockholms rättsliga folkmängd och hvarige-
nom den således för år 1860 kom att utfalla i proportion högre 
emot föregäende år, hvarfdre ock mortalitetsproc. för år 1860 
(3,11) blef lägre än den skulle ha blifvit enligt (len vanliga 
folkberäkningsniethoden (den skulle enligt denna blifvit 3,14). 

Ifall beräkningen nu hade gjorts efter den faktiska folk-
mängden, sådan man på grund af foikräkningsresultatet kan 
anse dess medelbelopp ha varit under år 1860, så hade mor- 
talitetsproe. för detta år blifvit 2,95 1). 	Denna siffra, bvilken 
(lock uppenbarligen gäller ett år mcd ovanligt låg inortalitet, 
är likväl tillräckligt hög för att såsom förut öfverstiga den för 
Sveriges öfriga städer samt den för de anför da utländska hui 
vu(lstädcrna, med undantag af Wien, Mtiuchen, AlnSter(lam, 
Madrid och Florens. 

huru man sålunda än vänder saken, så står (lock fast, att 
Stockholm äger en ovanligt stor dödlighet, som väl förtjenar att 
noggrannt skärskådas och om möjligt till sina orsaker utredas. 
Väl bör icke utan erkännande omnämnas, att enligt tahellen 
N:o 1 en sträfvaii till något bättre efter 1855 tyckes vilja göra 

') Se (flne. Sla& A) II. 1. p. 52. 
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sig gällande, om också blott småningom och under tillfiUliga 
kastnirigar upp och ned. Ännu är det dock för tidigt att 
härom dömma. Och svårligen torde någon kunna uppvisa nå-
got giltigt skäl, hvarftire Stockholm skulle behöfva ha en sto.re  
dödlighet än t. ex. Köpenhamn, Paris och London. Vi synas 
derföre hafva mer än skälig anledning att fortgå i våra un-
dersökningar om hvad som kan med Stockholms dödlighet 
äga något sammanhang och tjena till dess närmare belysande. 

Härvid erbjuder sig genast en mängd frågor till besva-
rande. Hittills ha vi talat om mortaliteten i allmänhet. Vi 
kullna nu fråga, om denna höga mortalitet är allestädes och 
för alla uti Stockholm lika gällande. Om den lika säkert och 
ovilkorligt hotar båda könen, unga och gamla, gifta och ogifta, 
rika och fattiga, lika för alla stadens delar och under alla 
årstider, så att en Stockholmare, af hvilket kön och civilstånd, 
hvilken ålder och samhällsställning han än är och hvarhelst 
uti staden han än bor, han dock alltid äger sannolikhet att 
förr (löitn om han, under för öfrigt liknande fo.hållanden, bo-
sätter sig t. ex. i Paris eller London? 

Först sedan dessa frågor blifvit besvarade, kan det bli 
fråga om cii närmare utredning af orsakerna till Stockholms 
stora dödlighet. Vi o..vcrgå då först till frågan om 

2. Mortaliteten i olika kön, 

Tab. N:o 2. Proportion en. mellan dödsfall uti itvarje särskilt kön 1) 

1. 	1 4 S. 6. Li 7 1 8Iiii 
1846-50. 1851-55. 1856 - 60. 1861 	64. 

,, 0 	a Q 5• a 

x 1 . 
. 0 o• -, 0 . - ' 

-. 0fl 99 
0.  

Stockholm 88,1 a 12)) 91 	119 S5,97 119 89.16 iis 
93.i 1 116 95.1 5 	116 ¶H 	ao liS 98.34 115 Ofriga 	städer ........ 

Landsbygden .......... 96,65 105 96,24 	105 97, 105 97,78 104 

- - ') Se Oftic. Stat. A) 1. 1. pag. 56 och tak 23; 2. tah. 2; II. 1. pag. 50 och 
tab. 21 ; 2. tal,. 2 samt iii VI. tak 1 och 12, der ofvanstående dels 
finnes beräknadt och dels ldifvit beritknadt ur dc absoluta talen. 
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1-litraf synes genast, att i Stockholm dö flera män än qvin-

iior, i förhållande af 100: $8, 91, 85, $) samt att denna dis-
proportion är större der än i de öfriga städerna och på lan-
det, der förhållandet är 100: 932  95, 96 och 98 och 1(X): 96, 
97. Men eftersom det är uppenbart, att dessa relationer in-
genting bevisa, i fall man ej vet, huru männens antal förhåller 
sig till qvinnornias (ty om i Stockholm funnes blott 85 t 91 qvinl-
nor på 100 män, så vore mortalitetsproc. för begge könen lika), 
så finnes uti tabellen äfven uttryckt relationen mellan lefvande 
män och qvinnor, hvilken i Stockholm beflanes vara 100 : 118 

120 2  i öfniga. städer 100: 115 å 116 och på landet 100: 104 
i 105. 	Således är qvinnlornas öfvertalighet öfver männen i 
Stockholm större än i öfriga riket och männens dödlighet i 
Stockholm sålunda i sjelfva verket ännu större i jemft...cisc 
med qvinllornas än som nyss uppgafs. Man finner det verk-
liga relativa fo.hållandet, om talen i kol. 1, 32  5 och 7 multi- 
plieeras med de respektive bråken 	 och 

100 	
hvarvid man finner männens dödlighet i Stockholm 

förhålla sig under de i tabellen uppgifna tider till qvinnornas 

såsom: 100:73 (= 88. 	), 76 (= 91 . 	), 71 (= $5. 	och 119) 

75 (= 89 . 100 uti öfriga städer såsom 100: 80, 82, 83 och 8 5 
samt på landsbygden såsom 100: 91, 92 och 93. 

Detta nyss påpekade faktum, att qvhuiorna alltid äro flera 
än männen, fistän dödligheten ibland männen alltid är större 
än bland qvinnorna, tyckes innebära en motsägelse, ty huru 
kan man fortfarandc oafbrutet taga bort mera af det, som finnes 
i mindre mängd? Motsägeiscu löses dock af det bekanta faktum, 
att mankön födas flera än qvinkön, nemligen i Sverige för 
närvarande i en proportion af ungefär 1,050 : 1,000. Då nu 
iblan(l alla födde (lödliglictdn bland nianikön redan i de första 
åren är större än bland 1vinkön, så att redan före det lSale 
aret qvinkönet är till antalet jemiistarkt med eller öfverlägset 
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maukönet och sedan oafbrutet tilltager i relativt antal, så lii-
ses härigenom rnotsägclseii. 

Proportionen mellan mankön och qvinkön i de olika ål-
derskiasserna i hela Sverige, Stockholm och Köpenhamn bely-
ses af denna lilla tabell 1): 

Tab. No 3. 

på 100 mankdn inom hvarje ålderskiass fanns 
qvinkön inom samma ålder. 

Ålder. 	
Sverige Stockholm' Köpenhamn 
1860. 1860. 1860. 

Den långsamma, 
men jemna relativa 
tillväxten af qvinkö-
imet uti de högre id-
dersklasserna i hela 
riket utvisar det så 

	

0-15......... 	99 

	

16-0 ........ 	100 

	

21-25......... 	103 

	

26-30......... 	104 

	

31-35 ..... .... 	106 

	

36-40......... 	105 

	

41-45......... 	107 

	

46-50......... 	112 

	

51-55........ 	116 

	

56-60........ 	120 

	

Öfver 60 ..... 	137 

före det 15:de året 
underlägset, beror på ett nytt moment, som tillkommer, riem-
ligen in flyttningar, hvilka äga en så stor betydelse till fram-
kallandet af många egendomligheter uti städernas sociala fo.-
hitilanden. - Ofvanstående tabell utvisar, att dessa inflyttnin-
gar i Stockholm måste vara talrikare af män än af qvinnor 
uti åldern 16-30 itr. Köpenhamn företer samma förhållande, 
ehuru i mindre grad och blott i åldern 21-25 ar. Med ?tl-

dersklassen 31-35 år inträder i Stockholm ett hastigt sjun-
kande af männens relativa antal, så att tur GO-itringarne (Ich 
orimliga (lisproportiOflen af 100 män pit 364 qvinnor inträder. 
Orsakerna härtill kunna vara flera, nemligen antingen en stor 

	

'):l. 	.\ ) 	11 	:l. 	l)IL. 	\Ill. 

102 99 1 att säga naturliga för- 
97 104 hallandet 	sadarit det 
89 
93 

94 
107 bestämmes genom den 

105 107 vanliga 	mmativiteten 

114 107 och mortaliteten. Den 
137 110 öfvertalighet, 	som 
166 119 manköiet 	i 	Stock- 
190 132 holm 	atcrvmner 	uti 
241 139 åldersklasserna 	16— 
364 183 

30 år, efter att redan 
ha genom mortaliteten blifvit qvinkönet 



1. 	2.] 	3. 

Mankön. 

4. 	5 	6.7 	8. 	9. 
Qvinkön. Båda könen. 

' 
: . 7,4 
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dödlighet eller åter skeende utflyttning af männer öfver 30 r 
eller en starkare inflyttning af qvinnor. Sannolikt medverka 
alla dessa tre,men att dödligheten bland män öfver 30 år är 
större än bland qvinnor uti samma ålder skall genast nppvisas. 

Dessförinnan vilja vi likväl genom en tabell öfver procen-
tiska folkmängdstillvexten i Stockholm, öfriga städer och lands-
bygden ytterligare belysa den olika dödligheten i allmänhet, 
utan afseende på ålder, bland män och qvinnor i Stockholm. 

TaL. T:O 4. Öfvers'igt öfver procentiska folkmingdstiilvexten 1,) 

Stocko!m ..... 
Öfriga städer. 

..2,12 
67,29 

-62,79 

Landsbygd e6aoo]-1O,s2144 sHl3oL7o541i557! 

2,6o+64,69 
+9491I36.00_3219+68,19 

66,70 6,69+60,oi 66,9s, 
342O-4637+8O.57) 

4,so,+62,18]1816-55 
8,86]) 

Stockholm 	. 	.. 	3,i - 3,78 + 7, 	5.s;- 1,30 + 7,12 	4,s-- 2,44 + 7,20 
Öfriga städer. 	7,-ts 1,84 + 	5,91 	7,24 2,25 -- 	4, 2,00 + 5,41 	1841-45 
Landsbygden.. 	5,68 6,51 - 0,83 	5,1 5.m'n - 0,52 	5,54 6,21 - O,67) 
Stockholm..... 	608 - 4,35 + 10,43 	4,96- 2,25 + 7,21 	5,47 - 3,20 + 8,67 
Öfriga städer. 10,ii O,87+ 9,24 	9,o, 0,98 + 8,09 	9,55 O,os + 8,62 1846-50 
Landsbygden. 	4.so 6,05,- 	1,25 	4.'t, 5,32,- 0,85 	4,63 5,o 	- 1,04  
Stockholm .... ..5,571_ 6,61!+11,78 	5,31-.- 4,45+ 9,70 	5,s - 5,s +10,69 
Öfriga stader. 	8,38 0,47 + 	7,91 	8,ss] O,46+ 8,43 	8,es 0,47 + 8,is 	1851-55. 
Landsbygden 	4,24 6,26- 2,02 	4,94] 5.55 - 1,5i 	4,14 5,90 	1,76]  
Stockholm ..... .15,is- l,s8+l7,oi 14,42- 0,o6+14,4s 14,74- 0.93] +15,67 
Öfriga städerl4,44 +10,69 14,io 3,28 	10,82 14,2n 3,5o:+1O,76185660 
Landsbygden., 	5,26 7,oa1- 1,77 	4,si 5,00- 0,19 	5,03 6,ss - 1,55 

1) Se Of1c. Sa& A) [. 2. pag. 9, 12 och 13 saint IL 1. pag. 13. - För öf- 
riga städer 1856 -60 är beräkning gjord efter 	le absoluta talen ä tah. 
N:o 2 i II. 2. 



20 	 L. w. \VJETi1N1. 

Denna tabell gifver en företällning såväl om de ifiräri-
dringar, hvilka faktiskt ägt rum bland befolkningen, som ock 
om de, hvilka skulle ägt rum, ifall blott mortalitet och nativi-
tet fått vara verkande. Kol. 1, 4 och 7 upplysa, att enligt 
foikräkuingarna tillvext allestädes ägt rum, ehuru betydligt 
mera i städerna än på landet. Kol. 2, 5 och 8 upplysa der-
emot att, om nativitetsöfverskottet ensamt hade varit verkande, 
skulle folkmirisknirig alltid ägt rum i Stockholm och mest 
bland mankön, der det negativa nativitetsöfverskottet under 
perioden 1816-55 varit nära dubbelt så stort som bland qvin-
kön, 62,79 proc. mot 32,i 9 proc. Folkökningen har sålunda i 
Stockholm skett uteslutande genom inflyttningar, hvilka bland 
mauköiiet under perioden 1816-55 äro mer än en tredjedel 
större än bland qvinkönet, 94,91 proc. mot 68,is proc. Äfven 
under livart och ett af de särskildt anförda qvinqvennierna 
1841-60 synes alltid såväl ett större negativt nativitetsöfver-
skott som en större iriflyttningsprocent bland mankön än bland 
qvinköii. 1 de öfriga städerna derernot har folkökningen i nå-
gon ringa mon skett genom nativitetso..verskott, ehuru äfven 
der mest genom inflyttiiingar. Landsbygden, som således huf-
vudsakligen förser städerna med innevånare, visar bestiindiga 
utflyttiiingar. Genom denna tabell bekräftas sålunda det nyss 
förut gjorda pståcndet, att dödligheten bland mankön i Stock-
holm är betydligt större än bland qvinkön och att ersättning 
erhålles genom en stor inflyttning af männer. 

Den närmaste frågan blir nu, i hvilka åldersklasser den 
största dödligheten inträffar och vi må derföre nu öfvergå till 
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3. 	Mortaliteten i olika åldrar. 

Tab. N.o 5. FörluUlaadet mellan döds fallen i de olika cildrasne 1) 

Bland 100 dödsfall hvarje år och af hvarje särskildt kön hafva inträffat 

1851-55 	 1856-60 

Stockholm. Öfr. städer. j Landsbygd. Stockholm. Öfr. städer. Landsbygd. 

m.q. 	ni. 	q. 	ni. 	q. 	m. 	q. 	in. 	q. 	m. I q. 

1 	1:a 	året ...... 26,25 24.25 20,48 17,81 23,81 	20,17 30,69 29,51 23,49 20,55 23,94 19,68 
2:a och 3:e. 8,51 	8,09 	9,58 9,04 8,85 	8 os 9,03 9,48 11,51 	11,171 10,22 	9,45 

m. lO:e 5,49 	5,44 	9,13 8,85 8,83 	8.48 6,25 6,oi 10,57 	10,05, 11,92 	11.181 
il:e m. 20:e 3,12 	2,43 	4,48 413 4,70 	4,56 2,67 2,61 4,96 	3,9e 	5,47 	5,29 
21:a ni. 30:e 10,07 	6,81 i 	9.03 6,421 5,65 	4,98 8,72 6,9s 1  

8,38r 	6,321 	5
'
441 	472 

31:a ni. 40:e 17,07. 10,56 	12,04 8,98' 6,00 	5,87 13,59 8,88 10,9s 	8,53' 	5,371 	5,93, 
41:a ni. 50:e 13,57 	10,62 	11,49 8,29 7,os 	5,94 11,27 8,42 10171 	7,80 	6,os 	5,74 
51:a In. (JO:e 8,58 	10,63 	11.00, 10,33 9,80 	8,48 7.02 8,17. 8.37 	8,39, 	7,84 	7,40 
Gi:a ni. 70:e 4,40 10,o5 	7,41 11871 11,00 	12,ss 4,16 8,71 6,831  10,381 10,59 	11,88 
71:a ni. S0:e 2,31 	8.07! 	4,17 10.04 10,23 	13.s 1,ss 3,es 	8,so 	9.25 12,s6 

0,ea' 	3,os 	1,19 4,24 3,751 	6,41 061 2,93' 1.03 	4,u 	3,68 	6,16 Öfver 80:e ...... 
Okand ålder..-- 4,io 1,00 0

1
05 	0,01 	0,02 ' 	0,01 

i00 100 100 100 100, lOOJ 1001 100 100 10011 100 

Denna tabell npplyser, att allestädes i Sverige de flesta 
(lödSfkllen inträffa bland mankön i det första lefaadsåret. Men 
vid jemfiirelse mellan Stockholm och det o.riga riket visar sig, 
att i hufvadstaden inträffar vida större proportion af dödsfall 
i 1:sta lefnadsåret bland be.gge könen än i det öfriga riket. 
Uti de tre iiärmast följande ålderskiasserna (2-20 år) är der-
emot antalet dödsfall i Stockholm mindre än annorstädes. 
(Dermed är dock icke sagt att niortalitctsproccnten der är 
mindre, ty dcrom säger tabellen ingenting, hvarom strax mera.) 
Men då dödligheten i Stockholm redan i det första lefnads- 

') Se Ofjfä Stat. A) 1. 1. tab. 27 och H. 1. tab. 25. - Här likasom i de 
närmast följande tabellerna äro ålderskiasserna sammanförda till ett 
mindre antal än de i Befolkningsstatistikcn befintliga, bvarigenom dels 
öfversigten underlättas och dels taleti förstoras, så att olikheter, som 
möjligen bero mera på on tillfällighet under en kortare period, ut-
jemnas. 
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året var så betydlig, så blir det en naturlig följd, att blott ett 
mindre antal af de i Stockholm födde hinna till inträde i föl-
jande ålderskiasser, d. v. s. att dödsfJlens proc. der måste 
bli lägre än på de ställen, der en mindre niortalitet är rå-
dande uti första lefuadsåret. - Efter det 20:de åldersåret synes 
åter antalet dödsfall i Stockholm bli större än i det öfriga ri-
ket och bibehålla sig högre ända till det 50:de året (för qvin-
könet ända till det 60:de), då det hastigt sjunker. - På lands-
bygden höjer sig visserligen också talen efter det 20:de året, 
men långsamt och i jemn progression ända till det 70:de, för 
qvinkönet ända till det 80:de året, då de hastigt minskas, 
emedan natiu'ligtvis de i följ ande ålderskiasser qvarlefvande 
utgöra blott ett fåtal af befolkningen. Detta måste också vara 
det naturenliga förhållandet, att dödligheten efter det 20:de 
året är i ett jemnt och oafbrutet stigande. 

För Stockholm och öfriga städer tyckes tab. deremot vilja 
utvisa, att dödligheten, näst efter de första lefnadsåren är 
sto.st  mellan 30:de och 40:de året, hvilket dock är den åldern, 
då Nordbon bör vara i sin fullaste lifkraft. Härvid måste 
dock åter erinras, att tab. blott uttrycker antalet dödsfall för 
hvarje ålder i proc. af  samtlige dödsfall, icke i proc. af  de 
lefvande inom samma åldersklass (d. v. s. mortalitctsproccnten). 
- Ifall det nu skulle visa sig, att uti städerna finnes ett vida 
större antal lefvande uti de åldersklasser, som förete ett större 
antal dödsfall än på landet, så torde det ena kunna motverka 
det andra, så att mortalitetsproc. i städerna i verkligheten 
icke blir större än på landet. Såsom snppleinent till föregå-
ende tabell bchöfves sålunda en up)gift på lefvande uti hvarje 
åldersklass i Stockholm, öfriga städer och på landet. Se här 
en siLdall 
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Tab. N:o 6. Folkmängden den 31 Dec. 1855 efter kön och ålder',) 

Bland 100 i hvarje kön lefvande befunno sig: 

Stockholm. 	Öfriga städer. 	Landsbygden. 

co. 	q. 	M. 	q. 	co. 	q. 

i 	1:sta 	lefuadsåret ............. 1,67 2,80 2,39 3,00 2,74 
2:dra 	och 	3:dje . 	............ 

.1,96 . 
2,86 76 4,14 5,62 5,30 

4:de 	med 	10:de.............. 
.3,57 
.0,64 9,16 13,94 11,93 16,02 15,11 

11:te 	med 	20:de ............. 13,58 18,82 15,83 19,90 19,09 
21:sta 	med 	30:de ............ 20,05 20,10 18,21 16,55 16,31 
31:sta 	med 40:de ...... 	..... 20,56 17,47 17,91 14,35 14,17 
41:sta 	med 	50:de ............ 14,04 10,55 11,57 9,79 9,99 
51:sta 	med 	60:dc ............ 

..16,11 

..26,12 

..5,42 9,85 6,66 8,85 7,61 8,17 
61:sta 	med 	7O:de ............ 

..22,02 

..11,33 

2,06 5,54 3,42 5,92 4,90 5,87 
71:sta med 	80:de ............ ..0,66 

.. 
2,33 1,17 2,59 1,92 2,67 

öfver 	80:de ..................... 0,11 0,36 0,31 0,66 0,34 0,58 

100 100 100 100 l 	100 1 	100 

Här visar sig Stockholm i afseende på det relativa anta-
let innevånare underlägsen såväl öfriga städer som landsbyg-
den uti de ira första ålderskiasserna, 0-20 år, men derefter 
tvärtom öfverlägsen i de tre följande, 21-50, hvarcfter den 
åter blir underlägsen, utom för qvinnor, som äfven mellan 51 
och 60 år äro proportionsvis öfvertaliga dem i öfriga riket. 

Denna tabell synes sålunda dels bekräfta och dels mot-
säga de påståenden, som den förra gjorde, angående dödlig-
hetens fördelning i de olika åldrarne. - Då man här finner det 
relativa antalet lefvande uti 1:sta lefnadsrct i Stockholm be-
tydligt mindre än annorstädes och jemför detta med den förra 
tabellens utsago, att det relativa antalet döde i 1:sta lefnads-
året i Stockholm är betydligt större än annorstädes, så synes 
detta sammanlagt vilja säga, att den verkliga dödligheten i 
1:sta lefnadsåret skulle i Stockholm vara ännu mycket större 

') Se Offic. Stat. A) 1. 3. tab. 1 (25-27). 	l"ör öfriga städer bar beräk- 
ningen utförts medelst d' absoluta talen, sådane de ur anförde tabeller 
kunna lätt erhållas. 
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än den förra tabellen gaf vid handen. Denna slutsats är dock 
något förhastad. Ofvanstående tabell anger ncmligdn folk-
niängdens fördelning efter ålder, sådan den befunnits på en 
viss dag, den 31 Dec. 1855. Om nu dödligheten bland späda 
barn i Stockholm är större än i öfriga riket och om derjemte, 
såsom erfirenheten visar förhållandet vara, denna dödlighet 
icke är lika fö.delad på hela det första leföadsåret, utan vida 
större i de första månaderna, så måste naturligtvis alltid vid 
en foikräkning på en viss dag det relativa antalet späda barn 
i Stockholm utfalla betydligt lägre än annorstädes. Och der-
med är icke alls sagdt, att det relativa antalet födde i Stock-
holm ilfven är lägre än annorstädes. Såsom redan i tab. N:o 
1 är påvisadt, är förhållandet i sjelfva verket tvärtom. 	Äf- 
ven för det 2:dra och 3:dje lefnadsåret kunna inga bestämda 
slutsatser dragas af en jemförelse mellan tabellerna, emedan 
denna åldersperiod är alltför kort. Dödligheten i tab. N:o 5 
är iiemligen icke beräknad för ett år, 1856, utan för medium 
under fem år, 1856-60; men antalet barn i 2:dra och 3:dje 
året den 31 Dec. 1855 kan icke anses vara ett uttryck af me-
deltalct barn i samma ålder åren 1856-60. För att finna den 
verkliga dödligheten i de tre första lefiadsåren, är det derföre 
bäst att göra en jemförelse mellan de i denna ålder per me-
diuin itrligen döde och de per medium årligen födde. Till en 
sådan jeniförelse skola vi strax härnedan återkomma. 

Då vi nu gå till åldersperioden 4-20 år, så befinnes Stock-
holm der äga såväl ett relativt lägre antal (lödsfall, som ett rela-
tivt lägre antal lefvande, hvarfo.e icke heller der någon bestämd 
slutsats kan dragas om den verkliga mortaliteten. Uti (le tre 
följande ålderskiasserna, 21-50 år, befiuines (leremot Stock-
bolin öfverliigsen både i antalet döde och lefvaude. Det torde 
såluiida hända, att den skenbart stora dödligheten i tab. N:o 
5 uti dessa hldcrsklasser blott beror på den öfvervigt, som 
desamma inneha ibland befolkningen, fruiikallad genom en 
stark inflyttning af personer i dessa åldersklasser. Visserligen 
tyekes en större skillnad Ilirelinuas mellan lroeduttaldn i (tell 
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förra än i den sodnare tabcllcn, men några bcstämdt påtagliga 
rcsultat erhållas icke genom denna jemförelse. 

Fo.att sålunda kunna fi en tydlig för eställnirig oni den 
olika dödligheten i Stockholm, öfliga städer och på landsbyg-
den i de olika åldrarne, syiies nödvändigt att söka mortalitets-
proc. för hvaije ålderskiass sitrskiidt. Vi vilja derföre nu fram-
lägga en sådan beräkning, utförd medelst de absoluta tal, som 
ligga till grund för de båda sist anförda tabellerna 1). Härvid 
uteslutes dock, på de skäl, som ofvan anfördes, de tre första 
lefnadsåren, för livilka sedermera skall framlöggas en annan 
beräkning för längre tid tillbaka. 

Tab. N:o 7. a. Öfversiyt af mortaiitctsprocenten för olika lilrar 
i olika kön. 

Bland 100 den 31 Dec. 1855 i hvarje ålderskiass lefvande afledol856-60i 
samma ålderskiass i medeltal årligen: 

1 åldern:  
Stockliohn. Öfriga städer. Landsbygden. 

M. 	q. m. q. M. 	i 	q. 

4-10 	år ....................... 2,79 2,25 2,35 2,13 1,63 Isi 
loc 

. 

0,67 0,82 0,63 0,60 0,56 11- 	20 	.. 	........... . .......... .. 
21- 	30 	» 	........ 	......... . .... 1,59 1,19 1,29 0,86 0,72 0,59 
31-40 	» 	........ ... ............ .2,95 

. 

1,82 1,95 1,20 0,67 0,85 
4,76 2,05 2,99 1,71 1.36 1,17 41-50 	« ........................ 

51-60 	« ........................6,19 2,86 3,89 2,41 2,26 1,85 . 

3,31 
5,42 6,18 4,45 4.75 4,1  61-70 	« 	.......................9,63 

71-80 	« ...................... . 10.56 9,67 8,64 10,58 9,58 
Öfver 	80 	år .................... 	. 27,66 27,83 10,15 15,86 24,03 21,87 
1)  Dessa tal återfinnas i O,iic. Stat. A) 1. 3. tab. N:o 1 (25-27) samt II. 

1. tab. 24, ehuru de naturligtvis för att kunna här till beräkningen an-
vandas måst dels sammanläggas till färre åldersklasser och dels, så 
vidt det angår de döde, (livideras med fem för att gifva medeltalet år-
ligen döde. - Samma beräkning skulle visserligen ock lättare kunnat 
göras med ledning af föregående två tabeller på följande sätt: !.= ab-
soluta antalet lefvande och b absoluta antalet döde af alla åldrar; 

= procent lefvande vid 1 års ålder (tal). 6); pI = procent döde vid 
1>1 års ålder (tab. 5); alltså 100 L = absoluta antalet lefvande vid e års 

Udcr och 	-absoluta antalet döde vid / års ålder. Mortalitets- 
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Tiäraf synes på ett ganska intressant sätt, hurusom mor-
talitetsproe. i alla åldi'ar för begge könen alltid är större i 
Stockholm än i det öfriga riket. Dock är skillnaden mellan 
Stockholm och öfriga städer mindre än mellan Stockholm och 
landsbygden. Derjemtc är skillnaden betydligt olika i olika 
ålderskiasser och för de olika könen. 	Man finner nemligen 
följande 

Tab. N;O 7. b. SZ.'iliflacl uti mortalitetsprocenten mellan 

Stockholm och 

1 åldern. 	öfriga städer. 	Landsbygden. 

M. 	q. 	M. 	q. 

Ofriga städer 
och 

landsbygden. 

M. 	q. 

4-10 	år ....................... 0,44 0,12 1,16 	1 0,74 0 721i 	0,62 
11-20 	, 	....................... 0,24 0,04 0,46 0,11 0,22 	0,07 
21-30 	' 	........................ 0,30 

.. 

0,33 0,87 0,60 0,571 	0,27 
31-40 	» 	........... 	........... 1,00 0.62 2,28 0,97 1,28 	0,35 

0,34 3,40 0,88 1,63 	0,54 41-50 	" 	........................1,77 
51-60 	« ...................... 

. 

0,45 3,9 1,01 1,63 	0,56 2.,30 
3,45 0,97 4,88 1,30 1,43 	0,33 61-70 	« 	........................ 

71-80 	» ........................3,64 1,92 2,73 0,98 - 0,99 -0,94 
Öfver 	80 	år ..................... 

. 
7,51 1 	11,97 3,63 5,96 -13,88 	-6,oi 

Skillnaden mellan Stockholms och det öfriga rikets morta-
litet visar sig sMunda vara minst i Mderii 11-20 år, hvarifrån 
den itt ömse sidor tilltager. Derjemte finner man, att skillna-
den flir mankiinet är sto.re  än för qvinkönet. Mest framträ-
der denna olikhet uti åldra rue 31-70 år. Männens mortalitets-

högre än öfriga,städers och 2,28-4,88 l)loc. är der 1,00-3,45  
högre än landsbygdens, under det att qviuuornas är blott 

J"D 	)t D 
proc för fftringar skulle sftlunda bli 	100=

, 1 
 .100. Det vill 

too - 
säga genom att dividera talen uti tah. 5 med talen uti tab. 6 och mul- 
tiplicera qvoten med rationstalet mellan absol. antalet Döde och Lef-
vande gånger 100, skulle procenttalen i tab. 7. a. erhållas. Emedan 
do'k decimalbi'åken i tah. 5 oulk 15 äro blott approximativa, skulle i re-
sultatet af dessa operationer med (lem rätt betydande fel kunna in-
komma. Vi ha (lerföre föredragit att genom ett säkrare, ehuru mödo-
sammare arbete göra 1)rocentl)cräkniugen ur de absoluta talen. 
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0,3 4-0, 97 högre än öfriga städers och 0,s 8-1,30 högre än 
landsbygdens. - I)ock befinnes skillnaden uti de olika könens 
dödlighet i Stockholm i åldern 31-40 är (1,13 proc.) icke vara 
så stor som tab. 5 tycktes vilja antyda 1). - Att den höga mor-
taliteten bland män af 30-70 års ålder verkligen är karakte-
ristisk för Stockholm, synes vid en jemförelse med de öfriga 
städerna. Dessa äga visserligen också en högre mortalitets-
proc. än landsbygden uti alla åldrar före 70 år och äfvenså är 
skillnaden större för mankön än för qvinkön. Dock utfaller 
olikheten icke så stor som i Stockholm. Uti åldrarne 31-70 
år är nemligen männens rnortalitetsproc. blott 1,28--1,63 högre 
än på landet, under det qvinnornas är 0,35-0,56 proc. högre. 
Skillnaden uti könens olikhet med landet är sålunda blott om-
kring 1 proc., då den deremot uti Stockholm var omkring 1,5 
till 3,5. 

För öfriga städerna tyckes derjemte det egendomliga för-
hållandet äga rum, att dödligheten der efter 70 är blir mindre 
än både på landet och i Stockholm. - Enär emedlertid de ab-
soluta talen, hvareftcr beräkningarl1e i dessa åldrar äro gjorda, 
äro jemfo.elsevis låga, så kan en tilllhllig inverkan der lättare 
go.a sig gällande t. ex. att vid folkriikiiingen den 31 Dec. 
1855 händelsevis ovanligt många funnos uti städerna i nämnde 
itlder. 

För att komplettera denna nu gjorda CXpOSé af dödlig-
heten uti olika ålderskiasser i Stockholm, är nödigt att återgå 
till de späda barnen i 0-3 års ålder, hvilka på anför(la grun-
(ler i ofvanstående tabeller blefvo iiteslutiia. Att Stockholm 
äger en stor dödlighet bland späda barn blef dock ittminstoiie 

') Harvid hör dock anmiLrkas, att uti tal. öfver döde i Stockholm 1856--60 
Stef. A) IT. 1. tab. 24) upptages 441 män uti okänd ålder. De 

flesta af dessa äro säkert s. k. politilik, lösa personer, som anträfl'ats 
döda och icke kunnat igenkännas. I)e äro oftast uti medellderii. Om 
vi antaga att hälften af dessa (220, d. v. s. 44 i medeltal årligen) va-
rit i åldern 31 10 år, så stiger mortalitetsproc. för denna åldersklass 
från 2,93 till 3,t i och skillnaden mellan Stockholm och landsbygden 
för samma ålder blir 2,7.1 i stället för 2,28. 
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antydt nti tab. 5, ehuru vi medgfvo, att den icke gaf niigon 
fullt tydlig föreställning (icrom, eftersom proceiitberiikniiigen 
refererade sig till antalet dödsfitli och icke till antalet lefvande 
födde barn. Uti nedanstående tabell har (lerföre mortahiteten 
blifvit utrilknad i proc. af  per medium årligen lefvande födde. 

Tab. N:o 8. Öfversigt öfver mortaliteten bland barn i 0-3 
drs (Mder 1) 

Bland 100 årligen lefvande födde barn af hvarje kön särskildt har årligen 
i medeltal allidit: 

Stockholm. Öfriga städer. Landsbygden. 

0-1 år. 	1-3 år. 0-1 år. 	1-3 år. 0-1 år. 1-3 år. 

M. q. m. q. m. 	q. in. 	q. m. 	q. 	ni. 	q. 

1831-45....... 31:63 8.02 18,38 7,37 1561 5,31 
1846-50 ... .... ..... .33,2 28,5 8,9 	8,8 19,8 	17,6! 8,5 	8,4 15,o 	13,3! 541 	5 

33,630,6 10,o 10,i 19,s 17,2 9,2 	8,7 15,1 	12,9 5,6 	5,3 1851-55............. 
1856-60.................. 
1861-64 ............ 

29,5 
29,2 26,7 

9,8 	9,3 
10,4 10,5 

18,8] 16,3 
17,6 	15,3: 

	

9,2! 	8,8 

	

9,2 ' 	9,4 
14,6 	12,2 
13,8: 11,8 

	

6,2 	5,9 

	

6,4 	6,2 

Proeentberäkningen är här efter 1845 utförd äfven för 
hvarje kön särskildt för att visa, hurusom äfven bland barn död-
ligheten nästan alltid är större bland mankön än bland qvinkön. 

1 huru hög grad Stockholm tifvergår såväl öfriga städer 
som landsbygden uti dödlighet särdeles bland späda barn, be-
höfver knappt påpekas, sedan man kastat blott en hastig blick 
pil. tabellen. Uti 1:sta lefnadsåret är dödligheten neniligen i 
Stockholm bland båda könen mer än en tredjedel större än i 
öfriga städer och mer än dubbelt så stor som på landet. Uti 
2:dra och 3:dje lefiiadsårct är dödligheten i Stockholm visser-
ligen föga större än i öfriga städer, men mera än en tredjedel 
större än på landet. 

') För åren 1831-45 är här citat taget ur .1. &. Collins a,handling om 
dödligheten bland hare i Sieriqe, införd i Wetenskaps-Akademiens Haiid-
ungar år 1851. Det öfriga är uträknadt efter de absoluta talen på år-
ligen födde och döde i olika åldrar, hvilka äro uppgifna i Jiqfolknings-
Statistiken. 
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Vi synas sålunda hur ha lJåträffat cii af (le aninärknings 
värdaste sidorna af Stockholms dödlighetsförhållanden, och det 
kan derföre ha intresse att häriiti jemföra Stockholm med an-
dra hufvudstäder. En författare i Medicinsk Statistik ') säger 
härom: »medium af dödligheten bland ]cfvaiide födde är i 1:sta 
lefnadsåret omkring 18,s proc. i Hamburg, men i Berlin 25 
procent och i Dijon 21 proc. De i 1:sta lefnadsåret döde ut-
göra per medium i proc. af  samtlige dödsfall jfr tab. 5 här-
ofvan) i England 22, i London 23, i Berlin 22, i Breslau 29, i 
Wien 292  i Leeds och Irlands städer af andra rangen (mitt-
lem Städten) 45----48, i Mtinchen likasom i Newyork, Pliila-
delphia, Bostoii och andra städer i Nordamerika (Harticy) till 
och med inemot 50 proc.)) - Fo.utom de här sednast nämnda, 
för hvilka uppgifterna, åtminstone såvidt de ro•ra de Ameri-
kanska städerna torde vara mindre tillförlitliga, finna vi Stock-
holm äga blott Wien till medtäflare uti dödligheten bland späda 
barn 2) 

Till ytterligare jemförelse af den olika dödligheten bland 
barn på landsbygden och i städerna aiifii.samme författare 
följande tabell 3): 

Af 100 födde dogo före slutet af 5:te lefuacisåret (inelus. 
dödfödde) i 

Frankrike 	1853-54: i städerna 35,69, på landet 28,56. 
Nederländerna 1850-54: 	» 	36757 	» 	282 90. 

Sverige 	1851-55: 	» 	387 sc2 	» 	247 s0. 

Danmark 	1850-54: 	» 	292 ss7 	» 	222 68. 
Schleswig 	1845-54: 	» 	27,.s, 	» 	23,42. 
Holstein 	1845-54: 	» 	2902 	» 	257 29. 
Sachscn 	1847-49: 	« 	39,88, 	» 	367 22. 

') D:r Fr. Oe€erlen • Ilandbuch der medicinisehen Sais tik. Töbingen 1865. 
ett särdeles utförligt och sakrikt arl)ete, utgörande ett slags lexicogra-
phiskt sammandrag af de bästa arbeten i (lenna väg. 

2)  Oesterlen anmärker dock härvid, att i flera luifvudstäder, såsom Paris, 
London, Wien, Petersburg m. fl., dödligheten bland barn skulle vara 
ännu större, ifall icke många nyfödde skickades ut på landet. 

) L. c.. 	149. 
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Hannover 	1854-55: 	» 	287 0, 	)) 	 26,47. 
Preussen 	1849: 	» 	36,o, 	» 	29,47. 

Denna tabell, hvai'i blott Sachsen visar sig i städerna äga 
en större dödlighet än Sverige, ger ett särdeles dåligt vitsord 
om våra städer i allmänhet. Att Stockholm i betycilig grad 
bidrager till den höga proc. 38,86 för Sveriges städer kunna 
vi med en blick på tab. 8 lätt förstå, och vid en beräkning af 
Stockholms dödlighet särskildt för de fem första lefuadsåren 
under ofvanriämnde tid befinues den ock utgöra icke mindre 
än —49,39 proc. (De absoluta talen äro: per medium årligen 
lefran(le födde: 3,255, dito dödfödde: 189, summa födde: 3744; 
per medium årligen döde i 1:sta lefnadsåret: 1,046, i 2:dra och 
3:dje året: 343, i 4:de och 5:te året: 123, hvartill kommer död-
födde: 189, summa döde: 1,701.) 

På den mörka tafla, som dödligheten bland barn i Sveri-
ges städer företer, synes dock en liten morgougryning till nå-
got bättre vilja go.a sig gällande under de två sista tidspe-
rioderna i tal). 9. 1 Stockholm synes till och med en stor för-
bättring 1861-64 uti 1:sta lefnadsåret, men denna förbättring 
motväges i betydlig mon genom en större dödlighet i 2:dra 
och 9:dje lefnadsåret. 

Vi ha rio uti vår graiiskning af mortaliteten i olika åldrar 
berört alla åldersklasser från 0 års ålder till högsta blder och 
tyckas derigenom såtillvida ha uttömt ämnet, men icke desto 
mindre har dervid undgått oss en ålderskiass, hvars medIcin-
mar visserligen icke tyckas spela någon slags röle uti lifvet, 
men som dock för statistiken icke sakna sitt intresse. Det är 
den klass, hvars medlemmar icke kunna sägas äga annat än 
en negativ ålder; vi mena nemligen 

De dödfödde. 

1 föregående beräkningar ha dessa icke ingått förutom i 
den sista jeinflirelsen mellan olika Hinder, der det (lertöre ock 
särskildlt anniärktes. - Att de diidt'öddes antal har ett direkt 
inflytande till fölkökningens hämmande, är dock uppenbart, 
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iWven om detta icke synes i den berö.knade inortaliteten 1). 

Och att deras relativa antal äfvcn kan tjena till att belysa de 
sanitära förhållandena i allm1nliet och specicit bland barna-
föderskorna, beliöfver ej särskilöt 1)5pekas. Det kall derföre 
icke vara obehörigt att framhigga följande 

TaL. N:o 9. Öfversigt af Barnsbördernas resultat och relativa 
Nativiteten ). 

1. 	2. 	l 	3. - 	4. 	5. 	l 	6. 7. 

Ett 	Ett lef- 	Ett 
100 barnafoderskor .., 	van.de 	dod- fodt ha ncdkommit med barn 	födt 	 födt 

i 
Död- 

barn 	barn födde 	Ar. 
af 

deraf 
summa 	_-.--- i  pa arhgt medeltal 	n- 100 

födde. 	lef- 	död- nevinare. ° 	° 
vande.födde. 

Stockholm .............. .101,37 	96,29 5.08 29,37 30,90 592,5 4,o6 
Städerna ................. 101,49 	97,3 4,15 32,57 33,96 794.o 1846-50 
Landsbygden ........... .101,4o 	98.32 3,08 315 29 327 1,028.9 

05,4 1  
51  

Stockholm .............. 101,41 95,84 5,57 27,73 	29,34 504,8 5,49 . 
101,46 96,98 4,48 30,82 	32,25 698,2 4,41 1851-55 Städerna .................

Landsbygden ........... 101,39 93.27 3.12 30,4o 	31.37 987.93,o8____ 

Stockholm . 	............ .101,eo 95.161 5,6 26.23 	27,74 472,5 55s11 

Städerna ................. 101,50 97,23 4,27 28,52 	29,77 677,5 4,211856-60 
Landsbygden........... 101,51 98,34 3,17 28,92 	29,86 926.2 3.121 

Stockholm .............. 101,64 96,6o 5,04 26,08 27,44 525.1 4,96 
Städerna ................ 101,52 

. 
97,38 4,14 27,76 

1 

28.95 670,9 4.31 	1861-64 
Landsbygden ........... .101,43j 98,21 3,22 29,23 i 	30,17 919,e 3,18 

iläraf synes icke blott de dödföddes procent af samtlige 
födde (kol. 7), utan ock deras relation till inncvitnarnes (kol. 6) 

Dc dödfödde upptagas nemligen aldrig i vår Offic. Stat. hvarken bland 
födde eller döde, då det är fråga om att beräkna nativiteten eller mor-
taliteten. 
Se 0j,'ic. Sa& A) 1. 1. pag. 31-33 och 38 samt II. 1. pag. 33, 37 och 
38. 	För 1861- 64 är uträkning gjord efter de absoluta talen i A) 
III VI. tal). 7 och 8. TJti städerna ingår äfren Stockholm. 1)etta är 
visserligen olämpligt för en jemförelse mellan Stockholm och öfriga 
städer, men då denna jemförelse här är af mindre vigt och dessa be-
räkningar förut till största delen funnos utförda, har ej ansetts hehöf-
ligt att förändra (lem. 
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och barnaföderskornas (kol. 3) antal. För jernförclses skull 
har i tab. äfven blifvit intagen samma relationer fe..såviil 
samtliga födde som för de lefvaride födde, ehuru en del deraf 
(kol. 4) redan förut är intaget i tab. 1. 

Vi se, att de dödfbddes procent af de födde är större i 
städerna (4,2 i-4,41) än på landet (3,os-3, is) och störst i 
Stockholm (4,96-5,55). - Att de dödfödde äf\en i relation till 
folkmängden bli flera i Stockholm (1 pa 592-472) och i stä-
derna (1 på 794-670) itu på landet (1 på 1,028-919) samt 
pk samma sätt i relation till barnaföderskorna (nemligen i 
Stockholm 	 i städerna 4,1 4-4,46 och på landet 
3,os-3,22 på 100)— väcker deremot mindre förundran, då vi 
deijemte finna, att den relativa nativiteten ofta i städerna och 
konstant i Stockholm är större än på landet (kol. 4). Alen 
tab. visar, att de födde äro flera, icke blott i förhållande till 
folkmängden, utan ock under sista tiden i förhållande till barna-
föderskorna (kol. 1), d. v. s. att flerfostrigt hafvandeskap före-
kommer oftare; ty när i Stockholm 1856-64 100 barna.födcr-
skor nedkomma med 101,60-101,64 barn, så ha på landet sam-
ma antal födt blott 101,43-101,51. - 1 Stockholm framalstras 
sålunda cii talrikare, men svagare afkomma än i det öfriga riket. 

Att nativiteten såväl i Stockholm som i det öfriga riket 
är uti en fortgåellde tillvcxt utvisar äfven tab. (kol. 4), hvilkct 
äfven förut blif\it påpekadt (pag. 12). 

4 	MortaUteten 1 olika civilstånd. 

Det tyckes vid hastigt l)åsecndc, som om personers civil-
stånd (cl. v. 5. bland späda barn, huruvida de äro äkta eller 
oäkta födde och bland äldre, huruvida de äro gifta eller ogifta 
eller enklingar och enkor) icke borde ha någon inverkan på 
mortahitetcn. Er!crcnheten visar (lock, på ett ganska lippen-
bart sätt, att så är förhlIandet. - Bcklagligcn finnes dock i 
Sveriges officiela statistik knappt några bcarbctniugar i (lenna 
viig, såvidt det rörer äldre ieisoier, hvarkcn för hala riket 
eller för Stockliolni. - För det förra finiies visserligen uppgifter 
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om dödsfallens antal bland barn och personer under 15 år, 
ogifta öfver 15 är, gifta, enklingar och enkor, men då ingen 
möjlighet finnes att i öfrigt göra jemförelser mellan dessa olika 
civilstånd i samma ålderskiasser, så kan ett utdrag utur eller 
några beräkningar efter dessa tabeller här icke vara af något 
värde. - Men om den medicinska statistiken dock kan ifrån 
andra länder uppvisa, att en ganska olika mortalitet finnes i 
olika civilstånd äfven bland äldre, och om vår officiela stati-
stik visar, att dessa civilstånds fördelning i Stockholm är gan- 
ska olika mot i det öfriga riket, ja äfven mot i andra hufvud-
städer, så måste häraf vissa slutsatser kunna dragas om dessa 
förhållandens inverkan på mortaliteten i Stockholm. 

Vi vilja derföre efter OESTERLEN anföra några uppgifter 
i denna väg. Han säger 1): att bland gifta dödligheten är min- 
dre och medellifslängden större än bland ogifta af samma ål-
der, har statistiken för längesedan uppvisat och framför andra 
CASPER, hvars tabeller häröfver vi meddela. Plustecknet i 
8:de och 11:te kol. utvisar difl'erensen till förmon för de öfver-
lefvande gifta: 

Af 100 dogo: 

ienålderaf 

Af 100 lefde: 

-cZ-, 
O 

P 	t 
. 	0. 	' 

lP 
, 	0 

20-30 år ........... .31,s 	2,8 	28,o 	71  
30-45 » 	27,4 

68,7 	97,2 +28,5 72,0 92,3 +20,3 
............. 18,3 	19,s 	20,3 41,3 	78,3 +37,o 52,7 72,o +19,3 

45-60 	» ............ 18,7 	30,2 	15,6 	22,6 22,6 	48,i 	+25,5 37,2 49,4 	+12,2 
1 27,2 60-70 	» ............ 11,s 	20,9! 13,5 	20,2 11,1 	+16,1 23,7 29,2 + 5, 

70-80 	» ............ 7,s 	18,2 	14,9 	18,5 3,6 	9,0 	+ 5,4 	8,8 10,7 	+ 1.9 
80-90 	» ............ 3,0 	7,8 	7,8 	8,6 0,6 	1,2! + 	0,6 	1,o 	2,i 	+ 	1,1 
90-100» . ......... .0,5 	0,9 	Og 	1,6 0,i 	0, 	+ 0,2 	Oj 	0,5 + 0,4 

Dödligheten utfaller sålunda afgjort till förmån för de gifta, 
dock mera för männen än för qvinnorna. Den påfallande min- 
dre dödligheten bland gifta män under 30 är förklaras till en 

1)  L. c., pag. 188-192. 

3 



34 	 8. - E, W. WRETLIND. 

del deraf, att deras antal är mindre och innefattar blott väl-
mående män. Omvändt fo•rklarar sig det högre antalet döda 
bland gifta än ogifta män efter 45:te året dcraf, att vida flera 
gifta än ogifta män blefvo mera än 45 år gamla. Likaledes 
upplefde af 100 gifta män 27 det 70:de året och deröfver, af 
100 ogifta blott 11. Af gifta qvinnor under 30 år dogo sken-
barligen och tvärtemot den allmänna regeln flera än af män- 
nen, men blott emedan deras antal var större och derjemte 
emedan deras dödlighet i denna ålder vanligen något öfver-
stiger männens. Deremot visar sig dödligheten bland gifta 
qvinnor af 20-45 års ålder afjordt gynnsammare än bland 
ogifta; dock är differensen mindre än bland männen. - Äfven 
i Dijon lefde, enligt NOIROT, gifta män öfverhufvud 7 år längre 
än ogifta. - Men huru olika inflytande till lifvets förkortande 
cIibatet har i yngre och äldre år visar bland annat ODIERS 
beräkningar för gifta och ogifta qvinnor, beräknadt ur döds-
listorna för Genéve år 1761-1813. 

Medelåldern vid döden, den s. k. medellifslängden, var: 

i en ålder af 	
för gifta 	för ogifta 	Differens, 
qvinnor. 	qvi nnor. 

20 &r.............................. 40,33 	1 	30,62 	—9,75 

25 	» .............................36,04 	30,51 	—5,53 

30 	« ............... ............32,38 	28,86 	—3,52 

35 	» ....... . ..................... .28,86 	26,28 	—2,58 

40 	» ..............................25.s 	23,38 	—2,16 

50 	» ..............................18,85 	17.56 	—1,29 

60 	.. ........... ................. .13,02 	12.53 	1 	—0,49 

Sålunda synes differensen vida större i yngre år än sed- 
nare. - Bland enklirigar och enkor befinnes dödligheten ännu 
större än bland ogifta. 1 Frankrike har den t. ex. befunnits 
bland enkor i yngre år dubbelt så stor som bland ogifta och 
fbrst efter 40 år onivändt mindre, men genom hela lifvet större 
än bland gifta. Bland enklingar var den likaledes under 30 
till och med under 40 år mycket större än bland äkta män 
och i högre alder till och med större än bland ogifta (FARR). 
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Efter dessa meddelanden, hvilka skulle kunna ännu mera 

mångfaldigas, saknar det icke sitt intresse att se, huru civil-
ståndens fördelning visar sig i Stockholm i jemförelse med det 
öfriga riket och andra hufvudstäder. 

Pub. N:O 10. a. Öfversigt öfver civiistdndens fördelning 1,) 

På 100 innevånare af hvarje särskildt kön funnos: 

den 31 December 1855. 	 den 31 December 1860. 

Stockholm. Öfr. städer. Landsbygd. Stockholm. Öfr. städer. i Landsbygd. 

Ogifta .......... .73,G9 65,67 67,7o 63,76 62,18 58,87 70.69 65,63 67,21 63,71 61,62 58,47 
Gifta ............23,83 20,96 28,63 	34.2 32.64 25,941 21,861 29,8o' 25,70 34,79] 33,29 
Enki. o. enkor 2,481 13,37 367 11,71 3,571 8,49 3.o6 12,08 2,ss1 10,21 356 1 8,18 
Fråuskiljda..,. - 	- 	

- 1 - 	- 	- 	0,31 0,43 0,431 0,13 0,031 0,06 

TaL. N,O 10. b. 

På 100 innevånare af hvarje särskildt kön funnos: 

Christiania Köpenhamn 	 Dresden 	Briissel 	Madrid 
1855. 	1860. 

	
~Berlin 1861.1861. 	1856. 	1858. 

Ogifta . ....... 168,17 63,95 64,3 59,2 168,77 60,91 65,77 60,48 63,45161,62 62641 56,54 
Gifta............29.o4 26,80 32,6 	29,5 30,u 30 19131,32 , '28,47.32,54 29,91 32,25 30,20 
EnkI. o. enkor 2,791 9,25 	2,8 10,8 1 	8,55 2,631 10,371 4,o1 8,47 5,131 13,16 
Frånskiljda ...f - 	- 	0,3 	0,5 o,oil 0,35 0,28 0,681 - 	- 	- 	- 

Häraf finner man, huru egendomligt och utmärkande Stock-
holm framträder med den konstant största procenten ogifta och 
den minsta procenten gifta, icke blott i jemfiirelse med det öf-
riga riket, utan ock i jemförelse med utländska hufvudstäder. 
Bland dessa sedriare förekomma dock icke två, i hvilka man 
kanske snarast skulle vänta att finna likhet i detta afseende 
med Stockholm, nemligen Paris och Wien, enär båda ha mer 

') Se Ofik. Stat. A) 1. 3. tab. 2 samt II. 2. pag. XLVII. För att äfven 
för 1860 kunna särskilja Stockholm och öfriga städer har deras proc. 
blifvit uträknad efter de absoluta talen i A) II. 2. tab. 2. 
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än vanligt dåligt rykte i afseende på sedligheten, och den sed-
nare dessutom i afseende på sin statistik i åtskilligt annat 
äger en viss likhet med Stockholm, såsom stor dödlighet, 
många oäkta barn. - Vi vilja derföre till jemförelse med dessa 
och ännu ett par andra hufvudstäder meddela en tabell, der 
procentberäkniugen är utförd efter en annan princip 1). 

Tab. No 10. c. 

På 100 innevånare af hvarje särskildt kön öfver fyllda 15 år funnos: 

Stockholm 	 London Amsterdam 
1855. 	Wien 1856. Paris 1851. 	1851. 	1849. 

ni. 	q. 	ni. 	q. 	ni. 	q. 	m. 	M. 	M. 	q. 

Ogifta ............. .67,76 57.3o 59,74 52,68 45,64 33,75 40,3s 40,731 42,89 i  46,22 
61,0e 	56,10 	39,78 	40,57 	44,77  

Gifta ............... .31,011 26,,7 36,941 35,48 49,e2 51,79 54,55 46,72 51,871 40,24 
28,27 	36,18 	50,69 	50,28 	45,31 

Enki. o. enkor.. 	3, 31 16,6 3 3,321 11,84 4,741 14,46 5,071 12,55 5,241 13,54 
10,67 	7,72 	9,53 	9,is 	9,92 

1 denna ytterligare jemförelse, hvilken skulle kunnat ut-
sträckas ännu längre och konstant visat samma resultat, be-
finnes såväl London och Amsterdam, som Paris och Wien, äga 
flera gifta och färre ogifta än Stockholm. Wien står dock 
densamma närmast, men har likväl 7,91 proc. flera gifta och 
4,9 	proc. färre ogifta. - De anförda tabellerna utvisa äfven en 
annan egendomlighet för Stockholm, nemligen en särdeles hög 
proc. enkor, så att äfven deruti ingen annan hufvudstad liknar 
Stockholm. Paris står densamma närmast uti den sista tabel-
len och Madrid uti den förra (10. b.), der Stockholm till och 
med blir underhigsen, ifitil jemförelse sker med 1860 (12,os 
mot 13,16), men öfverlägsen vid jemförelse med 1855 (13,37 
mot 13,16). Denna stora procent af enkor i Stockholm bör 
jemfiiras med det i tab. 3 uppvisade missförhållandet i pro-
portionen mellan män och qvinnor och kan säkert antagas 

) Se O//ic. Stat. A) 1. 3. pag. 31. 
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bero både på den stora dödligheten bland män och på inflytt-
ningar af enkor. 

Då af det nu anförda synes, hurusom Stockholm på ett 
ganska egendomligt och karakteristiskt sätt framstår i afse-
ende på de anfo.da civilståndens fo.delning, så kan icke för-
nekas, med ihogkommande af det förut sagda om den olika 
dödligheten i de olika civilstånden, att äfven häruti kan sökas 
ett i någon mon bidragande moment till Stockholms höga 
mortalitet. 

Vi öfvergå nu till civilståndets inverkan på dödligheten 
bland spida barn och äro dervid i tillifille att nied mera tyd-
liga siffror visa, i huru hög grad denna inverkan framträder i 
Stockholm. 

Tab. No II. 	Dödligheten bland äkta och oäkta barn i 1:sta 
lefnadsdret 1) 

Af 100 i hvarje civilstånd årligen lefvande födde afledo i 1:sta Iefnadsåret: 

År. 	Stockholm. 	Öfriga städer. 	Landsbygden. 	Hela riket. 

bland äkta 
1831-35 

oäkta 
22, 8 
40 ,2 

30,o 
16,8 
27,7 

18,6 
15,8 
23,3 	

16,1 
16 0 

16,7 
) 26,8 

» 	äkta 
1836-40 

25
' 
 4 

33, 
16,9 

18,9 
15,5 

16,0 
16 6 

16,6 
,s 

1841-45 	
» 	äkta 
» 	oäkta 

22,6 
41,s 

31, 6 
15,5 
26,s 

17,6 
14,2 	

14,7 
21,0 

14,5 	
15,s 

24,9 

1846-50 	
» 	äkta 

oäkta 
21,7 
42,6 

31,0  
16,4 
28,0 

18,7 
14,o 	

14,s 
20,o 

14,3 	
15,2 

» 	äkta, 21 5 16,5 
'24,7 

1851-55 
» 	oäkta 

32,1 18,6 
13,6 

14,o 
13,o 

14,8 41,2 27,5 19,1 23,8 

1856 	59 	
» 	äkta 
» 	oäkta 

25,5 
44,o 

33,3  
 16,5 

26,8 
18,2 

13,6 	
13,9 

18,2 
14,0 	

14,8 
23,4 

) För åren 1831-50 ha här blifvit begagnade de procentberäkningar, 
hvilka efter den Offic. Statistikens absoluta tal äro gjorda uti afhand-
lingen: Om dödliyhctrn bland cpdda barn etc., tal i Sv. Läkaresitilskapet 
1859 af 11. Abelin. För åren 1851-- 59 ha de absoluta talen, som ligga 
till grund för beräkningen, blifvit sammanställda efter Archiv-handlin-
garne i Stat. Centralbyrån, enär i de tryckta redogörelserna för dessa 
år de döda bland äkta och oäkta barn icke är specificerad för Stock- 
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Häraf synes lätt, huru olika dödligheten är bland äkta och 
oäkta barn i allmänhet och specielt i Stockholm. Under det 
på landsbygden dödligheten bland oäkta barn är blott 5 å 8 
och i öfriga städer 10 tt 12 proc. högre än bland äkta, så är 
i Stockholm öfvervigten i de oäktas mortalitet 18 tt 21 proc. 

Det kunde vara af intresse att äfven häruti jemföra Stock-
holm med andra hufvudstäder. Vi äro dock blott i tillfålle att 
anföra förhållandet i Wien 1853-56, der dödligheten bland 
oäkta per medium var 28,4 proc. och i Berhn, der den 1820 
—34 var 360 och 1843 33,9 proc. Att dömma häraf skulle 
Stockholm äfven i detta afseende intaga en sorgligt domine-
rande plats. Andra förhållanden kunna dock inverka, såsom 
den ofullständiga statistik öfver de oäkta, hvilken i stora stä-
der vanligen eger rum jemte andra mera lokala egenheter, så-
som t. ex. den i noten pag. 29 anmärkta. 

1 motsats till städerna kan Sverige på det hela icke sä-
gas äga någon ovanligt stor dödlighet bland oäkta barn (23 
tt 26 proc.), ty ehuruväl den i Norge (1846-55) var blott 12,4 

och i Preussen (1820-34) 23,6 proc., så visar den sig i andra 
länder vida högre, t. ex. Sachsen (1847-49) 28,9, Frankrike 

(1840-57) 30,3, Österrike (1851) 35,1 och Bayern (1839-44) 

omkring 37 proc. 1).  Härvid bör dock ihogkommas, att i alla 
dessa länder, med undantag af Norge, stadsbefolkningen är 
proportionsvis vida större än i vårt land. 

När man påträffar en så stor dödlighet bland de oäkta 
barnen i första lefnadsåret, så ligger den frågan nära, huru 
förhållandet är i närmast högre åldersår. Man skulle vänta., 
att der finna samma frhålIande; i s.ielfva verket är det dock 
icke så, såsom synes af följande tillägg till föregående tabell. 

holm och öfriga riket. Efter 1859, då uppgifterna började ingå i form 
af nominativa utdrag ur kyrkböckerna till Stat. Byrån, ha derstades 
icke sådana sammanstallningar blifvit gjorda att det varit möjligt för 
de sednare åren utföra ofvanstående tabell. 

') OiusrBLEN, 1. c., P. 146. 
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Tab. No 12. Dödligheten bland ijleta och oäkta barn i 0-3 
års ålder 1) 

Af 100 i hvarje civilstånd årligen lefvande födde afledo: 

Stockholm. Ofriga städer. 

1-3 år. 0-3 år. 

Landsbygden. 

1-3 år. 0-3 år. 

bland äkta 9,7 	33,3 7,4 23,8 5,3 20,6 1831-45 
» 	oäkta 5,8 	48,1 Ts 34,9 4,8 27,1 

äkta .......... 9,9 	31,6 8,4 24,a 5,4 19,4 1846-50 
» 	oäkta .... 	... .7,6 	50,2 8,7 36,7 5,5 25,5 

1851-55 	
» 	äkta........ 11,8 	36,3 9,2 25,7 5,5 19,1 
» 	oäkta ........ 9,1 	50,3 8,4 35,9 5,3 24,4 
» 
	

äkta ......... 11,2 	36,7 10,0 '26.s 6,5 20,1 1856-59 
» 	oäkta ........ .0,8 	53,8 9,1 35,9 6,3 24,5 

Vi finna häraf, att dödligheten i 2:dra och tredje lefuads-
året nästan alltid är mindre bland de oäkta än bland de äkta. 
Endast under qvinqvenniet 1846-50 go.a öfriga städer och 
landsbygden undantag. Vi se dock, att den större dödligheten 
i 2:dra och 3:dje året bland de äkta aldrig är så stor, att den 
utjemnar den större dödligheten bland de oäkta i 1:sta lef-
nadsåret, utan går summan af de oäktas dödlighet i 0-3 års 
ålder alltid betydligt öfver samma summa för de äkta, nemli-
gen för Stockholm 15 å 18, för iJfriga städer 11 t 12 och för 
landsbygden 6 t 7 p1ocent. 

Orsaken till denna anmärkningsvärda olikhet i dödlighet 
i de olika eivilstånden i det första och de två fbljande lefnads-
åren måste väl hiif'vudsakligen sökas den, att, såsom COLLIN 
i sin ofvan citerade atliandling säger, »de svaga oäkta barnen 
blifva bortryckta redan under trsta lefnadsårct, hvarföre de, 
som varit nog lyckliga ha tlliäcklig styrka att öfverlefva detta 
år just denigenom visat, att de äio så lefnadsfriska, ha så 

') För åren 1831 45 se COLLINS afhandling (jfr noten p. 28); för åren 
1846-59 är beräkningen gjord efter de absol. talen i 7'abel11»,»missio-
»et,a f('»,,tr('/r för dessa åi':»ngdende åren 1851 50 jfr noten å p 37 
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kraftfull kroppsbeskaffenhet, att de förmå emotstå största de-
len af de skadligheter, för hvilka de sedermera kunna bli ut-
satta.)) För Stockholm, der skillnaden till förmån för de oäkta 
i 2:dra och 3:dje året visar sig störst, torde dock härtill der-
jemte icke obetydligt bidraga, att många oäkta barn utackor-
deras på landet såväl från Allmänna Barnhuset som från en-
skilda personer och sålunda undgå att medräknas i hufvudsta-
dens mortalitet. 

Sedan vi sålunda funnit, hvad inflytande civilståndet äger 
på mortaliteten bland dem, som redan ha inträdt såsom lem-
mar i samhäliskroppen, återstår det att undersöka, huruvida 
föräldrarnes civilstånd kan äga någon förmåga att hindra bar-
nen från att blifva medlemmar i samhället, d. v. s. huruvida 
civilståndet har något inflytande på antalet 

Dödfödde. 

Om det synes förunderligt, att civilståndet bland barn och 
fullvuxna kan vara ett bidragande moment till en förtidig död, 
så må det väl förefalla ännu besynnerligare, att föräldrarnes 
civilstånd kan äga något inflytande på det ofbdda barnets 
hälsotillstånd. Att så dock verkligen är förhållandet, bevisas 
lätt genom följande 

Tab. N:O 13. Öfversigt öfver antalet död födde bland äkta och 
oäkta födde 1)  

Af 100 i hvarje särskildt civilstånd årligen födde voro dödfödde: 

3. 	4. 1 5. 	6. 	7. -1  8. 	9. 	10. 11.12. 
Stockholm. 	Öfriga städer Landsbygden 	Hela riket 

Ar. 
c 0 	 0 	 . 	0 	 0.  0 

F 
1846-50 ........ 3.65 6,541  2,89 3,35 5.23 1,88 2,91 4,72 1,81 2,95 5,06 2,111 
1851-55 ........ ..4,38 6,78' 2.40 356 5,00 2,04 2,9 4 4,e 	1.75 31 01: 5,13 2,i 
1856-60 ........... 4,si 6,ss 2,31 3,40 4,98 1,58 3.oi 4,58 1,57 3,07 4,98 1,91 
1861-64 ............ 4,so 5,921 1,62 3,45. 5,5, 2,o9 3,oø 4,241 1,15 3,14 4,70 1,56 

5) Se Offic. Stat. A) 1. 1. pag. 49 och H. 1. pag. 46. - För åren 1861-64, 
likasom för öfrige städer under alla perioderna, har procenten blifvit 
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Man finner i denna lilla tabell flera saker af intresse. 

Först och främst befinnes de dödföddes procent bland de oäkta 
allestädes större än bland de äkta och skillnaden störst i 
Stockholm (2,3 per medium), mindre i öfriga städer (1,8 per 
medium) och minst på landsbygden (1,5 per medium). Vidare 
synes antalet dödfödde bland de oäkta på det hela vara i af-
tagande, men deremot bland de äkta i tilltagande. Dessa för-
hållanden visa sig konstant för landsbygden, men synas äfven 
vilja göra sig gällande för städerna. Verkan häraf blir natur-
ligtvis, att olikheten mellan de dödfödde i oäkta och äkta stån-
det alltmera utjemnas, hvarföre ock differenstalen i tabellen 
(kol. 3, 67  9 och 12) visa ett hastigt fallande, som är oafbrutet 
för Stockholm (kol. 3) och landsbygden (kol. 9), men något 
afbrutet för öfriga städer (kol. 6) och hela riket (kol. 12). 

Af detta ganska märkliga förhållande framgår, att civil- 
ståndets inflytande på de dödföddes antal är på väg att för- 
svinna. Ännu kan det likväl upptagas såsom ett moment värdt 
att beakta, ehuru, om man får tro att förhållandena 1861-64 
äro icke blott tillifilliga, Stockholm härutinnan nu skulle ha 
intagit nästan samma ställning som riket i sin helhet, enär 
differensen då för den förre är 1,62 och för det sednare 1,56. 
Tlti Stockholm skulle således numera icke förefinnas något 
egendomligt stort antal dödfödde bland de oäkta. 

Sedan vi sålunda funnit civilståndets inverkan på dödlig-
heten bland späda barn i Stockholm, så ligger den frågan när-
mast; huru är då det relativa förhållandet mellan de äktaocli 
oäkta födde derstädes? Skulle det nu kanske i sjelfva verket 
vara så, att i vår hufvudstad I)rOPOrtiondn af oäkta barn är 
högst ringa, så betyder det ju föga för stadens mortalitet, om 
de oäkta barnen ha en större mortalitetsprocent än de äkta. 
Beklagligen intager dock Stockholm lika litet liäruti som i så 
många andra afseende något hedrande rum, såsom lätt synes 
af följande 

beraknad genom de absoluta talen uti 1. 1. tab. 12, 14 och 15; II. 1. 
tab. 10, 12 och 13 samt III--VI. tab. 8. 
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Tab. No 14. a. 
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Öfversigt öfver antalet oäkta barn 

Af 100 lefvande födde barn voro oäkta: 

1816 1821 1826 1831 1836 1841 1846 1851 1856 1861 

: : : : iStockholm 383 
i öfriga städer.. 	15,2 15,9 15,2 16,2 	16,8 19,0 19,9 ; 	19,5 17,6 17,3 

5,3 & landsbyg~ten..~

8 
5,4 4, 4,9 	5,1 6,5 7,0 	7,4 6,9 7,2 

i 	hela riket ..... 	6,9 7,o 6,2 6,6 	6,9 8,4 8,9 	9, 8,8 9,2 

Stockholm äger sålunda konstant 6 å 8 gånger så hög 
proc. af  oäkta barn som landsbygden och mer än dubbelt så 
hög som öfriga städer, ehuru dessa ingalunda äga någon låg 
siffra. - Vid vår jemförelse, som sträcker sig 50 år tillbaka, 
visar sig derjemte för Stockholm ända till 1855 en hastig till-
vext af de oäktas relativa antal. Derefter synes visserligen 
en icke så obetydlig förbättring, men det är ännu för tidigt 
att kunna dömma, om den icke är blott tillftillig. 

Eftersom vi förut funnit, att Stockholm äger en så särde-
les stor mortalitet bland späda barn och att denna utfaller 
störst bland de oäkta, så synes det, sedan vi nu äfven funnit, 
att de oäkta barnens antal i Stockholm är så särdeles stort, 
som om just detta sistnämnda skulle kunna gifva en af hufvud-
nycklarne till att lösa gåtan om hufvudstadcns egendomligt 
höga mortalitet. Det blir derföre en sak af stort intresse, att 
i detta afseende jemföra Stockholm med andra hnfvudstäder. 
Finna vi dervid, att Stockholm öfvcrgår äfven dessa uti anta-
let oäkta barn, så kunna vi med stort skäl antaga, att detta 
är en i icke ringa mon bidragande orsak dertill, att densamma 
äfven öfvergår dem i mortalitet. 

Denna jemfbrelse utfaller sålunda: 

') Se Offj'. Stat. A) II. 1. tab. 14. (Obs. att ordet oäkta' i öfverskriften: 
på 100 Iefvande födde äkta barn etc. skall utgå, hvarom se pag. 43 
dersainmastiades.) -- För 1861 -64 är beräkning gjord efter de absol. 
talen i 111 - VI. tab. n:o 8. 
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Tab. N:O 14. b. Antalet oäkta barn i dtskilliga hufvudstider 1). 

Oäkta födde 
100 födde på 

I 	Oäkta födde 
på 100 födde. 

incius. 	exclus. incius. 	exclus. 
dödf. 	dödf. dödf. i 	dödf. 

Stockholm 1851- 55. 46,02 45,3 i Wien 1853 -55 .... 	...... 48,29 48,03 » 	1856 	60 ..... 42,31 41,s » 	1856-58 ............. .49,os 49,90 
» 	1861-64 ..... 40,97 

. 
40,6 45,vi - 

Christiania 1851-55 19,23 
. 

- Brössel 	1855-BO ......... 26,19 25,63 
Köpenhamn 1850-54 22,32 21,56 

Nliinchen 1844-51 ....... 
. 

31,74 31,60 
Hamburg 1853-- 60 11,88 

Paris 	1853-57 ............ 
London 1853-57 ......... - 4,05 

Bremen 	1861 	. 	........... .8,46 8,20 Edinburg 1855 	-58 ... ...... - 7,95  
Berlin 	1856 	58 

....... .... 
14,40 13,91 Florenz 	1860 ......... 	.... - 37,23 

Dresden 1859-60......... 25,88 25,41 Madrid 1858-59 ' - 22,44 

Denna jemftirelse ger ett ganska afgörande utslag. Vi 
finna bland alla här uppräknade blott två. städer, Wien och 
Mftnchen, hvilka mäta sig med vår hufvudstad i antalet oäkta 
barn. Och det torde icke få anses såsom något tillfttlligt sam-
manträffande, att dessa båda voro bland de ffi, som täfiade 
med eller öfvergingo Stockholm i mortalitet. såväl i allmänhet 
som särskildt bland späda barn. (Jfr pag. 14 och 29.) 

Innan vi lemna detta ämne, torde ännu en liten jemii- 
rande tabell ffi framhiggas, hvilken kan äga ett visst värde 
bredvid den på pag. 29 ): 

De oäkta födde utgjorde i proc. af  samtlige födde (incius. 
dödfödde): 

1 städerna. 	På landet. 

	

i Frankrike .............................. 15,i . 	42 4. 
Nederländerna.......  ... ............ 	7,n. 	2,84. 

	

» Sverige..... .............................. 27,44. 	7,50. 

	

» Danmark................................16,05. 	10,06. 
Schleswig ............................... 	8,38. 	6,37. 

	

» holstein ............................. 15,50. 	8,74. 

') Se Offic. Stat. A) 1. 1. pag. 45 och II. 1. pag. 44. 
2)  Se OB8TERLN, 1. c., pag. 201 efter WAI'i'ÄUs. 
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1 städerna. 	På landet. 

i 	Sachsen .................................. 15,39. 	142 64. 

Hannover ............................... 17,42. 	97 06. 

Preussen ................................9,so. 	600. 
1 denna jemförelse, hvari dock tiden för beräkningarna 

saknas, finna vi, att Sveriges städer ega den högsta procenten, 
men ifall Stockholm med sina omkring 40 proc. icke häruti 
ingick, så skulle våra städer icke så synnerligen höja sig öf-
ver andra länders; proc. skulle nemligen då blifva omkring 19. 

Då vi jemföra denna tabell med den på pag. 29, så finna 
vi visserligen ingen konstant motsvarighet talen emellan, enär 
vi t. ex. finna Preussens och Nederländernas städer, som ägde 
en stor dödlighet bland barn i 0-5 års ålder (36 proc.) äga 
blott 9 och 7 proc. oäkta barn, samt Hannover, som ägde i 
sina städer blott 28 procents dödlighet i samma ålder, ha 17 
proc. oäkta. Men detta bör icke så mycket förundra, enär vi 
förut sett, att det egentligen är blott i första lefnadsåret, som 
civilståndets inflytande på barns dödlighet gör sig på det mest 
i ögonen fallande sätt gällande och i de följande åren något 
utjemnas. Och civilståndet är för öfrigt blott ett bland de 
många moment, som inverka på barns dödlighet. Det finnes 
ock andra, såsom t. ex. förmögenhetsvilkoren, allmänna bruk 
vid barnens uppfiidande m. m., hvilka, då jemförelser göras 
med ett helt land, kunna ha ett ganska stort inflytande till hö-
jande eller sänkande af mortalitetsprocenten. - Vi finna dock 
i tabellerna Sachsen äga en hög proc. i båda för siväl städer 
som landsbygd samt Sverige, Danmark och Holstein äga i båda 
en hög proc. för städerna. 

5. 	Mortaliteten 1 olika firmögenhetsvilkor. 
Att fattigdomen med allt det elände, som den vanligen 

medför bådc i kroppsligt och andligt afsecnde, är en ganska 
mäktig bundsförvandt till sjukdomen, lidandet och döden, är en 
så pass hvardagligt sedd och en så lätt begriplig sak, att det 
icke kan förundra, att den medicinska statistiken med sina 
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torra, men dock talande siffror bekräftar detsamma. Statisti-
ken för Sverige lemnar dock i detta afseende ganska obetyd-
liga materialier, hvarföre ej heller för Stockholm några be-
stämda och fullt bevisande upplysningar härutinnan kunna fram-
läggas. Det lilla, som finnes, torde dock böra användas. 

På grund af denna brist må emellertid derföre här till en 
början omnämnas de resultater, som statistiken i andra länder 
rörande denna fråga lagt i dagen 1). 

Redan 1830 påvisade \TILLERMÉ genom sina undersöknin-
gar öfver dödligheten inom de olika arrondissementerna i Paris 
1817-26, att dödligheten steg paralelt med procenten af der 
boende fattiga familjer. 1 de fattigaste dog 1 på 44-46 eller 
27 20 proc., i de rikaste 1 på 66-71 eller blott 1,45 proc. 
Dessa differenser berodde icke på några tillfälliga orsaker, ty 
de upprepade sig för hvarje år. Ännu större differenser vi-
sade sig, om man i stället för hela arrondissements jemförde 
enskilda gator med hvarandra, hvarestjattiga och rika voro 
mindre blandade med hvarandra. Sålunda dog 1817-21 i 9:de 
arrondissementet på det hela 1 på 44, men vid Rue Mortellerie 
med synnerligen många fattiga 1 på 32, deremot vid Quai 
d'Isle St. Louis med mest välmående innevånare blott 1 på 
52. Besinnar man dexjemte, att af de förra många flera dogo 
på lasarettet och att antalet af personer öfver 70 år var en 
tredjedel mindre, så visar sig dödligheten vid den förra gatan 
vara minst 1 på 20, d. ä. mer än dubbelt större än vid Quaien. 

BOUVIERS nyare undersökningar för år 1852 bekräfta 
samma sak, såsom följande tabell utvisar: 

Arrondi sse-
ment. 

Proc, af icke Dödsfall på 
heskattade 	1000 inne- 
familjer. 	vånare. 

Arrondisse-
ment 

Proc, af icke Dödsfall på: 
beskattade 	1000 inne- 
familjer. 	vånare. 

12 72,65 	23.28 10 56,89 18,32 
8 69.82 	23.59 4 52,69 15.75 	1 
9 67.70 	28.as 11 52,36 16,72 
5 59,1 	19,77 3 41,1 16,65 	1 
6 1 	59,o 	19,91 1 39,69 15,70 
7 1 	57,0 	19,83 2 29,58 14,12 

1)  Se OE8TERLEN, 1. c., p. 246-250. 
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Häruti synes påtagligt, huru mortaliten växer i samma 
mon som antalet icke beskattade, d. v. s. fattiga familjer till-
tager. - Huru lärorika dessa jemförelser än synas vara äro de 
dock icke fullt vissa, enär här alltid är fråga om en större 
eller mindre blandning af fattiga och rika. Derföre må ännu 
tilläggas en tabell af CASPER, deri han jemför åldern vid dö-
den hos 713 furstliga och grefliga personer med densamma hos 
2,000 fattiga i Berlin. 

Antal dödsfall, som inträffade Af 1000 lefde 

0— 40 690 55— 	47 113 0 1,000 1,000 55— 464 283 
5— 4 113 60— 	57 108 5— 943 655 60— 398 226 

10— 19 28 65— 	59 110 10— 938 598 65— 318 172 
15— 18 35 70— 	69 105 15— 911 584 70— 235 117 
20— 24 26 75— 	58 88 20— 886 566 75— 139 65 
25— 40 53 80— 	20 25 25— 852 553 80— 57 21 
30— 31 82 85— 	11 10 30— 796 527 85— 29 9 
35— 41 80 90— 	9 5 35— 753 486 90— 15 4 
40— 51 101 95— 	1 1 40— 695 446 95— 1 2 
45— 48 115 öfv. 100 	- 2 45— 624 396 öfv. 100 0 0 
50— 66 110 1 50— 557 338 

Af 1,000 samtidigt ftdde upplefde sålunda bland de ftr-
näma beständigt vida flera de följande lefnadsåldrarne än bland 
de fattiga. Före 5:te året dogo bland de förra blott 57, bland 
de sednare 345 o. s. v. Af de förra upplefde dubbelt så många 
det 70:de och fyra gånger så många det 90:de året mot bland 
de fattiga, och då den s. k. medellifslängden för de förra var 
507  så var den för de sednare blott 32 år. 

Efter det sålunda anförda skulle det äga sitt stora intresse 
att äga en någorlunda fullständig statistik öfver de fattiga i 
Stockholm, men någon sådan finnes icke, och torde svårligen 
kunna erhållas, då den så att säga privata fattigvård, som går 
vid sidaii af dcii officiela, säkerligen der är proportionsvis 
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större än på något annat ställe i vårt land. - 1 Befolknings-
statistiken finnes dock till 1855 en statistik öfver de fattige 
såväl i Stockholm som i det öfriga Sverige, grundande sig på 
presterskapets uppgifter; efter år 1855 ingår den i Kongl. 
Maj :ts Befallningshafvandes femårsberättelser, som särskildt ut-
gifvas af Stat. Centralbyrån. Enligt denna statistik voro år 
1850: fattighjonens antal, såväl å inrättningar, som hemma 
eller af enskilde underhållne, i Stockholm 4,023, i öfriga stä-
der 10,784 och på landsbygden 95,691, samt fattiga barns an-
tal, som å inrättningar eller såsom utackorderade underhöllos: 
i Stockholm 1,358, i öfriga städer 2,251 och på landsbygden 
9,706. För år 1855 deremot uppgifves fattighjonens antal i 
Stockholm till blott 3,532, i öfriga städer till 11,732 och på 
landsbygden till 114,97 samt fattiga barn i Stockholm till 
blott 592, i öfriga städer till 2,357 och på landsbygden till 
9,911. För år 1860 uppgifves fattighjonen. i Stockholm till 
4,592, i öfriga städer till 14,032 och på landsbygden till 114,3581). 
- Huru föga värde dessa uppgifter äga åtminstone för Stock-
holm, synes lätt på den betydliga minskning i de fattigas an-
tal, som deri förmenas skulle skett mellan 1850 och 1855, men 
som alls icke kan anses motsvara sanna förhållandet. 1 jem-
förelse med öfriga städer framträder Stockholm ej heller här 
på något oflirdelaktigt sätt. 

Ett annat intryck gör också en annan uppställning tifver: 

Tab. N:e 15. a. Hushdllens relativa förmögenhetsvilkor i Sverige 
år 1855 2). 

På 10,000 innevånare funnos: 

Hushåll, som ägde 	1 Stockholm. 1 öfriga städer 	På landsbygden. 

Mera än sitt uppehälle 	17) 	1 406 2O4 	1 r 17 	2((5 1 52 Blott 	sitt 	uppehälle 	....... 1,23 1,:;l3j 	1.2);2j 
Blott en del af sitt uppehälle 	272 	384 Intet till sitt uppehälle 	112 

	

2911 	3o 	 2C2 

	

595 	 )0 

') Se 	Tahe11kommisionc'ns femårsber. 1850, p. 89; O,4c. Stat. A) 1. 3. tab. 
N:o 8 samt II) K. 	Maj:ts l3:fa/1ni7tgsh. 	em(irs'ier. 1856-60, pag. 87 o. 88. 

2)  Se Ojiic. Sa1. A) 1. 3. pag. 38. 
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Här framträder Stockholm ganska oftirdelaktigt, enär de ut-
fattiga hushållen der äro nära dubbelt så många som i öfriga 
städer eller på landsbygden, men deremot de välbergade, för-
mögna (N:o 1) vida flirre. Godtyckliga och otillförlitliga må-
ste naturligen dock äfven dessa uppgifter vara, likasom en 
annan öfver barnaföderskornas förmögenhetsvilkor, hvilken vi 
dock i sammanhang med den förut omtalade stora dödligheten 
bland späda barn och en i det följande blifvande framställning 
om dödligheten i barrisbörd torde böra anföra. 

Tab. Nio 15 b. Barnaföderskornag antal efter förmögenhets- 
vilkor 1850-55. ) 

Goda. I Bergliga. i Knappa. i Utfattiga. I Summa. 

i Stockholm ............... . 1,7844,375 	4,288 16,535 	16,982 
6,159 	 10,823 

i öfriga städer ............. 5,310 1 19,600 	11,684 i 	4,736 	41,330 

på landsbygden .............82,167 	267,915 	123,974 1 44,309 	518,365 
~350Hu 

Äfven här framstår Stockholm på ett särdeles of'ördelaktigt 
sätt med mer än en tredjedel af alla sina barnaföderskor i ut-
fattiga och nära en f3erdedel i knappa vilkor, så att båda dessa 
kategorier utgöra tillsammans nära två tredjedelar af samtliga 
barnaföderskor. 1 öfriga städer deremot utgöra de utfattiga 
blott nära en niondedel och de i knappa vilkor något öfver en 
fjerdedel, så att båda tillsammans utgöra nära två femtedelar 
af samtliga barnaföderskor. På landet äro nära en tolftedel 
i utfattiga och inemot en tjerdedel i knappa vilkor; båda klas-
serna äro nära en tredjedel af samtliga barnaföderskor. 

Slutligen må nu anföras några siffror, hvilka blifvit sam-
manstälda ur Revisionsberättelserna öfver Stockholms stads 
fattigvårdsförvaltning åren 1859-63, hvilka vi vilja jemföra 

') Se Ojjic. Stat. A) 1. 1. tab. 11. - Efter år 1855 ha dessa uppgifter icke 
vidare blifvit fortsatta, emedan de ansetts alltför godtyckliga och sub-
jectiva. 
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med fattigläkarnes rapporter om dödligheten bland de fattige 
under samma tid. 

Tab. No 15 c. Antalet fattige i Stockholm 1859-63. 

nta Fattighjonhog- Forsorjningshjon un- 1 Ligoren an- teckn. ss. åtnju- Summa iAl nnevå- sta antalet 	der aret intagne pa tande understöd 	 nare 
boende 

Ar  
E 

og og0 cn° n 

H'H 'uq 
 

1859 ... 1,005 	957 	461 2) 	142 	2,726 4,684 	9,975 105,747 
1860 ... 1,004 	955 	435 2) 	206 	2,580 4,769 	9,949 112,391 
1861 ... 1,093 	959 172 	351 	219 	2,639 4,468 	9,901 116,496 
1862 ... 1,094 1,182 244 	564 	179 2,644 4,280 10,187 116,327 
1863 ... 1,092 	990 296 	583 	192 2,333 4,113 	9,599 124,691 

Mot denna tabell kunna visserligen befogade anmärknin-
gar go••ras. Å ena sidan kunna summorna sägas vara fr höga, 
enär säkert många ingå under flera rubriker. Troligen ha 
nemligen många utom fattighus boende lijon, liksom många, 
hvilka af fattigvården erhållit penningeunderstöd, äfven fått 
hjeip af enskilda välgörenhetsinrättningar. Men å andra sidan 
ha säkert många enskilda välgo.enhetsinrättningar utdelat nu-
derstöci, utan att sådant blifvit fattigstyrelsen delgifvit. Att 
detta under de sista åren ägt rum, är tydligt nog deraf; att 
antalet i denna kolumn blifvit betydligt minskadt, ehuru det 
är alitförväl bekant, att de enskilda välgör enhetsinrättniugarna 
tvärtom blifvit både talrikare och mera omfångsrika i sin verk-
samhet. Antaget emellertid, att ofvanstående summor voro nå-
gorlunda riktiga skulle de, som i Stockh. direct erhållit under- 

') Ilar menas försörjningsafdelningen på N. Arbetsinrättningen. Då här 
upptages l)lott summan af de under året intagne, så blir denna något 
liagre än högsta antalet vårdade, men dock högre än medeltalet, enär 
de under året utgngna varit flera än de vid årets början qvarvarande. 

2)  Då för dessa år i tabellsammandraget i Revisionsber. är anfördt högsta 
antalet försörjningshjon, så har denna siffra blifvit begagnad, hvarj dock 
enligt mom. XI de å S. Försörjningsiurättningen intagne icke iiibegripas. 

4 
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stöd varit omkring 10,000 och således vid pass 9 proc. af  be-
folkningen. Säkerligen måste dock de fattige antagas vara 
vida flera, enär många af dem, som erhålla understöd, äfven 
äga familjer, som sålunda indireet komma i åtnjutande af fat-
tigvård, för att icke slutligen tala om dem, som anlita blott 
enskilda personers välgörenhet. 

Efter dessa anmärkningar må nu framläggas en öfversigt 
af sjuke och döde bland de fattige enligt fattigläkarnes rap-
porter för samma år 1859-63. 1) 

Tab. N:O 16. Sjuke och döde bland de fattige i Stockh. 1859-63. 

Enligt Fattigläkarnes rapporter: 
Af dessa 

sednare 	an- 
Summa 

döde 1 Stockholm 
inalles Deraf 

År Insjuknade. 
_tagligen dö- 

de (12 proc.) 
bland 

fattige. döde. 
Till sjukhus Döde afforde. 

1859 ... 9,350 732 1,491 178 910 3,675 

1860 ... 8,&5 638 1,607 192 830 3,390 

1861 	.. 8808 751 1,820 216 967 3,832 

1862 ... 8,926 745 1,607 192 937 4.594 

1863 ... 7,378 586 1,626 194 780 3,828 

Till förklaring af kol. 5 må anföras, att man synes berät-
tigad antaga dödligheten bland de till sjukhus afförda vara 12 
proc., enär dödligheten på Seraphimer-Lazarettet uppgår till 
10 å 11 samt på Provisoriska Sjukhuset till 14 å 15 proc., 
hvarom framdeles mera. 

Att dömma af denna tab. skulle således dödsfallen bland 
de fattige under dessa fem åren utgjort icke mindre än om-
kring 20 it 25 proc. af  samtlige dödsfall, hvilket framstår så-
som en stor disproportion vid jemförelse mcd den förra tab. 
N:o 15 c, deri de fattige utgöra blott 9 proc. af  befolkningen. 
Äfven om, såsom nyss är sagt, denna proc. är för låg, ja kan-
ske blott hälften mot hvad (len borde vara, så är å andra sidan 

) F'ore är 1859 ha inga sammandrag till tabellarisk form blifvit gjorda af 
fattigläkarnes rapporter. Efter denna tid har sädant skett af första 
Stadslakaren och är det dessa, hvilka af hononi blif'it benäget medde-
lade, som ligga till grund för denna sammanstailniiig. 
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äfven visst, att i den sednare tab. icke inkommit många, som 
dock borde höra dit, såsom t. ex. alla de fttttiga barn, som 
intagas på AIim. Barnhuset dels fritt och dels med hjeip af 
fkttigvården och hvaraf nära en tredjedel dör i 1:sta lefnads-
året; fattiga barnsängsqvinnor, som dö på barnbördshusen; fat-
tige, som dö på sjukhusen, utan att ha blifvit af fattigläkarne dit 
afsände; sjelfmördare, politilik m. fl., som dö utan att läkare 
varit tillkallad jemte åtskilliga, som möjligen i sina hem haft 
vård af annan läkare än fattigläkaren. Säkerligen kunna vi der-
före antaga, att dödsfallen bland de fattige utgöra minst 30 å 
35 pi'oc. af samtligc dödsfldl. Och antaga vi då de fattige ut-
göra till och med 20 proc. af  befolkningen, så blir ändock död-
ligheten bland de fattige en tredjedel större än den efter de-
ras antal borde vara. - 

Enär inga materialier finnas till någon slags utredning af 
mortaliteten inom olika yrkesklasser och näriugar i Stockh., 
hvilket dock annars uti den medicinska statistiken både for-
drar och förtjenar sitt eget kapitel, torde det icke vara olämp-
ligt att här i sammanhang med dödligheten uti olika förmö-
genhetsvilkor anföra ett par ord om dödligheten uti olika stdnd 
i hufvudstaden. - Tabellverket har i sina redogörelser infört 
en särskild statistik för de olika stånden (Adel, Prester, Bor-
gare, Bönder, Studspersoner och "Alla andra") i afseende på 
antal, nativitet och mortalitet. 1 dessa sistnämnda afseenden 
finnes dock ingen redogörelse särskildt för Stockh. sednare än 
1846-50. Vi åtnöja oss derföre med att citera ett resonne-
mang angående mortalitetens fördelning dessa år inom de olika 
stånden i Stockh. 1) 

"Dödligheten är i hufvudstaden störst bland s. k. "alla 
andra, hvilka innefatta den egentliga arbetskiassen samt öfver-
hufvud taget den mest obemedlade befolkningen, ty man räk-
nade inom denna klass (1846-50), som utgör (enligt 1840 års 

') Se Statsekonomisk Statistik öfver Sverge af AGARDII och LJI3NOBERG, 3:dje 
del., 3:dje häft., pag. 83. 
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uppgifter) endast 66 proc. af  Stockholms befolkning icke min-
dre än 80 proc. af  alla döda. Dernäst kom i dödlighet bor-
garestdndet, som utgörande 16 proc. af  folkmängden likväl icke 
hade större andel i mortaliteten än knappt 11 proc., vidare 
adeln, som utgör 1,9 proc. af  hela innevånareantalet och till 
den allmänna mortalitetcn lemuade en qvot af 1,2 proc.; preste-
stcinclet, 0,4 proc. af  folkmängden, som i mortalitetssumman 
deltog med 0,2 proc.; och slutligen stdndspersonslclassen, hvar-
uti dödligheten endast uppgick till 7 proc., ehuru den af hela 
folkmängden utgör något mera än 15 proc." 

Dessa ganska märkliga olikheter synas icke vara tillfälli-
ga, ty vid en beräkning för 1841-45 befinnes dödligheten äga 
en nästan fullkomligt lika fördelning, nemligen bland "alla an-
dra" 81,2 proc., bland borgarestcindet 10,2 proc., bland adeln 
1,4 proc., bland prestestcindet 0,3 proc., bland stdndspersoner 
6,6 proc. och bland bondestdndet 0,3 (1846-50 befinnes den 
der var 0,1 proc.) ') 

Detta synes sålunda ge ytterligare stöd för det påståendet, 
att dödligheten bland den fattigare befölkningcn ("alla andra") 
i Stockh. är vida större än bland de mera bemedlade (de öf-
riga stånden). - Och om nu derjemte, såsom väl med goda skäl 
kan antagas, de fattige uti Stockh. äro proportionsvis vida 
flera än icke blott på landsbygden utan ock än i öfriga städer 
i Sverige, så måste detta bli ett bidragande moment dertill, 
att hufvudstaden får en större mortalitet än det öfriga Riket. 
- Huruvida Stockh. äger en större proportion af fattiga än 
andra Iiufvudstäder, torde vara svårt att aföra, men det före-
faller icke osannolikt, att så är förhållandet. 

6. Mortallteten 1 olika stadsdelar. 

Att utredandet af mortalitetens olikhet uti olika stadsde-
lar måste för alla städer och specielt för (le större ibland dem 
vara en fråga af stor betydelse, är temligen uppenbart. Detta 

1) I)e absoluta talen återfinnas i Tabellkommissionens berdaelse 1846-50, 
pag. 24. 
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är en bland de enklaste vägarna att komma de i samhället 
mest verkande lifsfiendtliga krafterna närmare inpå Iifvet. Ty 
på detta sätt kringränner man, om vi så få säga, fienden på 
en trängre plats, der hans art och karaktär kan lättare öfver-
skådas. Hans bekämpande åvägabriiigas sedermera lättare icke 
blott genom denna närmare bekantskap med honom, titan ock 
derigenom att man på detta sätt lättare lyckas att irmå dem, 
det vederbör, att träda i härnad mot de ofta förut osedda eller 
ringaktade fienderna. Ty det är en sanning, att "om man blott 
framhåller det factum, att dödligheten i en stor stad är så eller 
så många gånger för hög, så fördelas, så att säga, det psyehi-
ska intrycket af denna i sig sjelf betänkliga sanning på så 
många tnsende individer, att inverkan deraf på hvarje enskild 
innevånares omtanka om sin egen och sin närmaste omgifuings 
physiska vård blir obetydlig eller ingen. Upprättar man der-
emot tabeller öfver dödligheten vid vissa gator eller qvarter 
och visar man genom en sådan detaljerad beräkning innevå-
name i en dylik lokal, att dödligheten bland dem är dubbelt 
så stor som bland den öfriga befalkningen, så är det att för-
inoda, det äfven den eljest liknöjda skall känna sig mindre 
väl till frids och söka undkomma ett så farligt granskap." 1) 

Med upprättandet af en sådan detaljerad beräkning är 
dock ingalunda de insanitära momenternas art å ifrågavarande 
lokal lagd i dagen. Äfven om denna lokal är ringa nog, så 
kan dock på grund af den stora mngfa1d, som dessa momen-
ter kunna äga, deras närmare utredande vara förenadt med 
ganska stora svårigheter. 

Först sedan man fullkomligt utredt och filstat behörigt 
afseende vid alla de mortalitetsorsaker, hvilka, då det är fra-
ga om en viss lokal, kunna kallas de mera til1f'illiqa, såsom 
antalet ölderstigna, storleken af nafiviteten, befolkningens för-
möqenhefsvilkor, iefnassitt, sedliqhet, yrken och niirinqar, när-
varon af större fatt ighus, sjukhus, barnbördskus, barnhus och 

9 hEDENIUS: om sundbetsvården i dess förhållande till samhället, före-
drag vid 9:de Skand. Naturforskaremötet i Stockh. 1863. 
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mera dylikt; så blir man i stånd att till sitt rätta värde taxe-
ra den inverkan, som sker genom de för lokalen mera visendt- 
liga och konstanta mortalitetsorsakerna, hvartill vi vilja räkna 
sjelfva markens, luftens, drieks- och kok-vattnets samt bostä-
dernas beskaffenhet. 

Att genom olika art och beskaffenhet hos hvart och ett 
bland dessa anförda momenter en ganska olika dödlighet kan 
uppstå, är på det hela lätt att inse. En del deraf har redan 
i det föregående blifvit omordadt och en annan del skall i det 
fblj ande närmare belysas. Men för att kunna i det speciela 
fallet afgöra hvilket eller hvilka bland alla dessa., som äger 
den mesta betydelsen fordras naturligtvis en ganska omföttan-
de och detaljerad statistik, sådan den ännu hittills blott på få 
ställen kunnat åstadkommas. Naturligen kunna derföre ock 
olika åsigter göra sig gällande angående den verkliga insani-
tära betydelsen af vissa bland dessa momenter. Så är t. ex. 
förhållandet med den med bostädernas beskaffenhet nära sam-
manliängande befolkningstätheten, hvilka några tillerkänna stor, 
andra ringa betydelse. 

Att befolkningstätheten eller med andra ord trångbodd-
heten dock är en sak af betydelse, synes ligga nära att antaga, 
då deruti väl ändock måste sökas hufvudkaraktärsskilriaden 
mellan stad och landsbygd och hvaruti då äfvcn ligger den 
egentliga källan till alla de öfriga så betydande olikheterna 
dem emellan. Naturligt är dock att bland de många factorer, 
hvilka inverka på mortaliteten i vissa stadsdelar, det blir lika 
svårt att utreda trångboddhetens, som någon bland de öfrigas in-
flytande i speeiela föll. - Sålunda anser OESTERLEN mortalitcts-
statistiken för London och Paris motsäga att befolkningstät-
heten (ler skulle äga något inflytande. De siffror, han anför, 
synas dock icke tala så mycket emot saken, som förf. menar. 
HANNOVER i sina undersökningar rörande sjukligheten i Köpen-
hamn med ledning afjournalerna pi Kgl. F'rederiks och Almin-
deligt Uospital anser sig bevisa, att befolkningstätheten har ett 
ganska tydligt inflytande, åtminstone på morbiliteten. han 
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har deröfver uppgjort fblj ande tab., deri gatorna blifvit sam- 
manstälda i 7 klasser, alltefter innevånarnes antal på 100 qv.- 
alnar. 1) 

Antal inne- A  
. 
ntal Af 1000 Antal innev. 

sjuke vunare ija 1850-- 54. 
innev. voro 

sjuke. 
på 100 

qv.-alnar. 

1: 	18 	gator .............. . 	..... 	. 10,606 1,248 118 intill 2 
40 	gator 	....................... 30,133 4,095 136 2 till 4 
44 	gator ...................... . 28879 4,916 170 4 » 	6 
25 	gator ................ ... 	... 24,574 5,927 241 6 	» 	8 
20 	gator ........................ 11,167 2,946 263 8 	" 12 
6 	gator ................. .... 3,037 964 317 i 	12 	» 16 
5 	gator ................. ...... .2,276 898 394 öfver 16 

Förf. anmärker visserligen rörande denna tab., att vid de 
tätast befolkade gatorna också bo de flesta fattiga, men upp-
ger att fattigdomen i IV och V samt i VI och VII klasserna, 
jemförda sinsemellan, är lika stor, hvarföre den olika sjuklig-
heten vid dessa icke kan dera.f ensamt förklaras. 

Huru mycket intresse det än kunde ega att omstä.ndligare 
inlåta sig på discussionen öfver olika stadsdelars olika dödlighet, 
så får dock allt detta här ringa betydelse derföre att, då vi 
nu skola gå att närmare belysa flirhållandena i Stockh. i dessa 
hänseenden, vi stå med så godt som tomma händer. Den sjuk-
och dödsstatistik, soni finnes för Stoekh., lemnar nemligen inga 
materialier af exaet värde i dessa hänseenden. 1 Befolknings-
statistiken finnas visserligen uI)pgifter om innevånarnes antal, 
om fbdde och döde i de olika territorialfbrsamlingarna, men 
dessa uppgifters värde blir i betydlig mon illusoriskt genom 
det välkända vanliga förhl1andet, att en mängd personer bo 
inom en församling och äro kyrkoskriftia inom en annan. Det 
synes derföre icke skäligt att offra något arbete på berliknin-
gar lflcdelSt dessa siffror. För att dock visa huru sådana be-
räkningar kunna och böra användas samt för att åtminstone 

1) Stalistiske uodersøqelser af La'qee'idcnskapligt Indhold ved ADOLPh hAN-
NOVER, M. D. Professor, Kjøbcnhavn 1858 p. 363. 
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gifva någon slags föreställning om mortalitetens olika fördel-
ning inom Stockh., må här citeras några beräkningar för åren 
1861-637  hvilka (lock äfven stödja sig på presterskapets upp-
gifter öfver de kyrkoskrifiöa och sålunda äro blott approxima-
tivt riktiga. 1) 

Tah. N:O 17 a. Öfversigt öfver mortaliteten i Stockholms terri-
torialförsamlingar. 

Absoluta antalet döde år, 
Församling. 

1861. 1862. 1863.1861- 63. 

Döde i proc. af  medelbef. 

1861. 1862. 1863.1861-63, 

Kungsholms ............ 122 167 	193 161 2,6 	3,5 	3,8 3,3 
Clara 	.................... 338 371 	322 344 2,2 	2,3 	2,o 2,2 
Ad. 	Fredriks ........... 604 716 l 550 623 6,6 	7,6 	5,5 6,3 
Jacobs 	och 	Johannis 	383 498 	364 415 2,7 	3,4 	2,4 2,8 
Ladugårdsiands ......... 508 664 	516 563 3,8 	4,8 	3,6 3,9 
Nikolai ................. 249 
Maria .................... .473 

296 	266 271 2.1 	2,4 	2,1 2,2 
588 	456 506 3,2 	3,8 	2,8 3, 

Catharina ............... .644 778 	589 1 	637 3,7 	4,4 	3,2 3,5 

"Enligt relativa dödligheten komma således ifrågavarande 
församlingar i följande ordning: Ad. Fredriks, Ladugårdslands, 
Catharina, Maria, Kungsholms, Jacobs och Johannis, Clara och 
Nicolai, hvaraf likväl såväl de båda sednare församlingarne 
sinsemellan som ock Kungsholms och Maria församlingar ha 
lika stor relativ dödlighet." 

"Såsom synes framstår Ad. Fredriks församling genom den 
största dödligheten i fo.hållande till folkmängden. Orsaken 
härtill är i främsta rummet att söka i (len jemförelsevis stora 
dödligheten bland (le it allmänna barnliuset intagna barnen. 
Enligt directionens årsberättelse afledo neinligen å detta barn-
hus 206 barn år 1861, 247 år 1862 och 190 år 18(33 d. v. s. i 
årligt medeltal 215 barn. Frånräknas dessa dödsfill skulle 

1) Se Stockholms Daqblad för i år N:o 25. Statistiska uppgifter om Stock-
holm, en serie artiklar, författade af eii bland tjenstemännen vid Stat. 
Centralbyritn. 
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den relativa dödligheten inom Ad. Fredriks församling varit 
4,3 proc. år 1861, 4,8 proc. år 1862 och 3,o proc. år 1863." 
(Alltså för 1861-63 4,2 proc., d. v. s. ändock högre än de 
öfriga församlingarne). "Hvad i öfrigt beträffar vexlingarna i 
dödligheten församlingarna emellan, tro vi oss icke sakna an-
ledning till det anagalldet, att dessa vexlingar förnämligast 
härro..a dels af den större eller mindre dödligheten bland barn, 
hvilken står i nära sammanhang med nativitetsbeloppet (syn-
nerligen de oäkta), och dels af det större eller mindre anta-
let fattiga inom de särskilda församlingsbefolkniiigarna. För 
att gifva stöd åt detta påstående torde vara tillräckligt anföra 
efterståeride sifferföljder. 

Tab. No 17 b. 

- 	 Efter 	Efter 	Efter! 	Efter i  Efter födde: Efter 	oakta absoluta 	elot,ra joik'- Forsamling. 	 .. 	antalet döde i antalet 	antalet nsaug- 	. 	 hela döde, 	döde. 	den. 	/attzge. 	l:sta 	
ant i t 	oäkta. a aret. 	e. 

Catharina 	..................... 1 3 1 2 3 1 2 
Ad. 	Fredriks 	................ 2 1 7 5 1 2 1 
Ladugardsiands ................ 3 2 5 3 2 4 3 
Maria 	.... 	.................. 	.. 4 4 2 6 4 3 4 

5 6 4 1 5 6 6 Jacobs och Johannis ......... 
Clara 	............................ 6 7 3 7 6 5 5 
Nieolai 	......................... 7 8 6 4 7 7 7 
Kungsholms .................... 8 5 8 8 8 8 8 

"Denna sammanställning erbjuder i många afseenden sär-
(leles intressanta jemförelser. Först och främst framträder den 
jemförclsevis ringa öfvereiisstämmclsen mellan antalet döde 
och folkmängden. Vidare må anmärkas den parallelisni mellan 
antalet döde och fittige, att i allmänhet (endast med undantag 
för Jacobs och Johannis samt Nicolai försanilingar), om en för-
samling har ett högre rum inom ordningsföljden efter antalet 
döde än efter folkmängden, så har (len ock ett högre rum in-
om ordningen efter de fattige, och tvärtom, om platsen skulle 
inom den första följden vara längre ned än efter folkmängden, 
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så intager församlingen äfveu ett lägre rum inom (len efter 
antalet fattige ordnade följden. I)en sednare afdelningen af 
tabellen företer en sådan slående öfvererisstämmelse mellan 
ordningsföljderna, att dödlighetes beroende af nativiteten icke 
behöfver särskildt påpekas." 

Denna uppställning ger sålunda blott bekröftelse på hvad 
som redan förut är visadt, nemligen att mortaliteten är bero-
ende af de fattigas och de späda barnens, särskildt de oäktas, 
antal jemför kol. 4 och 7), 1) utom - för Kungsholms försam-
ling, hvilken i anseende till den relativa dödligheten intager 
det b:te, men i afseeride på såväl nativiteten som de fattigas 
antal först det 8:de rummet. Detta häntyder på andra lokala 
förhållanden, hvilka vi ock lätt återfinna uti alla de på Kungs-
holmen förlagda civila sjukhusen jemte barnbördshuset, enär 
alla de fattige, som på dessa aflida och begrafvas på fattig-
vårdens räkning upptecknas såsom tillhörande Kungsholms för- 
samling. 	 - 

Vi ha sålunda nu här erhållit exempel på inverkan af de 
lokala mortalitetsorsaker, som vi nyss här ofvan kallade de 
til1f(/llqa. Dessa äga naturligtvis dock en underordnad vigt i 
jemftirelse med (lem, som vi gåfvo namnet de vösendtlqa eller 
konstanta. Men en utredning af dessa sednares inverkan uti 
Stockh. är med nuvarande statistik fullkomligt omöjlig. 2) - 

Vi tro oss dock kunna gifva åtminstone ett exempel härpå 
genom att meddela en öfvcrsigt öfver en enda sjukdoms ut-
bredning under några år; vi mena koleran mellan 1853 och 
1859. Såsom bekant rasade denna farsot ofta ganska starkt 

') Denna jeniförelses riktighet rubbas föga deraf. att ej alla församlings-
bor bo inom sin församling, ty just (lerföre att (le vid oinflyttningen icke 
uttaga flyttningsbetyg contrihnera de fortfarande till samma församlings 
såväl nativitet och mortalitet som fattigantal. 

2) Först under detta år ha arbeten i denna rigtning börjat göras. i det att 
under förste Stadsläkarens ledning en tah. öfver såväl antalet döde som 
dödsorsakerna i stadens olika qvarter upprättats med ledning af läkare-
attesterna. Denna tab. finnes färdig för år 1864, men af blott ett års 
iakttagelser kunna naturligtvis inga giltiga slutsatser dragas. 
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under denna tid i Stockh. År 1856 och 1859 var dock dess 
utbredning ringa; det fbrra året dogo 98, det sednare 141. - 
Med utelemnande af dessa två år finna vi följande 

Ta',. N:o 18. Utbredning af koleran i Stockh. 1853-55 
och 1857-58. 1) 

Församling. Bland 100 innevånare insjuknade Bland 100 insjuknade afledo: 

cc ' 
cc -  

Nicolai 	.... 	..... .2,iS[0,92 0,90 0,1 0,38 0,98 60,5 30,8 52,1 26,8, 36,0 41,2 
Clara 	............ 2 7510,52 0,78 1,00 0,29 1,07 59,4 40,9 52,7 47,5 39,o 47,9 
Jacobs och Joh. 3,000,s5 0,65 0.58 0,49 1,11 49,7 25,4 52,8 51,9 46.1 45,2 

4,as 1,89 0,91 0.98 0,83 1,71 64,2 31,s 62,6 47,9 47,6 50,6 Maria 	............ 
Catharina ....... ..,35 1,40 1,46 1,21 0,99 2,08 62,4 44,1 50,6 62,1 60,s 55, 
Ladugårdslands 7,37 1,58 1,14 1,so 2,49 56,3 54.1 54,6 33,6 39,8 47, 
Kungsholms.... 7,42 1,75 1,11 2,27 11.33 4, 55,6 52.3 73, 57,4 45,2 56,8 
Ad. 	Fredriks...5,61 1,07 4,00 2,45 0,85 2,79 60,8. 63,2 64,s 70,s 944 70,6 
Hela staden 	... 5,26 1,54 1,38 1,34 1,26 2,1s l581 6 38,9 56,s 50,7 	50,11 501 9 

Då man i denna tab. ser på de enskildta åren, sa beflu-
nes det sto.sta relativa antalet insjukiiade och döde vexla olika 
år i olika församlingar. År 1853 och 1858 var den största 
sjnkligheten i Knugholms, 1855 och 1857 i Ad. Fredriks och 
1854 i Maria församling. Den största dödligheten bland de 
sjuke var 1853 i Maria, 1854, 1857 och 1858 i Ad. Fredriks 

') Se Sundhets-C'ollegii årshcriitelser för ifrågavarande år, der dels uivau-
stående procentberäkningar och dels de absol. tal, hvarur de hlifvit ut-
räknade återfinnas. De insjuknades relation till folliinhngden är för 1853 
och 1854 beräknad efter befolkningens fördelning den 31 Dec. 150, för 
de öfriga åren efter fördelningen den 31 Dec. 1855, sådan den upgifves 
i Befolkningsstatistiken. Till Cathariva församling är hänförd Danviken 
och till Jacobs Skeppsholmen, då eli-skilda snmmor för dessa blifvit upp-
gifna. Uti beräkningen för hela staden ingå åtskilliga sjuke bland Sjö-
män. Främlingar, Garnisonen, Flottans manskap och i Fängelserna, hvil-
ka icke hänförts till någon viss församling. Sjuke och döde ha redo-
visats under den församling ile såsom friska tillhört, utan afseende på 
den trakt af staden, der de insjuknat eller aflidit (se Collegii ber, 1853, 
pag. 113. noten). Således är här samma oegentlighet. som i den för 
1861-63 gjorda jeinförelsen. 
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samt 1855 i Kungsholms församling. Men ser man efter för-
hållandet per medium under alla åren, så befinnes Kungshol-
men ha haft det ojemförligt största antalet af sjuke (4,77 proc.); 
dernäst kommer Ad. Fredriks (2,79), Ladugårdsiands (2,49), 
Catharina (2,os), Maria (1,71), Jacobs och Johannis (l,i i), Clara 
(1,07) och Nicolai (0,98 proc.). - 1 afseeude på dödligheten 
bland dc sjuke blir ordningen följande: Ad. Fredriks (70 proc.), 
Kungsholms (56), Cahtarina (55), Maria (50), Clara (47), Ladu-
gårdsiands (47), Jacobs och Johannis (45) samt Nicolai (41 proc.). 

Det som mest faller i ögonen vid denna jemförelse, är 
den betydliga o..vervigt i sjukantal, som Kungsholms församling 
företer, i det att sjukproc. för densamma är mer än dubbelt 
så hög som för hela staden. De dernäst svårast angripna för-
samliugarne äro Ad. Fredriks, Ladugårdslands och Catharina. 

Då man söker en förklaring härtill, synes denna i början 
svår; ty, när man ihogkommer, att fattigdom, osnygghet och 
trångboddhet plägar anses såsom kolerans bästa bundsför-
vandter, så kan häraf visserligen till en del förklaras, att La-
dugårdsiands, Catharina och Ad. Fredriks församlingar haft 
ett stort sjukantal, men att maximum inträffat på Ktmgshol-
men, som står sist såväl i afseende på antalet fattiga (jfr.  tab. 
N:o 17, b) som i afseende på befolkningstätheten, 1)  förklaras 
icke häraf. De på Kungsholmen förlagda sjukhusen kunna 
naturligtvis här ej heller äga någon inverkan, eftersom inga 
kolerasjuke der intagits. Men det finnes en annan bunds-
f'drvanclt till koleran, hvilken utomlands, synnerligen i London, 
bhifvit noga studerad 2)  och hvilken säkert i Stockh. haft myc- 

1 afseende på befolkningstätheten intogo Stockholms församlingar 1860 
följande ordning: Nicolai, Clara, Ladugårdsiands, Catharina, Maria, Ja-
cobs och Johannis, Ad. Fredriks och Kungsholms (se Slalis€iska Minnes-
blad ö/'ver Storkliolm 1:sta häft. p. 53.) 
Man har beräknat, att i af i London inträflade dödsfall af kolera or-
sakats af dåligt, förruttnande ämnen innehållande vatten. Vid epidemien 
1848 49. då Londons södra distrikter, såsom vanligt angrepos af farso-
ten, försägs denna stadsdel af två compagnier med vatten, livaraf det 
ena gaf ett åtminstone drägligt, men det andra ett med excrementala 
ämnen starkt uppfyldt vatten. Bland dem, som drack det sämsta vatt- 
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ket att betyda, vi mena dciligt dricksvatten. Ehuruväl på grund 
af (le ofullständiga undersökningar, som om Stockholms brunns-
vatten fo.efinnas, en noggrann jemförelse dem emellan ej är 
möjlig och eliuruväl hela staden före vattenledningens införande 
var ganska illa utrustad i detta afseende, så synes dock vara 
skäl för det antagande, att Kungsholmen särskildt varit utsatt 
för denna olägenhet och derföre oekså hårdast drabbats af 
ifrågavarande farsot. 

7 	Mortaliteten i olika årstider, 
Arstidersias inverkan på dödligheten måste i allmänhet 

anses såsom en exponent på huru stor betydelse väderlcksför-
hållandena äga för densamma, ehuru det dock icke ligger 
nödvändigt i sakens natur, att så måste vara, ty man kan äf-
ven ifrågasätta, huruvida icke folkets olika sysselsättningar och 
arbeten under olika delar af året jemte lcfnadssättet, seder 
och bruk i allmänhet, hvilka ofta ganska tillfälligt samman-
hänga med vissa årstider (t. ex. Julkalaser, Slotteröl hos oss) 
äfven kan stå uti ett temligen konstant, ehuru oväsendtligt 
sammanhang med årstiderna. 

Emellertid tyckes sådant på det stora hela icke betyda 
så mycket, enär statistiken visar, att årstidernas inverkan på 
dödligheten temligen likformigt framträder inom samma klimat, 
oberoende af de olika nationaliteter, som finnas inom desamma. 
Vj vilja belysa detta genom några siffror 1). 

Bland 100 dödsfall inträffade på: 

	

Vintern. 	Våren. 	So,ntna ren. 	1 Iflst en. 
(Dec—Febr.) (Mars—Maj) (Jnni—Aug.) (Sept—Nov.) 

	

i Sverge (1851-55) ........... 26,i. 	287 8. 	207 2. 	242 9. 

	

» Norge (1846-55) ............27,o. 	28,8. 	21,9. 	222 3. 

» Danmark (1845-54) 	26,. 	28,s. 	23,5. 	212 2. 

net dog 1,25 proc., bland de andra 1.18 proc., oaktadt de för öfrigt Icfde 
under samma sociala och sanitära förhållanden. 1853-54 angrep farso-
ten samma districter. men nu hade de. som förut hade det sämsta vatt- 
net fått godt vatten och tvärtom. Bland de förra (log nu blott 0.37 proc., 
bland de sednare l,so proc. (Se Motiv till ;reslagen lag om Sum/hets-
filrhällandenas ordnande i Riket i). 42.) 

1) OE5TERLEN pag. 301. 
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Vintern. 	Våren. 	Sommaren. 	Hösten. 
(Dec—Febr.) (Mars—Maj) (Juni—Aug.) (Sept—Nov.) 

	

i Holstein (1845-54) ......... 27,3. 	28,5. 	21,s. 	22,1. 
Baiern (1844-51) ........... 27,7. 	28,7. 	210. 	22,3. 

» Frankrike (1831-50) 	26,ö. 	28,2. 	212 9. 	23,1. 
Nederländerna(1840-49) 27,s. 	25,5. 	23,4. 	232 5. 
Belgien (1841-50).......... 28,7. 	287 1. 	22,o. 	212 2. 

1 de sex förstnämnda staterna har dödlighetens maximum, 
såsom i allmänhet förh1landet är i Europa, alltid inträffat på 
våren och minimum nästan alltid på sommaren. 1 de två sist-
nämnda länderna är dödlighetens maximum på vintern, hvilket 
måhända har sin grand i deras särskilda klimatiska förhållanden. 

När så pass stor öfverensstämmelse råder olika länder 
emellan, så skulle man icke vänta sig att finna någon an-
märkningsvärd skilnad mellan stads- och landtbefolkningen 
i samma land. En sådan visar sig dock verkligen äga rum 
och utgör ett ytterligare bevis på, hvilket stort inflytande de 
sociala förhållandena äga på de hygieniska. Denna olikhet 
framträder hufvudsakligen såsom en vida större differens emel-
lan dödlighetens maximum och minimum på landet än i staden. 
- St1untla inträffade i Belgien (1815-26) bland 100 dödsfall 

på Vintern. 	Våren. 	Sommaren. 	Hösten. 
(r)ec.—Febr.) (Mars—Maj) (Juni—Aug.) (Sept—Nov.) 

	

i städerna ........................... 27,7. 	24,ö. 	22,3. 	247 9. 

	

piL landet............................ 28,7. 	27,4. 	20,9. 	22,s. 
Minimum på landet (20,9) förhåller sig sdlunda här till 

IllaxillIllnI (28,7) såsom 100: 137, under det i städerna samma 
flirhallande är såsom 100: 124. - i England afled 1843-5 
bland 10,000 innev. per medium årligen 

	

på Vintern. 	Våren. 	Sommaren. 	Hösten. 

i Städerna................. 69. 	62. 	63. 	64. 
pa landet ................. 58. 	52. 	46. 	49. 

livilket blir i städerna ett fiirlialbinde af minimum till maximum 
iåsoni 100: 111, då deremot på landet samma förhållande ut-
trvekes med 100: 121 1) 

1 	(h:sriitLEN. pag. 307 och 308. 
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Emellertid synas dessa jemförelser vara tagna utur alltför 
korta tidsperioder för att äga full giltighet, enär mera tillfäl-
liga orsaker, såsom t. ex. häftiga farsoter, då lätt kunna jur-
flytta maxitmim och minimum till en annan tid än de vanligen 
pläga intaga. - Bevis härpå finna vi lätt, då vi nu gå att 
granska, huru Stockholm fo'•rhåller sig i afseende på dödlighe-
ten under olika årstider jemförd med hela Riket. 



1821-25. 

Stockholm. Hela 

84 L 8,3 
8.2 247 	9,6 	27,7 
8,4 9,8 

8,7 10,1 
9,3 27,0 11.ø 	29,9 
9,o 8,s 
9,0 7,9 fl 
8,s 25,4 	7,1 	21,e 
7,9 6$ 
7,7 6.71 

7.3 22,9 	7.1 	20.8 
7.s 7.0 

- i. W. WRETTdND. 

Tab. :o 19. Öfversigt öfver dödligheten i olika 

Af 100 dödsfall 

1ånaderna reducerade 
till lika 	liino'd. 

1811-15. 1816-20. 

Stockholm.' Hela Riket. Stockholm. Hela Riket 

December ..... 	........ 7,9 8.o 7,8 	8,8 
8,9 25,3 9,3 	26,4 7,s 	23,5 	9,1 	27,1 lauuari 	................. 
8,5 9,1 7, 	, 	 9, Februari 	........... .... 
8,6 , 9,5 8,4 H 	9,5 

9, 

. 

27,5 10,3 	29,5 9,9 	27,3 	9,7 	28,3 
Mars 	.................... 

Maj ..................... 9,6 ) 9,7 9,0 	9,1 
April 	.................... 

Juni ..................... 8,i, 
. 

8,0 8,0 	7,6 
Juli ..................... .7,9 25,2 7,o 	22,7 8,3 	25,5 	0,8 	21,9 
Augusti ................. 9,2 7,7 9,2 	7,5 
September ... 	......... . 7,6 7,4 S,i 	7,2 

October ................. 7,2 22,o 6,9 	2l,4 8,0 	23,7 	7,5 	22.7 
November .............. 7,2 ! 7. 7,s 	8,0 

aaderna reducerade 	1841-45. 	1846-50. 	1851-55. 

till lika lugd. 	Stockholm. Hela Riket. Stockholm. Hela Riket. Stockholm. Hela 

December .............. .,4 1 	8,s 	7, 	9,3 	6,6 	8,3 
Januari .................8,o 24,2 	9,7 	28,7 	8,3 	23,5 	9,8 28,6 	6,5 	20,o 	8,3 	26,3 
Februari ................8,s 	101 5 	8.o 	9$ ) 	6,9 	9,7 
Mars ....................8,8 	10,3 i 	7.9 	9,3 	7,2 	10,1 
April ....................8, 	

8,4 	9.6 	9,i 

7 ,26,6 9,8 	28,5 	9,7 	27,2 10,0 	28,4 	7,2 ~22,o 	9,8 	28,s 
Maj ... .. .............. 	.. .9,1 ) 	 ) 	7,6 	8,9 
juni .. ................. .8,o 	7,1 ' 	 9,1 	7,4 	6, 	H 	7.o 
juli ..................... 8,i 	25,o 	6,5 	20,o 	8,8 	27,4 	6,5 	20,4 	6,8 	22,4 

1 	
20,1 

Augusti .................8,e L 	6,4 1 	9,5 	6,5 ) 	9,0 	6,8 
September .... ....... .8,s .) 	7,o 	8,o ' 	 6,8 	19,0 

. 	
8$ 

October ... ......... ...8,i 24.2 76 22,s 	7,o 	91,9 	7,4 122,6 	9,0 	35,6 1 7,9 	24,8 
November .............. 7,8 	8

,
,2 	6,9 , 	 8,4 	7,6 1 	8.4 

') Vid denna tabells uppsättning har för hela Riket blifvit begagnad den uträk-
har såväl reductionen af mimånaderna till lika längd som sjelfva procenträkimimigen 
varade i Stat, Central-byråns archiv och dels offentliggjorda tillhöra Tabell-
Stockholm, öfriga städer och landsbygden skulle visserhigeti äfren här varit p 
nierna, 1846 -50, sammanförd af de utrakningar, som härför finnes uti Befoik-
ingår, kan intet bestämdt resultat dragas. Att dömma af qvinqvennierna 1816 
proc., men större dödlighet om hösten. 26 proc.. än Stockholm. Landsbygden for-
En ,jemförelse för längre tid tillbaka skulle medfört större arbete än sakens vigt 
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årsticier i Stockholm och hela Riket 1811-1860 1). 

ha inträffat i 

1826-30. 1831-35. f 	1836-40. Månaderna reducerade 
Stockholm. IHela Riket. Stockholm. Hela Riket. Stockholmifiela Riket. 

till lika lällgd. 

7,8 8,6 6,2 8,1 8,2 8,5 December. 
8,9 25,0 9,6 28,2 6,7 	19,4 9,0 26,2 9,3 26,2 9,7 >28,4 	Januari. 
8,3 10,0 / 6,5 	/ 9,1 ) 8,7 10,2 Februari. 
8,6 ) 10,i 6,7 9,3 8,2 9,9 Mars. 

10,4 29,2 10,7 30,4 7,5 	21,8 9,8 28,4 8,4 24,9 10,1 28,9 	April. 
10,2 ,, 9,6 7,6 	, 9, , 8,3 ) 8,9 / 	Maj. 

8,4 7,7 6,9 7,7 7,9 7,s Juni. 
7,5 23.6 6,4 20,5 6,5 	21,0 6,5 22,4 8,2 >25,3 6,7 >21,1 	Juli. 
7,7, 6,4 / 7,6, 8,2, 9,2) 6,9 Augusti. 
7,4 6,4 24,o 8,6 8,2 6,7 September. 
7,2 ~22,2  6,6 20, 6,s 	37,s 6,8 23,o 7,7 23o 7,i >21,6 	October. 
7, 7,9 6.4 	, 7,e 7,7 j 7,8 ) 	November. 

1856-60. Medium i Stockh. IMedium i Stockh. 
1821-30, 1836 

Medium i helaRiket. Månaderna reducerade 
Stockholm.Hela Riket. 

1821-60 . -50, 1856-60. 1811-60. 	till lika längd.  

7,9 8,5 7,5 7,8 8,5 December. 
7,3 22,8 9,0 26,6 8,o 	23,5 8,3 24,4 9.3 >27,4 Januari. 
7,6 , 9,1 8,0 	, 8,3 	, 9,6 ) Februari. 
8,9 9,5 8,2 8,5 9.8 Mars. 
8,6 26,1 9,6 27,8 8,9 	25,9 9, 	> 27,o 10,1 >28,9 Aril. 
8,6 8,7 / 8,8 9,2 9,0 Maj. 
7,9 7,o 8,o 8,3 7,5 Juni. 
7,5, 23,3 6,2 19,9 7,8 	24.4 811 25,o 6.6 >21,1 Juli. 
7,9 6,7 8,6 8,6 7,0 ) Augusti. 

10,7 9" 11,0 8,3 74 ) September. 
8,9 27,8 8,3 25,7 7,7 	26,2 7,7 23,6 7,3 >22,6 October. 
8,2 8,3 7,5 7,6 	1 ) 7,9 November. 

ning som finnes i Oftic. Stat. A) 1. 1 pag. 58 samt II. 1 pag. 56. För Stockholm 
skett förmedeist de absoluta talen, sådane de anföras i de tabeller, hvilka dels föi'-
kommissionens och Stat. Gentral-byrins femårsherättelser. En jemförelse mellan 
sin plats och en sådan föreligger äfven förf., men blott för de tre sista qvinqven-
ningsstatistiken. Alen af denna korta tid, hvari dessutom en koleraperiod, 1851-55, 
-50 och 1856-60 skulle de öfriga stitderna ha mindre dödlighet om sommaren, 22 
håller sig såsom man kan vänta, nästan fullkomligt såsom hela Riket i sin helhet, - 
syntes kräfva. 

5 
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Då man nu i denna tabell granskar de olika qvinqvenni-
erna, finner man för riket i sin helhet, att dödlighetens maxi-
mum alltid infallit på våren, utom 1841-50, då det inföll på 
vintern, ehuru med blott 0,2 proc. öfvervigt mot våren, samt 
minimum alltid på sommaren, utom 1811-15 och 1821-25, 
då det inföll på hösten, ehuru sommarens dödlighet äfven då 
var blott omkring 1 proc. högre. 

För Stockholm deremot finna vi åtskilliga omvexlingar. 
Maximum inträffade der på våren 1811-30 och 1841-45; på 
sommaren 1846-50; på hösten 1831-35 och 1851-60; på vin-
tern 1836-40. Minimum inföll på hösten 1811-15, 1821-30 
och 1836-50; på vintern 1816-20, 1831-35 och 1851-60. 
Det tyckes, som häruti icke skulle finnas någon slags likfor-
mighet, men om vi utesluta de två qvinqvennier, under hvilka 
koleran svårast rasat i Stockholm 1831-35 och 1851-55, 
hvarigenom ett starkt maximum uti dödligheten (37 och 35 
proc.) under dessa perioder uppkommit på hösten, så finna vi, 
att dödlighetens maximum dock vanligen inträffar äfven i Stock-
holm på våren, men att minimum deremot till skillnad från 
hela riket vanligen infaller på hösten. Detta bekräftar sig, då 
vi se på summorna i slutet af tabellen. Hela riket finna vi 
der för hela tiden 1811-60 äga sitt maximum på våren och 
minimum på sommaren. Stockholm deremot äger för samma 
tid sitt maximum på - hösten och sitt minimum på - vintern; 
men om koleraperioderna uteslutas, (såsom skett i kolumnen 
bredvid), så infaller maximum på våren och minimum på hö-
sten. Häraf synes, såsom nyss ofvan sades, huru tillfltlliga 
epidemier kunna förändra utslaget om årstidernas olika dödlig-
bet äfven för en längre tid. Enär emellertid utom dessa ko-
leraepidemier under denna 50-åriga period inga andra ovanliga 
farsoter uppträdt mcd sådan intensitet, att de kunnat ha något 
betydande inflytande på dödlighetens fördelning i de olika års-
tiderna, så torde den beräkning, som är gjord för Stockholm 
för 	11 1 —1 () mcd 11tcIutafl(lc at kolcraperiodcrna kuiina ta 



OM STOCKHOLMS MORTALITET. 	 67 
anses såsom ett temligen exakt uttryck för hufvudstadens nor-
mala förhållanden härutinnan. 

Då man närmare betraktar dessa summor för Stockholm 
och hela riket, så finner man, förutom att minimum inträffar 
på olika tider, derjemte att skillnaden mellan maximum (26,2) 
och minimum (23,5) för Stockholm är vida mindre än samma 
skillnad för hela riket (28,9 mot 21,1). Således finna vi här 
samma olikhet, som ofvan anfördes ha blifvit funnen mellan 
städerna och landsbygden i andra länder. Och eftersom lands-
bygdens innevånare i Sverige äro så öfverlägsna stadsboarne 
i antal (omkring 8 gånger så många), så är tydligt, att hvad 
som gäller för hela riket äfven gör sig gällande för landet. 
Men naturligtvis skulle skillnaden härutinnan mellan Stock-
holm och landsbygden ensam blilvit betydligt större, enär de 
öfriga städerna måste antagas äfven häri såväl som i allt an-
nat ha mera likhet med Stockholm än med landsorten. Då 
minimum i Stockholm under hela perioden förhåller sig till 
maximum såsom 100: 111 (= 23,5 : 26,2) och med afdrag af 
koleraperioderna såsom 100: 114 (= 23,6 : 27,o), så är förhål-
landet för hela riket såsom 100: 136 (= 21,1 : 28,9). Sålunda, 
fitstän Stockholm vanligen har sitt maximum på våren likasom 
hela riket, så har den dock derunder jemförelsevis mindre 
dödlighet, och under Stockholms vanliga minimitid, hösten, har 
den dock större dödlighet än hela riket under samma tid. 

Om vi kasta en blick på talen för de enskilda månaderna 
i summornas kolumn, så finna vi för hela riket ett ganska re-
gelbundet förhållande, i det att från minimum (6,6), som in-
faller i Juli, ett oafbrutet stigande (endast med ett knappt an-
märkningsvärdt undantag för October) fortgår ända till i April, 
da maximum (10,i) infaller, hvarcfter ett hastigt fillande till 
minimum inträder 1). - För Stockholm visar sig deremot ett 

1) Detta öfverensstämmer i afsende på stigandets och fallandets succession 
fullkomligt med det resultat, som i 0i0c. Stat. A) 1. 1. pag. 58 erhål-
lits för hela riket genom en beräkning ur hela ärlkundradet 1749-1855. 
Endast några obetydliga skillnader finnas uti procenttalens storlek. 
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något mera oregelbundet förhållande. Ifrån minimum, som in-
faller i November, stiger dödligheten oafbrutet till sitt maxi-
mum uti April. Derefter sjunker den tills i Juli, hvarefter åter 
en stegring inträder, hvilken i vanliga fall sträcker sig blott 
in i Augusti, men under koleratider ända in i September, 
hvarpå följer fallandet till miniuium. 

Allt detta äskådliggöres bäst genom följande graphiska 
linjer: 

Fig. 1. Dödligheten i Stockholm 1811-60. 
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Fig. 2. Dödligheten i Stockholm 1811-30, 1836-50, 1856-60. 
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Fig. 3. Dödligheten i hela riket 1811-60. 
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Dödligheten, som sålunda i hela riket är blott en gång på 

året i starkt stigande och en gång i starkt fallande, är der-
emot uti Stockholm två gånger i stigande, nemligen på vin-
tern och på högsommaren, och deremellan två gånger i fallande. 
Då fig. 2 jemföres med fig. 3, så synes äfven lätt, huru ringa 
vexlingen uti dödlighet i vanliga fall är uti Stockholm emot i 
hela riket. Dereniot antyder fig. 1, huru stor inverkan en 
tillifillig farsot har på en stads relativa dödlighet. 

Vi säga »antyder)), enär, om fig. skulle gälla ensamt ett 
koleraqvinqvennium i stället för ett haUt sekel med ett par 
kolcraperioder, curvans ascension i Augusti och September 
skulle blifvit många gånger större itu den nu är. Skillnaden 
mellan hg. 1 och 2 är sålunda blott den, att sommarens steg-
ring af dödligheten är i den förstnämnda såväl betydligt större 
som ock till tiden långvarigare, enär den sträcker sig till både 
Augusti och September. 

Olikheten uti ärstidernas inverkan på dödligheten i Stock-
holm och hela riket synes sålunda, utom den ofvan vidrörda, 
att denna verkan i Stockholm framträder vida svagare, vara 
egentligen blott (len relativa minskning i dödlighet, hvilken 
hösten i Stockholm medför och hvartill för hela riket blott 
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finnes en svag antydan uti October. Men då man ser på pro-
centtalen för dessa månader och finner, oaktadt dödlighetens 
fallande i Stockholm i September till och med November, att 
dess minimum, 7,6, i November är blott 0,3 lägre än motsva-
rande tal för hela riket, der dödligheten då likväl är i hastigt 
stigande, så synes det anmärkningsvärda för Stockholm fast-
heldre vara, att dödligheten der uti Augusti är i stigande, 
oaktadt den i närgränsande månaderne redan fo••rut intager en 
så stor höjd. 

För att kunna förklara orsakerna till den olikhet, som 
Stockholm sålunda företer i ifrågavarande afseende, behöfdes 
dock mera detaljerade undersökningar, än som skett. Det 
behöfdes upplysning om, huru dödligheten vexlar i olika års-
tider, icke blott i allmänhet, utan ock särskildt i olika kön 
och åldrar, men härtill finnas icke materialier samlade. 

Man skulle kunna säga, att den ringa vexlingen under 
årets olika delar i Stockholm tyder derpå, att hufvudstads-
lifvet har en förmåga att utjemna årstidernas inverkan på död-
ligheten, d. v. s. att väderlekens inverkan, som för de öfriga 
innevånarne i riket mera är en hufvudsak, blir för Stockhol-
marne mera en bisak i jemförelse med alla andra lifsfiendtliga 
momenter, som hänga hotande öfver deras hufvuden. 

Andra orsaker kunna dock finnas. Ifall det t. ex., såsom 
VILLERMÉ, MILNE EDWARDS, CIAFFOuT, RIECKE, rn. fl., genom 
sina undersökningar trott sig finna, förhåller sig med späda 
barns dödlighet så, att den är i stigande under vintern (Dec.—
Febr.) och sommaren (Juli—Aug.), men i fallande under våren 
och hösten, så kan man lätt förstå, att den stora dödligheten 
bland späda barn i Stockholm skall bidraga att contra-balan-
sera den stegring i dödligheten, som höst- och vårmånaderna 
kan antagas åstadkomma bland de äldre i Stockholm såväl 
som annorstädes. Resultatet måste sålunda bli en jemnare för-
delning af mortaliteten under årets lopp. 



OM STOCKHOLMS MORTALITET. 	 71 

QVETELET har genom undersökningar af mortaliteten i 
Belgien äfven funnit, att vexlingen uti dödlighet i olika års-
tider är störst bland gamla personer och minst bland personer 
i sin fulla lifskraft. Häraf följer, att i ju mindre antal de förra 
och i ju större de sednare fdreflnnas inom en befolkning, desto 
mindre måste vexlingen i dödlighet blifva. Möjligen torde 
detta i någon mon kunna inverka i Stockholm, enär, såsom 
redan i tab. N:o 6 är visadt, ålderskiasserna 20-40 är der äro 
proportionsvis flertaligare än i öfriga riket. 

8. Mortaliteten pt sjukhus och i fängelser. 

Det är en känd sak, att mortaliteten på sjukhus och i 
fängelser kan vexla ganska mycket och stundom uppnå en för-
fgrande höjd, särdeles uti de sednare, der man dock icke skulle 
vänta att finna den synnerligen högre än bland den öfriga be-
folkningen, ja snarare lägre, enär fängelsernas innevånare till 
största delen äro emellan 20 och 50 år, således i den ålder, 
då dödligheten bör vara minst. Det kan derföre icke anses 
öfverflödigt att undersöka, huru Stockholms sjukhus och fän-
gelser fo••rhålla sig i anseende till sin mortalitet, jemförda med 
motsvarande anstalter i det öfriga riket. 

På sjukvårdsinrättningar i allmänhet framträder mortali-
teten ganska olika, icke blott allt efter dessa anstalters olika 
natur, såsom varande antingen vanliga lasaretter, garnisonssjuk-
hus, barnsjukhus, barnhus eller barnbördshus, utan ock efter 
deras olika storlek, belägenhet, organisation, o. s. v. Ja den 
visar sig ock ganska vexlande äfven inom samma sjukhus un-
der olika år, synnerligen om de vårdades antal är blott ringa, 
hvarigenom tillfälliga inverkniiigar få en större betydelse. 

Det har derföre synts lämpligast att i efterföljande tabell 
göra en procentberäkning för 10 år på en gång och införa äf-
ven de absoluta talen för att derigenom ge en föreställning 
om sjukhusens storlek. 
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Tab. N:o 20. Ötversigt öfver dödligheten på rikets sjukhus 1,) 

Lasarett eller sjukhus. 
1851-60. 1861-63. 

- 

Mort.- Vårdadej Döde. Mort.- Vårdade. 	Döde. 
---------------------------- 

__________________________ proc. proc. 

Piteå 	lasarett ................... 278 24 8,2 129 9 6,9 
Umeå 401 54 13,4 92 13 14,1 

694 

.... 

45 6,5 311 25 8 0 Ostersunds 	lasarett .............. 
Hernösands 1,756 170 9,7 660 59 8,9 
Sundsvalls 	» 534 50 9,3 182 23 12,6 
Hudiksvalls 1,092 81 7,3 355 22 6,2 
Söderhamns 	» 706 53 7,5 220 22 10,0 
Gefle 	» 	... 	........ 1,379 165 11,9 403 47 11,6 

304 9,2 1,302 67 5,1 Fahluns 	» 	.............3,269 
Filipstads 	» 	.. .......... 1,592 

. 

122 7,e 560 39 6,9 
Caristads 	» 	..... 	... ... 

.. 
280 7,o 1,486 112 7,5 

1,316 120 9,1 414 44 10,6 
Westerås 	» 	........ . ... 

.3,986 

278 11,s 972 104 10,7 

Örebro 	» 	.............. 

Norrtelge 	» 

.2,343 
601 38 6,3 308 25 8,1 

Stockholms ilins lasarett 2) 3,343 510 15,2 800 123 15,4 
Nyköpings 2,165 181 8,3 766 78 10,2 
Eskilstuua 	» 1,009 86 8,5 220 18 8,2 
Sahlgrenska sjukh. iGöteborg 10,774 793 7,2 3,223 266 8,2 
Uddevalla 	lasarett ............. 4,081 201 4,9 1,246 85 69 

1,771 129 7,2 765 54 7,o 
1,133 130 11,4 390 35 8,9 

Wenersborgs 	" 	............... 
Borås 	» 	............... 
Mariestads 

.. 

2,777 209 7,5 705 48 6.8 
Fahlköpings 	» 	............. 15 5. . 625 36 5,7 
Wadstena 	" 

.274 
829 66 7.9 414 20 4 8 

2,750 405 14,7 710 75 105 Norrköpings 	» 	.............. 
2,414 299 12,3 847 78 9,2 Linköping» 	» 	....... ...... 

Westerviks 	» 	.............. 468 45 9,e 313 19 6,0 
Calmar 693 76 1 10,9 286 13 4 
Jönköpings 	» 	.. ........... 2,613 192 713 1,046 66 6,3 
Wexiö 	" 

. 

2,114 121 5,7 564 37 6,5 
Halmstads 	» 	............. 957 73 7,6 378 28 7.4 
')SeKu;gl, .S'und/iets-Collcgii ärsieri/e1scr 1851-- 63, der de absoluta talen 

återfinnas. 
2) Harmed menas de, som, tillhörande Stockholms län, blifvit vårdade å 

Seraphimerlasarcttet. 
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Lasarett eller sjukhus. 
1851-60. 1861-63. 

Mort.-  Mort.- Vårdade. 	Döde. Vårdade. Döde. proc. ploc. 

Warbergs 	lasarett .............. .726 47 64 323 15 4,6 
91 9,8 394 39 9,9 Carlskrona 	» 	...............921 

m 484 56 11,5 266 22 8,3 
Christiaostads 	lasarett........ 330 5,s 1,833 80 4,3 

Carlshans 	» 	................. 

Lunds 	» 6,092 614 10,0 1,842 150 8,1 
Wisby 	» 

5.,627 

988 122 12,3 437 40 9,1 
Upsala 	sjukhus ................ 2,886 264 9,1 1,502 181 12,o 

lasarett ........... .. 	... .2,006 135 9,2 956 56 5,8 
Löwenströmska lasarettet 1,460 116 7,9 389 27 6,9 
Barnbördshuset i Lund 453 14 3,1 138 3 2,1 

i Götheborg 1,140 30 2)2,6 798 30 3, 
Barnsjukhuset i 	» - - - 193 24 2)12,4  
Alim. barnbördshuset i Stock- 

holm 	........................... 5,249 391 7,4 1,970 141 7,1 
Barnbördshuset Pro Patria 1,164 40 2,4 527 10 1,9 
Seraphimerlasarettet . 	....... .. 27,031 3,039 11,2 7,235 812 11,2 
Provisoriska sjukhuset 15,286 2,400 15,6 5,861 756 12,9 
Diakoniss-sjukhuset ............. 972 53 3)5,4 460 57 12,4 
Fabrikssjukhuset ... ............ . 77 10,6 139 27 19,4 
Kronprinsessans barnsjukhus 

.725 
- 796 152 19,0 

SpädabarnåAllm.barnhuset4) 3,636 1,101 30,2 1,649 449 27,2 
Äldre barn å 	" 2,504 466 18.6 

l 

691 194 2,o 
Garnisonssjukhuset i Stockh 17,590 751 4,2 5,625 214 3.8 

Denna redogörelse omfattar blott åren 1856-60, emedan förut icke 
uppgifter om dode särskildt på barnbördsafdelningen förefinnas. 
Denna redogörelse omfattar blott åren 1861 och 1862, emedan för 1863 
ingen redogörelse till Sundliets-Collegium inkommit. 
Diakoniss-sjukhuset öppnades först 1852 och för 1860 finnes ingen redo-
redogörelse i Sundhets-Collegii berättelse, hvarföre beräkningen gäller 
blott 8 år. 
Vid beräkningen för AIIm. Barnhuset 1861- 63 har begagnats Direktio-
nens årsberättelse, enär för dessa år uti Sundhets-Collegii berättelser 
späda och äldre barn icke blifvit åtskiljda. Uti summorna på de vår-
dade barnen ingå icke de, som hlifvit öfverflyttade från en ålderskiass 
till en annan, icke heller de som efter inskrifningen i rullorna genast 
mot fosterlön uttagits och slutligen icke heller de, som under året blif-
vit uttagne och återlemnade, samt följaktligen varit en gång förut be-
räknade. 
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Om man jemför procenttalen å tabellen och, utgående från 
10-års-perioden såsom gradbestämmande, håller sig till de la-
saretter och sjukhus för äldre personer, som ägt den största 
dödligheten, så befinnas dessa i ordning blifva följande: 

1 18516O.1  1861-63.: 

Provisoriska sjukhuset ...................... mort.proc. 	15,6 1 	12,9 
Stockholms läns lasarett 157  15,4 
Umeå 	lasarett ....................................» 13,4 14,1 
Linköpings 	lasarett ........................ .. 	» 127 3 9,2 
Wisby 122 3 971 

Gefle 	» 117 9 112 6 
Westerås 	> 11,8 10,7 
Carlshamus 11,5 8,3 
Borås 	» 	..........................» 112 4 8,9 
Seraphimerlasarettet .........................» 112 2 112 2 
Calmar 	lasarett ...................... ............ 	» 102 9 4,5 
Fabrikssjukhiiset ...............................» 107 6 197 4 
hvarefter 	kommer 31 andra lasaretter och 

slutligen Diakoniss-sjukhuset ....... mort.proc 5,4 12,4 
Garnisonssjukhuset............................» 4,2 37 8 

Häraf synes det, som om Provisoriska sjukhuset skulle ha 
en större dödlighet än alla lasaretter i öfriga riket. Dernäst 
kommer i dödlighet de personer i Stockholms län, som vår-
dats på Seraphimerlasarettet, hvilka eget nog tyckes ha kon-
stant en större dödlighet än som tillhör Seraphimerlasarettet 
på det hela. Detta sednare är visserligen bland de högsta, 
men äger (lock, utom Provisoriska sjukhuset, 7 andra lasarett 
öfver sig. Härvid torde dock böra anmärkas, att på Seraphi-
merlasarettet, åtminstone på den kirurgiska afdelningen, bru-
kas, enligt principiell antagen praxis, att icke uti journalen 
eller rapporterna upptaga de patienter, hvilka inkomma i så 
uselt tillstånd, att man kan förutse, att de inom några dagar 
skola aflida. Detta bruk, som väl kan äga sitt berättigande, 
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användes dock icke på Stockholms öfriga sjukhus och säkert 
icke heller (åtminstone ej enligt regel) på lasaretten i öfriga 
riket. Jemfbrelsen mellan Seraphimerlasarettets och de öfriga 
sjukhusens mortalitetsprocent blir derföre haltande och skulle 
derförutan utfalla måhända ej så obetydligt ofördelaktigare för 
det förra. 

Stockholms civila sjukhus för äldre personer, synas så-
lunda, med undantag af Diakonissjukhuset, (som dock äfven för 
1861-63 företer en stor mortalitet), intaga ett ganska ofördel-
aktigt rum bredvid de öfriga i riket. 

Ingalunda fördelaktigare blir utslaget, då man öfvergår till 
Barnhuset, Barnsjukhuset och Allmänna barnbtirdshuset och 
jemför dem med de få, dem motsvarande, inrättningarne i öf-
riga riket.  

1851— 60.1 1861-63.1 
Bland Allmänna barnhusets späda barn 

var...................................................mort.proc. 	30,2 	277 2 

	

D:o d:o bland äldre barn .................» 	18,6 	28,0 
På Kronprinsessans barnsjukhus. 	» 	- 	19,0 
» Allmänna barnbördshuset 	» 	72 	771 

Pro Patria....................................» 	27 4 	17 9 

	

» Barnbördshuset i Lund ..............» 	3,1 	27  
d:o i Götheborg (1856-60) 	» 	2,6 	32 7 

Barnsjukhuset i d:o ....................» 	- 	122 4 

Med undantag af Pro Patria, så visar sig sålunda äfven 
dessa inrättningar uti en föga gynnsam dager. Särdeles stor 
framstår mortaliteten 1)å Allmänna barnhuset, synnerligen då 
man ihågkommer, att här icke är fråga om ett sjukhus, utan 
om ett barnhem. Visserligen finna vi vid en jemförelse med 
de förut anförda siffrorna för dödligheten bland späda barn i 
allmänhet i Stockholm (tah. N:o 8), att dessa ock utvisa 30 

32 procent, men vi ha också måst erkänna, att detta är en 
orimligt stor mortalitet. Ännu sämre framstår mortaliteten bland 
äldre barn å Barnhuset, 18,6 och 28,o, då vi förut sett, att den 
för 1-3-åringar uti hela Stockholm är blott 9 å 11 proc. och 
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bland 4-10-åringar blott omkring 2,5 proc. (tab. N:is 7 och 
8). Dcii orimligt höga procenten för 1861-63 beror hufvud-
sakligen på den stora dödlighet, som 1862 orsakades af diph-
teritis, scarlatina och synnerligen morbilli, så att mort.proc. för 
detta år ensamt uppgick till 30,6 proc. Den uppgick dock äf-
ven 1861 till 277  men 1863 blott till 13 proc. Barnsjukhuset 
i Stockholm visar visserligen större dödlighet än det uti Gö-
theborg, men af blott 3 års erfarenhet kunna inga bestämda slut-
satser dragas, så mycket mera som äfven der 1862 messlings-
epidemien rasade och höjde mort.proc. för detta år till 25. 
Och i jemförelse med Allmänna barnhuset synes detta såsom 
ett relativt fördelaktigt resultat. 

Allmänna barnbördshuset framstår äfven ofördelaktigt och 
skulle göra det ännu mera, ifall det icke vid procentberäknin-
gen äfven fått räkna sig dem till godo, hvilka under epidemier 
af puerperalfeber blifvit på inrättningens bekostnad hos barn-
morskor f(jrlösta,' hvilkas antal dock icke finnes i alla årsbe-
rättelser upptaget, men som dock varit icke så ringa (för år 
1853 uppgifves det till 100), och om livilka det vanligen heter 
att »ingen aflidit». 

Det oflirdelaktiga intryck, som denna framställning om 
mortaliteten på Stockholms sjukhus åstadkommer, måste dock 
i någon mon mildras, då man utsträcker jemförelsen äfven till 
fremmande länder. Visserligen visar sig äfven der ganska 
mycken olikhet, men flera af hög rang synas dock vara föga 
bättre än --Provisoriska sjukhuset. Se här några exempel 1): 

Wien: Allgemeines Krankenhaus 1851-60 ........mort.proc 13,s. 

	

Krankenhaus Wieden ................................» 	142 2. 
Berlin: Charité 1848-56 ................................. ..... 	» 	11,. 

Bethanien .. ........... ... ................. ..... ... ..... 	..12,. 
Paris: TT(pit. des Enfants malades 1839-48 	» 	20,o. 

') Se OESTRLRX, pag. 283-288. 



OM STOCKHOLMS MORTALITET. 	 77 
Paris: 	Hotel 	Dieu 	1839-48 .................................. mort.proc 	12,5. 

Charité ,) 141. 
» 	Maison d'accouchements 1839-48............ » 50. 

Pitié 	1860 .................................................... .. 7,s. 
» 	alla Civil Hospize tillsammans 1839-60 » 122 9. 

Zu.ich: 	Cantons 	spital 	1857-61 .......................... » 9,1. 
Frankfurt a. M.: Heiligell Geist Spital 1826-60 » 52 . 

Senkenberg, Btirgerhospital » 1220. 

London: 	Guy's 	Hospital 	1850-60 ........................ .. 9,1. 
St. 	Barthclomew's 	1861.......................... » 10,7. 

)> 	St. Thomas )) 9,7. 
St. 	Georges 	» 	........................... » 87 3. 

Middlesex » 11,7. 
St. 	Marys 	)) 	........................... )) 1021. 

Westminster 	» 	........................... » 92 6. 
King's 	College 	» 	........................... » 102 7. 
University 	» 	........................... » 112 2. 

Vi öfvergå nu att betrakta Stockholms flingelser i anse-
ende till mortaliteten. Dessa äro blott tre, som här kunna 
ifrågakomma: ett cellfängelse samt två straff- och arbetsfän-
gelser, ett ibr mankön, Långholmen, och ett för qvinkön, Kor-
rektionshuset på Norr. - Uti Fångvrds-Styrelsens årsberättel-
ser finnes dock efter 1855 sjukligheten och dödligheten uti de 
olika cellfängelserna icke specificerad, hvarfiirc dessa här in-
föras blott för åren 1848-55. Do dligheten i samma fängelse 
visar sig ganska vexlande olika år, men för korthetens skull 
upptages den här, såsom förut har skett, blott per medium för 
fleråriga perioder. Fo.e 1848 finnes ingen fullständig mortali-
tctsstatistik för fängelserna. 
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Tab. N:o 21. Öfversigt öfver mortalitetsproeenten i rikets 
ftingelser 1). 

C e 11 f 8 fl g e 1 s e r. 

1848-50 ...... 	........... 0,7 is 2,5 1,9 2,2 5,1 1,7 1,1 - - - 
1851-55 	

. 
4,5 4,7 2,6 4,4 4,9 2.1 0.8 1.6 4,6 2)3,6  ')2,7 

A r b e t s f 8 fl g e 1 s e r. 

För mankön. För qvinkön. 

År. 

2,o' 1848-50 .................. 14,6 3,4 2,1 5,o 1,5 2,6 1,9 6,3 4,2 17,3 
1851-55 .................. 11,4 2,5 1,9 9,0 5,0 5,3 5,3 3,8 9,0 1,3 25,5 
1856-60 .................. 9,7 

. 
2,5 1,7 5,o 6,5 )1,1 1,9 3,4 8,5 3,9 5,2 

1861-64 .................. ..4,i 0,8 1,7 6,7 ')3,8 - 3,2 1,3 2,9 3,2 1,4 

Häraf synes, att dödligheten per medium under den an-
gifna tiden 1848-55 i Stockholms celiftingelse (0,7 och 4,5) 
icke på det hela varit högre än i andra cellfingelser. Den är 
visserligen under qvinqvenniet något högre än i sju andra, men 
mindre än i de tre öfriga. 

Bland arbetsfängelser för männer äger deremot Linghol-
men under de tre ft3rsta perioderna (1848-60) alltid den stör-
sta dödligheten med den orimliga procenten af 14, 11 och 9. 
Under den sista perioden (1861-64) har visserligen mortalite- 

') Se Fångvårds-Styrelsens årsberättelse 1848 -50, bil. Litt. K samt 1851-
64, bil. Litt. L. 

2) Redogörelsen för Cariskrona börjar först 1852, hvarföre denna proc. är 
medium för 4 år. 

) Redogörelsen för Calmar börjar först 1853, hvarföre denna proc. är 
medium för 3 år. 

4) Redogörelsen för Caristen slutar 1858, hvarföre denna proc. är medium 
för 3 år. 

) Redogörelsen för Christianstad slutar 1861, hvarföre denna siffra är 
detta årets mort.proc. 
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ten nedgått till 4,1 proc., men den är dock högre än på alla 
de öfriga, med undantag af Elfsborgs flistning, som har 6,7 
proc. Emellertid ger öfversigten det intryck, att helsotillstån-
det på Långholmen är uti en fortgående förbättring, enär mor-
talitetsprocenten under de angifna perioderna visar sig uti ett 
oafbrutet fallande, hvilket ock synes vara en billig förväntan, 
då den börjar med så höga siffror. 

Bland de tre arbetsfängelserna för qvinnor har under de 
två fbrsta perioderna Götheborgs den högsta dödligheten med 
den oerhörda procenten 17 och 25. Dernäst står Stockholms 
med 6,3 och 9,o proc. Under den tredje perioden har Stock-
holm den högsta med 8,5 proc., under den sista deremot Norr-
köping med 3,2, under det att Stockholm har blott 2,9 proc. 
Ifall denna sednare siffra icke är blott tillfällig, så skulle äf-
ven på Stockholms arbetsf'ängelse för qvinnor en förändring 
till det bättre ha inträdt. 

Att dömma af de fyra sista årens erfarenhet, skulle såle-
des Stockholms arbetsfängelser numera på det hela icke vara 
sämre i afseende på hälsotillståndet än öfriga arbetsfängelser 
i riket, och icke heller sämre än fängelserna i andra länder, 
der dödligheten äfven per medium är 3 £t 5 proc. 

U. DUdsorsakerna 1 Stockholm. 

Såsom redan uti inledningen blifvit omnämndt, är det först 
sedan den 1 Juli 1860 som Stockholm, likasom öfriga städer 
i riket, äger en någorlunda fullständig statistik öfver döds-
orsakerna. Det svenska tabellverket innehåller dock sedan 
äldre tider, såsom äfven i inledningen omnämndes, en statistik 
för hela Sverige öfver vissa dödsorsaker, nemligen sådana, som 
genom sin mera ovanliga art ägt en särskild betydelse och 
deribre enligt föreskrift blifvit intagna uti kyrkböckerna och 
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ingått uti rapporterna. Ehuruväl dessa icke alltid kunna till-
erkännas all den fullständighet, som önskligt vore, så torde de 
dock icke sakna allt värde, hvarföre vi här vilja begagna oss 
utaf dem. 

Birjan torde då lämpligast giras med den art af did, som 
mest af alla beror på menniskans egen fria vilja och minst på 
de sanitära, ehuru säkert icke minst på de sociala fdrhållan-
den, som omgifva henne, - det är 

L Död genom sjelfmord, 

Tab. N:o 22. Antalet sjelfmördare i Sverige 1836-64 9. 

? 
,: 	- e' . 

Stockholm ........... 67 	8 31 44 75 	5,560 56 12 38 30 68 6,340 .. 
160 	25 83'102 185 	5,760 120 	26i  64 82 146 7,780 Öfriga 	städer.  ........ 

Landsbygden........ 640 170.537 273 810 	17,190 

1846-50. 

666 178518 326 844 17.260 
1851 - 55. 

Stockholm .......... 72 12 28 56 84 	5,390 84 14 35 63 98 4,870 
Öfriga städer ....... .138 37 	68 107 175 	7,050 

.. 
137 36 75 98 173 7,790 

Landsbygden......... 698,189523 364 	87 	17,260 

1856 	60. 

7942O2ö21 375 996 16.000 
1861-64, 

Stockholm ........... 18 49 64 113 4,650 153 27 51120 180 2,720 
Öfriga städer ....... .153 32 8H01 185 8 160 

767I231518 480 998 is.sio 
Landsbygden......... 553 203415 341 756 22:100 

Häraf synes icke blott, att sjelfmordens antal alltid under 
den anfl3rda tidcn varit i proportion till folkmängden st.;it 
uti Stockholm, utan ock, att desamma dcrstädcs alltifrån qvin- 

') Denna tabell är för år 1836 50 sammanställd efter I?iksta.bel1erna,, för 
år 1851-6'! efter I',ilkuinq.staistikcns uppgifter för de olika perio-
derna. Sjelfmördarnes proportion till folkmängden är beräknad efter 
medium af innevånarne, sådant det erhållits genom att addera talen 
för första och sista året i perioden och dividera med 2. Detta har 
ansetts här vara tillräckligt noggrannt. 
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qvenniet 1841-45, då de årligen utgjorde 1 på 6,340 innevå-
nare, varit i ett beständigt stigande och under perioden 1861-
64 uppgått till 1 på 2,720 innevånare, och således blifvit i pro-
portion till folkmängden mer än fördubblade på 20 år. 1 det 
öfriga riket ha deremot sjelfniorden bibehållit sig vid samma 
relativa antal såväl i städerna som på landet ända till 18601  
då de under perioden 1851-64 blifvit betydligt flera än under 
det föregående qvinqvenniet. De uppgå nemligen då i hela 
Sverige, utom Stockholm till 1 på 15,510 då de under det före-
gående qvinqveniiiet utgöra blott 1 på 19,300. Förklaringen 
härtill torde dock till en del kunna sökas den, att ända till 
1860 inkommo uppgifterna härom till Statistiska byrån ifrån 
presterskapet uti tabellarisk form, men från och med 1860 ha 
uppgifterna meddelatå genom nominativa utdrag. Man måste 
derföre antaga, att antalet sjclfmördare före 1860 i det öfriga 
riket utom Stockholm är upptaget för lågt. 

Af tabellen synes, att sjclfmorden allestädes äro flera bland 
män än bland qviunor. Skillnaden häri framträder större i 
städerna än på landet. Då i Stockholm sjelfinördarne bland 
männen på det hela taget äro omkring sex gånger så många 
som bland qvinnorna, så äro de uti de öfriga städerna blott 
fyra och på landet tre t fyra gånger så många. - En mera 
egendomlig olikhet mellan städerna och landet visar sig der-
uti, att då i de f .ra de ogifta sjelfmördarne äro vida flere 
än de gifta (i Stockholm under de fyra sista åren mer än 
dubbelt så många), så är tvärtom på landet de giftas antal 
vida större än de ogiftas. Härvid må dock ihågkommas, hvad 
som ibrut är anfo.dt, att de ogiftas antal i städerna är betyd-
ligt större än på landet. Dcii 31 l)ecember 1855 fanns nenili-
gen i Stockholm bland 100 innevånare öfver 15 år: 28 gifta 
och 72 ogifta (enkor och enkhingar inbegripna 1]); i samtliga 
städerna 34 gifta och 66 ogifta; på landet 51 gifta och 49 
ogifta 2).  Häraf ftirklaras i sjelfva verket (len omnämnda sken- 

I)essa ingå afven i ofvanstående tal)ell bland ogifta. 
Se OJie. StaL A) 1. 3. p. 31. 
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bart egendomliga olikheten mellan städerna och landet. Ty 
då man nu finner, att i Stockholm är inemot 2.1. gånger så 
många ogifta som gifta uti åldern öfver 15 är och i samtliga 
städerna omkring 2 gånger så många, men på landet ungefär 
lika många af begge stånden, så synes, om man med dessa 
relativa förhållanden i minnet ser på tabellen öfver sjelfmor-
den, att dessa dock i verkligheten förekomma proportionsvis 
oftast ibland de gifta, såväl i städerna som på landet. 

2. Död på vIdsamt sätt utan egen handaverkan, 

Tab. N:O 23. a. Antalet döde genom olyckshdndelser och brott'). 

1836-1841-1846-2851 —1856-1861---- 
40. 	55. 	. 50. 	55. 	60. 	64. 

Stockholm ................................ 297 	570 	263 	227 	2(33 	42,1 1  

Öfriga stä.der ............. .............. ..9.086 10,196 	
934 	912 	936 	1,103 

Landsbygden............................. 	 8 ...... ,820 8,780 7,479 7,09(3 

Härunder äro sammanftttade: afrättade, mördade, ihjäl-
slagne af åska eller på annat vådligt sätt, ihjälosade, inne-
brända, ihjälfrusna, ihjälsvultna, förgiftade, qväfde (ihjälegade 
barn m. m.), af djur dödade, drunknade o. s. v. 

Enär emellertid Stockholms innevånare icke tyckas i nå-
gon högre grad, utan snarare mindre än det o..friga rikets inne-
vånare vara utsatta härför, så synes icke behöfligt att iiiera 
detaljeradt inlåta sig härpå. - Det torde böra anmärkas, att i 
landsbygens summa ingå!' en stor mängd s. k. ihjällegade barn 
(ex. 1846-50: 1,090; 1851-55: 1,040; 1856-60: 761), dit der-
emot för städerna finnas anmälda blott några få sitdane ful. 
Det största antalet vitdligen omkomna är dock för städerna 
såväl som för landet de drunknade. 

Tabellverket har sedan äldre tider meddelat tabeller med 
rubriken: dödsfall genom starka drycker. Dessa uppgifter ha 
blifvit fortsatta ända till 1860. Derunder har sainmanfattats 

t)  Denna tabell är sammansthlld ur Tabelikommissionens och S€a& Central-
byrns sarskilda årsberhttelser. 
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dem, som under rusigt tillstånd hastigt eller vådligen omkom-
mit och på sednare tid säkert ofta ä.fven dem, som dött under 
ett anfall af delirium tremens. Att dessa uppgifter måste blifva 
ganska olikformiga ligger i sakens natur, då dels det ofta kan 
vara svårt afgura, hvad andel ruset haft uti en hastig död, 
och dels säkert ofta med afsigt den verkliga orsaken icke blif-
vit upptagen för att den aflidne skulle fredas för vanära. 

Det kan dock icke sakna allt värde och intresse att an-
fira de summor, som finnas under denna rubrik. 

Tab. N:o 23. b. Antalet döde genom starka drycker 1, 

1821- 1826-1831-1836 - '1841-- '1S46-1S51—l8SG- 
25. 	30. 	1 	35. 40. 45. 60. 55. 60. 

.8 	s 	21 26 40 53 90 116 Stockholm ...... 	.. 	... 
Öfriga 	städer ............ 19 	31 	31 45 62 82 48 76 
Landsbygden ............ 156 	168 	183 214 229 165 161 110 

Att dömma häraf skulle denna art af död uti städerna i 
allmänhet och synnerligen i Stockholm ökats i en särdeles 
hastig progression. Det torde dock kunna antagas, att orsa-
ken i någon mån ligger deruti, att firr icke så stor uppmärk-
samhet blifvit egnad deråt, som på sednaste tiden. Emeller-
tid visa sig summorna för landsbygden uti ett oafbrutet fal-
lande alltifrån 1845, så att under den sista perioden Stockholm 
ensamt flireter ett större antal dödsfall af starka drycker än 
landsbygden i hela Sverige och äfven ett vida större än o..riga 
städer i riket tillsammanstagna. 

Äfven om man icke vill tililigga dessa siffror så synnerli-
gen hevisande kraft, så torde de dock icke sakna all sådan, 
synnerligen här de sammanställas med andra facta, hvartill vi 
framdeles komma, hvilka tyda på samma sak, ett stort brän-
vinsmissbruk i hufvudstaden. 

1)  Se Oljic. Sta€. A) 1. 1. tab. 39 och Il. 1. tab. 37. 
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3. Död genom barnsbörd. 

Tab. N:o 24. Öfvers'igt öfver antalet döde i barnsbörd). 

På 100 barnsbörder ha inträffat dödsfall: 

År. 	 i Stock- 	i öfriga på lands- i hela ri- 
holm, 	städer, 	bygden. 	ket, 

1816-20 .................................. 
1821-25 .................. 	................. 

1826-30 ...... 	..............................  

1831.- 35................................. 
1836.40 .................................. 
1841-45 ........................ 	..... 	.... 
1846-50 .................................... 
1851-55 ...... 	............................ 
1856-60 ................................... 

1,67 0,78 0,70 0,73 

0,89 0,66 0,66 0,67 

1,48 0,75 0.03 ,66 

1,34 0,61 0,54 0,57 

1,37 0,53 0.48 Oss 
2,02 0,50 0,39 0.44 

1,92 0.49 0,39 0,44 

0,82 0,55 0,42 0,44 

1.39 0,03 0.40 0.45 

Medium 1816-60............ 	1,43 	0,61 	0.s1 	1 	0,54 

»Afven om man, såväl i afseende på det obestämda i sjelfva 
benämningen ndöde i barnsbördn, som i afseende på öfriga 
möjliga och från bristande sakkännedom härrörande misstag i 
presterskapets uppgifter, icke skulle vilja tillerkänsia dem full 
tiliflirlitlighet i afseende på de absoluta talen, har dock detta 
ingen inflytclse på dessa tals iibo•'rdes förhållande, hvilket un-
der hela den långa årsföljden icke lidit ringaste förändring ge-
nom förändradt sätt för uppgifternas insamlande. Dessutom 
torde hitho"rande dödsfallen vara bland de lättaste att rubricera 
äfven för dem, som icke studerat läkarekonsten.» 

Efter detta försvar för uppgifternas trovärdighet uttrycker 
Tabellkommissionen i redogörelsen för 1851-55, 1:sta aftleln. 
pag. 62 sin tillfredsställelse öfvcr det glädjande resultat, som 
visar sig för hela riket, i det att det relativa antalet dödsfidl 
i barnsbörd alltifrån tahellverkets början varit i ett oafbrutet 
aftagande (1776-0 utgjorde de 0,89 proc.), och Koinmissio-
nen tillskrif'ver detta lyckliga förhållande i främsta rummet den 

') Se (JI'ie. Stat. A) Il. 1. tab 32. 
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allt mera ökade tillgången på landsbygden till »bildadt fo.loss-
niiigsbiträde». 

»Den j emftirelse», tillägger derefter Kommissionen, »mellan 
dödsfallen i barnsbörd å landsbygden och i städerna, hvilken 
från och med år 1816 jemväl är meddelad, synes visserligen 
motsäga det ofvan antagna förhållandet, att den lyckliga för-
ändring, som försiggått, skulle stå i vida större beroende af 
ökadt sakkunnigt förlossningsbiträde än af ett fördelaktigt för-
ändradt liälsotillståiid hos barnaföderskorna. Emellertid är 
dock på goda skäl antagligt, att den vida rikare tillgången 
på förlossningsbiträde i städerna mycket mer än på landsbyg-
den motarbetas af lefnadssättets osundhet samt deraf beroende 
ökad sj uklighet hos barnaföderskorna, hvartill j emväl kommer 
verkan af barnsängsfebern, som väl svårligen å landsbygden 
kan antaga någon egentligt epidernisk utbredning. För Stoek-
holms stad synes åtminstone, både af det höga antalet döds-
fil i barnsbörd och af de betydliga vexlingarne i detta antal, 
skälig anledning gifvas att antaga en hufvudsaklig menlig in-
flytelse af denna feber.» 

Hvad helst orsaken än må vara:, så finner man dock af 
tabellen, att dödsfllen i barnsbörd i Stockholm under de an-
förda 45 åren per medium varit nära tre gånger så många 
som på landet och mer än dubbelt så många som i öfriga stä- 
der. 	Ej heller visar sig hvarken i Stockholm eller i öfriga 
städer någon antydan till någon sådan framgång till ett bättre, 
som fo.landsbygden och riket i sin helhet har gjort sig gäl-
lande. Å andra sidan kan man dock ej heller säga, att nå-
gon försämring inträdt, titan synes förhållandet vara på det 
hela enahanda. 

4. Död genom farsoter före år 1861. 
rfah)ell%.cI.ket upptager sedan äldre tider utom ofvanstående 

clödsorsaker äfven några farsotcr, nemhigen kolera, srndt/mp- 
pm, 	rö(lsof och (yph us. För (len sistnämnda upphörde dock 
uppgifterna l3O, och bland (le tre andra synes blott för de två 
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förstnämnda någorlunda fullständiga uppgifter för Stockholm 
ha inkommit. Rödsot uppgifves för Stockholm 1850-60 inalles 
blott i 7 (sju) fall såsom dödsorsak, då deremot för de öfriga 
städerna uppgifves 1,230 och för landet 8,370. 

För kolera och smittkoppor må här uppgifterna anföras. 

Tah. N:o 25. a. Antalet döde i kolera 1834-59 1,) 

1834. 1850: 1853. 1854) 1855) 1856) l857:1l858jl859j Summa. 

Stockholm ......3,665 	2,7971 552 1 7311 79 1 481 389 	74 	8,768 
öfriga städer... 3,961 1,070 3,792 317 	901' 155 1,776 66 447 12.485 
Landsbygden ... 5,011: 741 1.922 283 	670 101 1.5141  92 292 10,626 

Summa i 12,637 1,811 85511 1,152 2,302 335 3,771  547 1 813 31,879, 

Häraf synes, att städerna varit vida gynnsammare för ko-
lerans spridande än landsbygden, der till och med de absoluta 
talen utfalla lägre. Äfven om man kan förmoda, att uppgif-
terna äro för landsbygden mindre fullständiga, så kan dock 
ofullständigheten icke vara så stor, att detta omdöme deraf 
kullkastas. Bland städerna åter har Stockholm synl)arligen va- 

1)  Se O,,7fc. S€a& A) 1. 1. tab. 37 och II. 1. tab. 35. Uppgifterna i Sund-
hets-Collegii årslierättelser äro något olika. Der uppgifves: 

1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 

Stockholm ..... ........... .2,75 	550 	767 	98 	670 	619 	141 
Öfriga städer ..  ......... .4.löS ' oupp- , 1.090 	98 	1,964 	45 	448 
Landsbygden............1.792 gifvet. 	484 	78 1 1,337' 	43 	243 

	

Summa 8,755 - 1 2.341 264 3,971 11 707 	832 
Olikheten mellan dessa tal och de ofvan angifna, hvilken på vissa 
ställen (t. ex. för Stockholm 1857 59) är ganska letydlig, förklaras 
till en del (leraf, att i tabellverkets uppgifter de döde äro anordnade 
efter den kyrkoskrifningsort, de i lifstiden tillhört, men i Sundhets-
Collegii berättelser efter den ort, hvarest (le vistades, då de afledo. 
Till en del måste (lock olikheten bero äfven derpå. att Tabellverkets 
uppgifter, ehuru säkert fullständigare än Sundhets-Collegii för lands-
orten, dock synas vara mindre fullständiga för städerna. I annat fall 
borde slut.summorna för hvarje år 1 l)ådas uppgifter öfverensstämma. 
I)en höga siffran i tabellverket för öfriga städer 1856 grundar sig tro-
ligtvis på någon felaktighet. 



OM STOCKHOLMS MORTALITET. 	 87 

nt den bästa jordmånen för farsoten, enär antalet döde der 
utgör omkring 2 af de i öfriga städer döde, ehuru Stockholms 
befolkning är blott omkring 1. så stor som de öfriga städernas. 

Tab. :O 25. h. Antalet döde i smittkoppor 1848-60 1). 

	

- 1 	- 
0 - 
	. 	C' 	C' 	 '  

Stockholm 	37 179!  45 	14 	20 16 18— 41319 	52 	51 26 818 
Öfriga städer. 1 46 102 231 119 16 1612 4 92 228 281 83 1,231 
Landsbygden .33 116 1,229 2,243 1,395 247 170 29 7149 1,009 1,138599 8,364 

Här synes ett annat förhJlande äga rum mellan stä-
derna och landet. Visserligen äro proportionsvis flera döda i 
städerna än på landet, men det absoluta antalet är dock för 
hela tiden på landet fyra gånger så stort, som i samtliga stä-
derna. Dessa sednare synas sålunda vara en vida mindre gynn-
sam jordmån för smittkoppor än för kolera. Stockholm inta-
ger gent emot de öfriga städerna ungefär samma förhållande 
som uti koleran. 

5. Dödsorsaker åren 1861-64. 

Såsom redan i inledningen är omnämdt, påbjöds genom 
Kongl. Maj:ts kungörelse af den 4 November 1859, icke blott 
att presterskapet i städerna skulle i dödböckerna upptaga 
samtliga dödsorsakerna enligt läkanebetygen, utan ock att för 
för landsbygden skulle på samma sätt redogöras för dödsfall 
af gängse farsot och af s. k. endemisk sjukdom, efter de upp-
lysningar, som läkarne likaledes flirpligtigades meddela. 

Ehurnvill dessa uppgifter för landsbygden icke kunna an-
tagas vara alldeles fullständiga, så sakna de dock icke sitt 
värde. Och summorna deri äro vanligen många gånger större 
än de, som i Sundhets-Collegii berättelser finnas sammanförde 
i enlighet mcd läkarnes cmhetsberättelser. här har derfdre en 

%) Se Offic. Sta€. A) 1. 1. tab. 35 och II. 1. tab. 33. 
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sammanställning af dessa uppgifter för de tre åren blifvit gjord, 
hvari en jemförelse mellan dödligheten i Stockholm och de öf 
riga städerna och på landsbygden iiti de s. k. folksjukdomarna 
kan göras. 

Uti Stockholm befinnas sklunda enligt tab. 26 de i dessa 
sjukdomar aflidna utgöra 15,18 proc. af  samtlige döde, i de 
öfriga städerna 19,71 proc. och på landet 14,05 proc. 

För att lättare kunna öfverse, huru pass olika utbrednin-
gen af dessa sjukdomar varit i de tre respektive afdelningarne, 
kan för dem, som i hvardera haft den mesta utbredningen, 
uppställas efter tab. följande parallel: 

Stockholm: 
Nervfeber ........ 2,57. 
Diarrhé ........... 2,14. 
Barnsängsfeber 1,84. 
Messling .......... 1,78. 

. Strypsjuka ....... 1,is. 
Elak. 	halssjuka 1,57. 
Röclsot ........... 0,82. 
Skarlakansfeber 0,71. 
Smittkoppor ..... 0,67. 
Kikhosta.......... 0,54. 

Ofriga städer: 
Messling ............. 4,12. 
Skarlakansfeber... 3,18. 
Strypsjuka .......... 2,81. 
Nervfeber ........ 	.. 2,64. 
Kikhosta 	....... 	.... 1,57. 
Elak. halssjuka 1,45. 
Smittkoppor ........ 1,07. 
Diarrhé .............. 0,95. 
Barnsängsfeber.... 0,64. 
Hjernfeber ..... ..... 0,12. 

Landsbygden: 
Messling .............. 3,40. 
Skarlakansfeber 2,20. 
Elak. halssjuka 1,79. 
Strypsjuka............ 1,71. 
Nervfeber 	...... ...... 1,13. 
Kikhosta 	...... 	... .. 1,oi. 
Rödsot 	................ 0,66. 
Hjernfeber ... ......... 0,36. 
Smittkoppor ......... 0,35. 
Frossa 	................ 0,32. 

Afven om man icke vill tillägga procenttalen i och för sig 
full tillförlitlighet (åtminstone för landsbygden), så torde dock 
deras inbördas relation, hvilkeu är angifven genom ofvanstå-
ende ordningsftJd kunna anses öfverensstämma med verkliga 
firhkllandet, ty det finnes intet skäl, hvarfiire i allmönhet dell 
ena sjukdomen mera än (len andra skulle undgått att bli an-
märkt och antecknad. 

Då man nu betraktar ofvanstående tre serier, så fhrefin-
fles (ler visserligen några likheter, men äf\'cn ganska niärkliga 
olikheter. I)c sjukdomar, hvilka i alla tre intaga ungefhirligen 
samma plats liro: stril»sjuka och smittkoppor. Mellan öfriga 
städer och landsbygden visar sig äfvcn likhet i afseende på 
nicsslinq, skarlakansfeher och nerrfeber, af hvilka (le två furst- 
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nämnda för Stockholm intaga en lägre, men den sistnämnde 
en högre plats. Elakortad halssjuka intager under Stockholm 
och öfriga städer samma plats; under landsbygden en något 
högre. Såsom egendomligt för Stockholm framträder deremot 
den höga plats, som nerv feber, diarrhé och ba'rnsängs feber er-
hållit. Nervfeber står här främst, då den i 2:dra serien har 
4:de1) och 3:dje serien 5:te rummet. Diarrhé intager 2:dra rum-
met, då det uti 2:dra serien har först det 8:de och i den 3:dje 
icke alls synes. Barnsängsfeber intager 3:dje rummet, då den 
i 2:dra serien har det 9:de och i 3:dje icke alls synes. 

Med hänvisning till noten 3)  under tab. N:o 26 torde dock 
kunna ifrågasättas, huruvida icke jemförelsen för barnsä.ngsfe-
bern blir riktigare, om till procenttalet för densamma lägges 
proc. för döde i barnsbörd. Talen bli då för Stockholm l,o, 
för öfriga städer 1,os och för landsbygden 0,86. Härigenom 
skulle visserligen barnsängsfebern i de tre serierna komma att 
intaga en något mera jemlik plats, men förblef dock högst 
upp för Stockholm. 

1 sammanhang med diarrhéets höga plats för Stockholm 
bör ock observeras, att inhemsk kolera uti Stockholm fram-
står med 0,48 proc., då den deremot i öfriga städer represen- 
teras af blott O, 	proc. - Såsom vi förut funnit, att koleran 
haft en stor fo.kärlek för Stockholm, så finna vi sålunda här, 
att äfven diarrhé och inhemsk kolera, sitsom det var att vänta, 
ha samma tycke. liödsoten tyckes ock älska Stockholm mer 
än öfriga städer. Deremot synes kikhosta trifeas mindre i 
Stockholm än i det öfriga riket. 

Efter denna jemförande öfverblick på de s. k. folksjnkdo-
marnes utbredning i Stockholni och det öfriga Sverige, gå vi 
nu att framlägga en tabell öfver saintlige de väseiidtligaste 
jiikdomarnes antal, såvidt (le utgjort dödsorsak, i Stockholm 

l)land olika kön och åldrar under desamma fyra anförda åren. 

') Nervfeheins höga proc. i öfriga städer utvisar dock, att dess lägre 
plats icke antyder en mindre utbredning i allmänhet, utan blott i jem-
frelse med här ifrågavarande sjukdoma r. 
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Denna tabell N:o 27 utgör ett sammandrag af de tabeller, 
som finnas för Stockholm dels uti den omnäninda bilagan om 
dödsorsakerna i Rikets städer, hvilken blifvit bifogad Befoik-
riingsstatistiken för åren 1861-1863, samt dels uti tab. N:o 20 
uti Befolkningstatistiken för år 1864, der blott redogörelse gifves 
för Stockholms stad. För att lätta öfversigten ha ålderskias-
serna blifvit minskade, hvarjemte vid rubriken "andra sjuk-
domar" (N:o 47) blifvit sammanflirda åtskilliga, uti hvilka blott 
några få dödsfall förekommit, såsom Sockersjuka, Hjernupp-
m/jukning, Hjertförlamning, Sinnessjukdom, Steikramp, Blod-
kiirlsförstoppning, Frossa, Dragsjuka, Skjörbjugg, Fåssjuka, 
m. fl., af hvilka de fyra sistnämnda återfinnas bland redogö-
relser för de s. k. folksjukdomarne. 

Till förklaring af tabellen anmärkes i redogörelsen 1) att 
under Tvinsot sammanfattas: hög ölderdom, medfödd allmän 
svaqhet, Tvinsot, Hjerntvinsot och Ryqgmärqstvinsot. Till 1Terv_ 
feber hänföres äfven Gastrisk feber och Röffeber. Till Tuberk-
ler såvil Lungsot som Struplungsot; till Kräfta äfven Vatten-
kräfta; till Luftrörsinflamrnation såväl Broncliitis som Laryn-
gif is; till Killbrand äfven Gangnena senilis. 

Då man nu granskar slutsummorna i tabellens sista kolumn, 
så befinnas de sjukdomar, hvilka haft den mesta utbredningen 
vara i vederbörlig ordning fljande: 

Tuberkler 	.... 	...................................... med 2,458 fitil. 
Lunginflammation .............................. » 	2,007 	» 

Tvinsot ................................... 	........... .1,305 
Luftrörsinflammation ................ 	........ » 	1,208 	» 

Mag- och Tarminflammation ........... » 	1,019 	» 

Hjernslag 	och 	Lamhet .................. ... 	» 	882 
Hjern- och Ryggniärgsinfiainmation 	» 	642 
Nervfebcr 	........................................... » 	424 
Kräfta ....... 	.............. 	....................... .. 	» 

') Se redogorelsen för år 1861 )ag. VII!. 
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Tab. N:o 27. 	Samtliga dödsorsakerna i o1ilt 

M a n k ö o. 

CD 

i 
476 25 2 - - 
10 - - - - 

3. 	Smittkoppor .................................................. 17 9 5 3 15 
4. 	Skarlakausfeber ............. 	.......................... 	..... 4 19 22 2 1 

1. 	Tvinsot 	................................................ 

40 71 40 1 1 
74 36 27 2 3 

2. 	Medfödde 	bildningsfel ...................................... 

.. 

29 54 67 2 - 
27 11 6 - 

Messling 	................................................... 
Elakartad 	halssjuka ........................................ 
Strypsjuka 	................................................. 

.. 

- - 3 2 3 
8. 	Kikhosta 	....................................................... 

2 6 11. 23 111 

	

9. 	Hjernfeber .... 	................. 	............................. .. 

	

10. 	Nervfeber ....................................................... 
9 10 10 6 12 11. 	Rödsot 	........................................................ 

114 28 7 - 2 
29 2 2 - 1 - - - - - 
1 - - 2 3 

13. 	Inhemsk 	kolera ..................................... 	.......... 

38 2 1 - 1 

	

14. 	Barrisängsfeber .......................... 	................... ... 

	

15. 	Gikt 	och 	rheumatism ....................................... 

	

18. 	Tuberkler. 	........................ 	.............. 	...... ..... 
3 

114 
3 

93 
1 

72 57 434 

16. 	Venerisk 	sjuka 	................................................ 

8 11 5 - -. 
1 1 5 3 5 - 3 2 3 8 

12. 	Diarrhé 	....................................................... 

1 - 1 3 
23. 	Alkoliolssjuka 	........................................ ........ - - 5 

17. 	Skrofler 	..................................................... 

130 85 52 15 33 

	

19. 	Engelska 	sjukan 	.......................................... 

	

25. 	Fijernsiag 	och 	lamhet. 	... 	.................... ........... 141 26 9 7 31 

	

20. 	Kräfta 	...................................................... 

	

21. 	t11män 	vattsot 	............................... ............. .... 

55 11 2 1 2 

22. 	Kalibraud 	................................................... 

21 10 5 1 - 

	

24. 	Hjern- och ryggmärgsiuflammation ..................... 

	

28. 	Organiska 	hjernlidanden ....................... 	....  .... 2 

.... 

- - 1 4 

Konvulsioner 	och 	fallandesot .............................. 
Hjernvattsot 	................................................. 

1 2 5 5 16 29. 	Qrganiska 	hjertfel 	........................................... 
25 1 - 5 15 30. 	Aderinflammation 	och 	varförgiftning ..................... 

391 

.. 

125 38 2 
22 

3 
265 

. 

.220 142 58 
33. 	Lungslag, 	-brand, 	-blödning ............ 	.......... 	..... - - - 1 4 

31. 	Luftrörsiuflammatiou ...................................... 

- - - 2 

	

32. 	Lunginflammation 	...................................... 

	

34. 	Lungemphysem. ......... 	..................................... ..- 
1 3 

330 73 14 - 1 
35. 	Bröstvattsot 	.................................................. 

1 - -- -- 3 
Mag- 	och 	tarminflammation ........................... 

38. 	Tarmvred 	och 	bråck ....................................... - - - Mag- 	och 	tarmsår 	.......................................... 

6 1 1 - 7 

	

39. 	Bukhinneinflammation ..................................... 

	

40. 	Lefverjuka 	...............................................4 1 2 - 8 
41. 	Inflammation 	i 	njurnr 	och 	urinvägar .................. 11 3 5 - 9 

33 42. 	Brightska 	sjukan 	............................................ 1 4 2 6 
43. 	Lifmoder- 	och 	äggstockssjukdomar .............. ...... .- - - - - 
44. 	Barusbörd. 	............... 	. 	..... .................... . .... .-- - - - 

8 4. 	Benröta 	och 	legåiigssjuka 	.. 	..... ...... 	....... 	... . ..... .- 1 8 3 
4(kllos......... 	........... ............. ......  ........ 	.... 18 2 - - - 

14 32 6 4 6 47. 	Andra 	sjukdomar ........................................ 
2 6 21 32 1 51 Vådliga 	händelser 	och 	mord 	............................. 

Sjelfmord 	....... 	....... 	... 	........... 	.............. - :i 66 

2,398 

.. 

883 i 514 217 Summa 

FIN 
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kön och 1drar 'i Stockholm 1861-1864. 

Qvinkön. 

' CID © © » 0' 
-- 

1 1 1 

3 79 585 414 22 4 - 4 3 273 720 1,305 - 
17 3 

10 
69 18 

7— 
7 

- 
3 2 

- 
7 

- 
3 

- 
1 

7 
41 

17 
110 - - 48 2 24 36 3 4 - - 69 117 - - 153 31 68 30 4 5 2 140 293 

2 2 146 46 21 28 5 6 1 6 113 259 
1 - 153 21 58 59 - 1 1 1 141 294 - - 44 21 15 9 - - - - 45 89 
2 

50 
1 

20 
11 

223 
1 
1 5 

1 
20 25 

- 
47 

- 
29 

- 
74 

2 
201 

13 
424 

18 3 68 12 8 15 2 9 i 	9 12 67 135 
13 13 177 115 33 1 -- 2 5 20 176 353 
4 2 40 28 9 - - - 3 -. 40 80 - 
3 

- 
3 12 

- 
-- 

8 233 62 
1 

- 303 303 

1 -- 43 38 2 -- 
- 
- 

-- 
2 4 

8 
1 

9 
47 

21 
90. - - 7 1 3 - 1 - - - 5 12 

546 125 1,441 111 83 86 41 212 304 180 1,017 2,458 - - 24 7 12 	1 2 - - - - 21 45 
33 40 SS - 1 1 1 12 13-2 155 302 390 
15 14 45 2 3 7 3 7 28 43 93 138 
.1 

102 
12 
8 

18 
160 

1 
- 

2 
- 

1 - - 
2 

3 
6 

19 26 44 

28 13 353 114 77 58 
- 
11 12 11 

2 
6 

10 
289 

170 
642 102 120 436 136 27 4 1 10 57 211 446 882 

6 1 78 47 15 1 3 7 6 	. 2 81 159 2 1 40 7 2 2 - 2 - - 13 53 
11 
31 

9 
39 

27 
99 

--- 
1 

- 
1 

2 
1 	1 

- 
8 

2 
l 	15 

4 
28 

13 
60 

21 
114 

48 
213 

20 6 72 22 - 1 1 1 	7 13 6 50 122 
25 

354 
35 
94 

619 
1,155 

324112 
191 147 

29 
77 

2 
12 

5 
54 

14 
159 

103 
212 	l 

589 
852 

1,208 
2,007 

4 14 1—— 1 1 5 5 13 27 
13 
5 

7 
5 

22 
14 

- 
- 

- 
-- 

-. 
1 1 

1 
2 

8 
5 

23 
14 

32 
23 

54 
37 42 	i 27 501 304 79 12 4 21 38 60 518 1,019 

17 8 29 - 1 - - 6 11 4 22 51 
4 

18 
5 
9 

9 
42 

- 
8 2 

- 
3 

- 
4 

1 
21 

7 
23 

14 
15 

22 
76 

31 
118 

30 
10 

30 
23 

75 
61 

6 
11 

1 
3 

- 
3 

- 
1 

3 
4 

6 
7 

23 
10 

39 
42 

114 
103 

59 24 129 - 3 5 3 20 39 24 94 223 - - - - - - 6 12 4 22 22 - 
2 

- 
2 

- 
24 

- . 
1 

- 
1 

- 
4 

1 
2 

13 
3 

7 
4 

- 
1 

21 
16 

21 
40 

1 
41 

4 
27 

25 
130 

16 
33 

2 
5 

1 
1 

- 
6 

- 
13 

2 
15 

1 
21 

22 
94 

47 
224 

122 7 347 3 3 10 7 16 27 15 81 428 
77 7 153 - - - 1 il 13 	l '2 27 180 

836 832 j 8,019 2,105 857 518 164 	809 l 1,117 	1,644 1 7,214 1 15,233 
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 Diarrhé med 353 fall. 

 Barnsängsfeber ................... ................ » 303 

 Strypsjuka. ........... 	................ ............. .. 294 

 Messling ............................... 	.............. > 293 

 Elakartad 	halssjuka.......................... » 259 

 Brightska 	sjukan ............................. » 223 

 Organiska 	Hjertfel ............................ .. 213 

 Alkoholssjuka ..................................... 170 

 Konvulsioner och Fallandesot ........ » 159 » 
 Allmän 	Vattsot ............. 	.................... » 138 » 
 Rödsot 	............................................... » 135 

Med ihågkomrnande af den förut påvisade stora dödlighe-
ten bland späda barn i Stockholm äger det ett synnerligt in-
tresse att efterse de dödsorsaker, hvilka äro allmännast ibland 
dem. Vi finna af tabellen att under åren 1861-1864 ha bland 
barn i 1-3 års ålder aflidit uti: 

 Luftrörsinflammation ............................... 952. 

 Tvinsot ................................................ ...... 937. 

 Mag- 	och Tarminfiammation.. ............... 786. 

 Lunginfiammation .................................... 700. 

 Hjern- och Ryggmärgsinfiammation ...... 406. 

 Tuberkler ........................................ 	...... 	.. 401. 

 Hjeruslag 	och 	Lamhet............................ 330. 

 Diarrhé .................................................... 290. 

 Messling .......................................... 	......... 210. 

 Elakartad 	halssjuka... ........ ....... 	............ 177. 

 Strypsjuka 	.............................................. 162. 

 Konvulsioncr ......................................... 128. 

 Venerisk 	sjuka 	........................................ 80. 

 Kikhosta 	................................................ 74. 

 Inhemsk 	kolera 	....................................... 68. 

 Smittkoppor 	........................................... 51. 

Häraf synes, att den höga l)latS, som Luftrörsinflatnrnation, 

Tvinsot, Mag- och Tarminflammation samt Diarrhé intog i den 
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förra serien, hufvudsakligen beror på en stor dödlighet bland 
späda barn i dessa sjukdomar. 	Då dessa dragas ifrån, så får 
nemligen den föregående serien följande utseende: 

 Tuberkler ............................................... 2,057. 
 Lunginflammation ................................. 1,307. 
 Hjernsiag 	och 	Lamhet ........................ 552. 
 Nervfeber ............................. ...... ....  ........ 410. 
 Kräfta. 	................. ......... 	....................... 387. 
 Tvinsot ............ 	........... ........................ ... 368. 
 Barnsängsfeber ...................................... 303. 
 Luftrörsinflammatjon ................. ............ 256. 
 Hjern- och Ryggmärgsinflammatjon 236. 
 Mag- och Tarminflammation ............... 233. 
 Brightska 	sjukan .................................. 215. 
 Organiska 	hjertfel .................. .. ............. 208. 
 Alkoholssjuka. 	...................................... 170. 
 Strypsjuka............................................. 132. 
 Allmän 	Vattsot ................................... ... 130. 
 Rödsot.................................................... 96. 
 Messling ................... 	..... ... 	........... ......... 83. 
 Elakartad 	halssjuka ................... 	......... 82. 
 Diarrhé .............................. 	.............. ...... 63. 
 Konvulsioner 	och Fallandesot............. 31. 

Vi finna här, att flera betydliga oniflyttiiingar skett. En 
väseudtlig olikhet flirefinnes sålunda uti sjukdomarnes fördel-
nilig bland späda barn och äldre, äfven för de sjukdomsfor-
mer, hvilka äro för båda gemensamma. Vi finna i den sista 
serien, att, i stället för den lägre plats, som tvinsot, luftrörs-
inflamnzation, mag- och tarnunflamniation samt framför allt 
diarrhé erhållit, så ha hjernsiag och lamhet, nerefeher, krdfta, 
barnsiingsfeber och alkoholssjuka fått en vida mer framstående 
plats. 

Eftersom förut ock blifvit ådagalagdt, att dödligheten bland 
inankön är större än bland qviukön, så är det af intresse att 
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jemföra dödsorsakerna i de olika könen. Vi finna dervid bland 
de allmännare sjukdomarna en mera anmärkningsvärd olikhet 
uti följande: 

Tvinsot................... 585 mankön, 720 qvinkön (100 mot 104). 
Elak. halssjuka 146 » 	113 » 	(100 	» 65). 
Nervfeber............... 223 » 	201 » 	(100 	» 76). 
Tuberkler ............... 1,441 » 	17017 (100 	» 59). 
Kräfta ..................... 88 » 	302 » 	(100 	» 290). 
Allmin vattsot 45 » 	93 » 	(100 	» 175). 
Alkoholssjuka........ 160 » 	10 » 	(100 	» 5). 
Lunginfiammation.. 1,155 » 	852 » 	(100 	» 62). 
Lefversjuka............ 75 » 	39 > 	(100 	)> 44). 
Brightska sjukan.. 129 » 	94 » 	(100 	» 61). 

Sålunda synes bland de anförda sjukdomarne blott tvinsot, 
kräfta och ailmiin vattsot ha varit allmännare bland qvinkön. 
Alla de o..riga ha varit allmännare bland mankön. Dock hör 
ihogkommas, att de anför da summorna icke angifva den verk-
liga olika relativa utbredningen, enär det icke finnes i Stock-
holm lika många mankön som qvinkön, utan på 100 af de 
förra 118 af de sednare jfr tab. 2 år 1861-64). Det vill med 
andra ord säga, att nederlaget bland mankön i ofvannämnda 
sjukdomar varit proportionsvis större än hvad ofvanstående 
siffror angifva. Proportionen kan dock lätt beräknas genom 

en enkel xqvation t. ex. för tvinsot - , d. v. s. x = 

104,30. - Dessa beräkninga.r syna utförda i parentlieserna tills 
höger här ofvan. Deraf visar sig, att uti tvinsot dödligheten 
bland man- och qvinkön varit i sjelfva verket nästan lika. 
I)eremot har funnits en betydligt större dödlighet bland de 
förra i alkoholssjuka, lcfversjuka (Cirrhosis?), tubcrkler, Briglit-
ska sjukan och lunginflammation. 

Någon verklig insigt i sjukdoniarnes olika utbredning bland 
olika kön erhålles dock icke, så framt ej afeende fästes älven 
på ålderskiasserna. Så t. ex. beror öfvervigteu af qvinkönct 
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bland döde j tvinsot på ett större antal uti åldern öfver 55 år. 
Bland dessa finnas blott 79 män, men icke mindre än 273 
qvinnor. Enär dessa kunna anses vara sådana, som dö af ål-
derdomssvaghet, så vill det med andra ord säga, att bland 
männen ett mindre antal än bland qvinnorna komma så långt, 
att de få dö af ålderdom. - Bland döde i hjernsiag och lamhet 
finnes 436 mankön och 446 qvinkön, således ungefår lika 
många. Men bland de förra ha 102 dött i åldern 35-55 år 
och 120 öfver 55 års ålder; bland de sednare ha deremot blott 
57 dött i åldern 35-55 år, men 211 i en ålder öfver 55 år. 
Således träffar hjernslag och lamhet männen vid yngre ålder 
än qvinnorna. - På lika sätt befinnes bland 619 män döde i 
luftrörsinflamrnation.. blott 35 ha varit öfver 55 år, då deremot 
bland 589 qvinnor, döda i samma sjukdom, 103 varit öfver 
55 år. 

Efter dessa anmärkningar, hvilka, ifall materialet dertill 
berättigade, kunde och borde utsträckas vida längre, vilja vi 
framlägga en tabell, som tillåter en jemfdrelse mellan Stock-
holm och öfriga städer i Sverige angående dödligheten bland 
späda barn och äldre uti de sjukdomar, hvilka i Stockholm 
haft den största utbredningen 1). 

1 denna tabell ha diarrhé och inhemsk kolera, likasom 
hjernsiag och lamhet samt konvulsio ner och fallanciesot blifvit 
sammanförda under en rubrik. Enär nemligen inhemsk kolera 
såväl som diarrhé förekommit mest bland späda barn, så kan 
knappt antagas, att en skarp skillnad dem emellan blifvit gjord 
och säkert ofta icke ens kunnat göras, då man vet, att såväl 

1) Xerv feber, meosiinq, s/rjpsjuka och harnsängs feber, som äfven varit bland 
de mera utbredda, intagas dock ej här, enär en motsvarande jemförelse 
för dessa förut är gjord i tab. 26 och åldrarne, såtillvida som de här 
åtskiljas, för de i dessa sjukdomar döde äro temligen gifna. Diarrké 
och inhemsk kolera, med hvilka detta sednare deremot ej är förhållan-
det, u)ptagas just derföre här ånyo. 
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det kroniska som det akuta diarrhéet ofta hos barn förenar 
sig med symptomer från nervsystemet, såsom konviilsioner, 
kramp m. m., utan att detta behöfver häntyda på något tio-
logiskt sammanhang med epidemisk kolera. Hvad åter beträf-
far hjernsiag och lamhet å ena samt konvulsioner och fallande-
sot å andra sidan, så ha dessa sammanfbrts derföre att det 
synes visst, att i många attester benämningen slag blif\it an-
vänd för späda barn, utan att någon verklig apoplexia cerebri 

Tab. N:o 28. Antalet döde i några af de allnuinnaste 

Diarrhe och Hjern- och  
Tvinsot. inhemsk ko- Tuberkler. Krafta. rygb 

lera. 

» margs-
i nflamma- 

tioS.. 

c, 	0' 0 	m1 o 0' 
1 e,a 1 1 1 

0" 

holm 1861 ....... 293'115 
11 	1862 ....... 230 85 
» 	1863 ....... 199 77 

1864 ....... 215 91 

Summa 937 368 
Proc, 	af 	döde 	med 

uppgifven 	dödsor 
sak i samma ålder 15,0 4,1 

Öfriga städer 1861 ... 311 307 
» 	1862... 248316 
» 	1863... 292 264 

Summa I 851881 
Proc, 	af 	döde 	med 

uppgifven 	(lOdSOr 
sak i samma ålder 12.2 7.i 

59 

8,615,71 0,81 2,s{  6,41 22,81 

6181 83 281 111 921  7081  

558 54 201  74 95 831 
556 72 18 90 93 784 

1,7321209i 6627 

8,9 3,0 0,5 1,4  

	

552 	1 821 831 97 631 160 

	

622 	 591 170 

	

602 	1 96 97 99 51150: 

	

682 	—109 109 99 63162 

	

2,458 	2 388390l406236l642 

16,1 0,03 4.3 2,6 G,s 2,6 4.2 

	

800' 	3 1321351131 88201 

	

926 	2157159102 871189  
877 —141141i 97103l200 

2,603: 

13,s 0,07 3,s 2,21 4J 2,2 3,0 

') För öfriga städer ha summorna erhållits genom sammanställning stad för stad 
och med år 1863 åtföljt Be,'o1Lninqssöaisih'en och för år 1864 komma att ingå 1 
från öfriga städer till jemnförelse med fyra år från Stockholm. för livilken full 
kan (lock icke ligga i vår jemförelse, då här är fråga blott om sjukdomar, son' 
äro dock större för öfriga städer än för Stockholm. 
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f'örefunnits, hvarföre dessa fall också rätteligen höra till den 
redan i och för sig obestämda rubriken konvulsioner. Och 
hvad de äldre angår, så torde väl esomoftast fallandesot, så 
vidt den blir dödsorsak, på sistone komplicera sig med apo- 
plexi eller paralysi. 	De under anförda rubrik upptagna 
späda barn kunna derftre anses i allmänhet ha dött i kon-
vulsioner och de Ofver 3 år i allmänhet i hjernsiag eller 
lamhet. 

sjukdomarne i Stockholm och öfriga stiider i riket ) 

Hjernsiag, iam-1 
het, 	konvulsio-lLuftrörsinfiarn_ Lunginflamma- Mag- och Alko- Inalles döde med 
fler 	och fallan_ l 	mation. tion. tarminflam- hols- uppgifven döds- 

desot. mation. sjuka. orsak. 

1 
co 

0 
' 0 0 Cn 

0 

° 

150132 19G 

-- 

107 1 145, 
2821 
252 339 

411 	237 
68 	407 

153 

223 

281 
3771 

434 

600 
97 54 151 

2881 
30 

41,1 

301,411 2,030 3,441 

941148 61 	2191 
2271 61 411,875 2,351 4,226 

107k58 

242 

265i1 

158 

259j 86 	345 

166 

158 

331 

318 

497 

476 

199 

26362 

56 255 

325 

44 

55 

44 

55 

1,322 

1,626 

2,245 

2,373 

3,567 

3,999 

458583 1,0411 952256 1,2081 700 1,307 2,007 7861233 1,019L70 170 6,234 8,999 15,233 

~ 	~ 6,s~15'3~ 2,J 7,9~11,j 14,J 13,112,6LJ 7,3 6,4 6,6 1,9 ii 

314239 553 239 140 	379 161 437 5981 1.281 106 1  234 49 49 2,200 3,870 6,070 
233 251 4841 1 309172 481 186 539 7251 128 121 249 72 72 2,647 4,427 7,074 
227249 476 28811501 438 158 461 619 185 100 285, 51 51 2,124 4,015 6,139 

774739 1,513] 836 462 1,298 505 1,437 1,942 441327 768172172 6,971 12,312 19,283 

ll,j 6,j 7,812,o 3,8 	6,7 	7,2 11,7 10,i 6,s, 2,6 4,i 1,4 0,9 

utur redoqörclserna ide dddsorsakernsz i rikeds s.&/er. Enär dessa emellertid blott till 
Sundhets-Collegii årsberättelse, som ännu ej utkommit, så ha vi Isär fått blott tre år 
ständig redogorelse afvcn 1864 intagits i Befolkningsstatjstjkeii. Någon felaktighet 
upptratla tensligen likformigt det ena året som det andra. Och de absoluta talen 
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Då man nu betraktar procenttalen i tabellen, så befinnas 
de i allmänhet högre för Stockholm, men i ganska olika grad 
uti olika kolumner, hvilket lättast synes genom följande öf-
versigt: 

Bland 	100 	i 	hvarje 	ålderskiass 	döde med uppgifven dödsorsak ha i Stockholm] 
aflidit i nedannämnde sjukdomar flera (+) eller förre (—) än i öfriga städer: 

0-3 or. Öfver 3 Alla öl- 
år. drar. 

Tvinsot .......................... 	....  .............. 	............ +2,8 3,0 —O,s 
Diarrhé 	och 	inhemsk 	kolera .............................. 

. 
+O.s +1,4 

+2,4 
.42,7 

+3,9 +2,6 Tuberkler 	....................................................... 
Kräfta .......... 	........................... 	.................. . -0,04 +0,8 +0,4 
Hjern- 	och 	ryggmärgsinflammation ..................... ..+2,0 +0,4 4-1,2 
Hjernsiag, lamhet, kouvulsioner, fallandesot .......... +0,4 —1,0 

Luftrörsinflammation ...... ............ ... 	................. 
-.3,8 

.+3,a —lo +1,2 
Lunginflammation ............................................ +4,o +2,8 +3,o 

+6,s 0,0 +2,6 Mag- 	och 	tarminflammation ............................... 
Alkoholssjuka 	................................................. — +0,5 +0,2 

Stockholm befinnes sålunda (utan afseende på åldern) ha 
haft proportionsvis flera döde än öfriga städer i alla ofvan-
nämnde sjukdomar förutom tvinsot samt hjcrnslag, lamhet etc. 
Den största öfvervigten visar sig i Stockholm för lunginflam-
mation, tuberkler, mag- och tarminflammation samt diarrhé och 
inhemsk kolera. - Bland barn i 0-3 års ålder framträder den 
största öfvervigten för Stockholm i mag- och tarminflammation 
(6,3), luftrörsinflammation (3,3), diarrhé och kolera (2,7), tu-
berkler (2,4) samt hjern- och ryggmärgsinflammation (2,o). Uti 
kräfta samt hjernslag, lamhet etc. är i Stockholm deremot 
mindre dödlighet bland barn än i öfriga städer. —Bland per-
soner öfver 3 år har Stockholm den största öfvervigten uti 
döde af tuberkler (3,9); dcrnäst kommer lunginflammation (2,s, 
kräfta (0,$), alkoliolssjuka (0,5), hjernslag, lamhet etc. (0,4), 

hjern- och ryggmärgsinflammation (0,4) samt diarrhé (0,3). Uti 
tvinsot och luftrörsinflammation visa landsortsstäderna här en 
större dödlighet än Stockholm. Men då man ihogkonimer, att 
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uti tvinsot inbegripes Marasmus senilis och att bland dem, som 
efter 3 års ålder dö uti luftrörsinflammation, flertalet äro ålder-
stigna personer, synnerligen qvinnor, hos hvilka en bronchit 
säkert ofta mera är en komplikation till marasmus senilis är 
den egentliga dödsorsaken, så torde den större utbredningen 
af' dessa begge dödsorsaker i öfriga städer här egentligen blott 
vittna derom, att flera der dö af ålderdom än i Stockholm. 

Af ännu större intresse än denna nu gjorda jemförelsen 
skulle en dylik vara mellan Stockholm och enskilda större 
städer. Vanskligheten deraf är dock lätt att inse, enär stati-
stiken i detta afseende är dels ofullständig och dels opålitlig; 
detta sednare synnerligen när jemfdrelsen utsträckes till främ-
roande länder, då större olikformighet i läkarnes uppfattning 
och nomenklatur af sjukdomarne lätt gör sig gällande. Exem-
pelvis må dock anföras följande lilla 

Tab. N:o 29. Öfversigt af rnortalitetsprocenten i ndgra sjukdomar 
i Stockholm och ndgra andra större städer 3,). 

Bland 100 i hvarje åldersklass dödde med uppifven dödsorsak ha i nedan- 
nämnde sjukdomar aflidit: 

Tu-Long- 	Diarrhé och 

~mation.~ 

Mag- och 	Tvjnsot (De- 
berk- inflam- inhemsk ko- tarminflam- 	bilitas, Atro- 

Uti ler. 	 lera. tion. 	phia, Maras- 
mus, Tabes). 

Alla ål- Alla ål-Alla 2- 0-3 Ella ål- 0-3 Alla öl- 0-3 
drar, 	drar, 	drar, 	år. drar, 	år. 	drar, 	år. 

Stockholm 1861-64 16,1 	13,1 	2,s 	5,7 	6,6 	12.6 	8,6 	15,o 
Götheborg 1861-63 ... 	13,5 	9,0 	0,7 	1,1 	5.7 	8.9 	7,4 	13,o 
Malmö " 	 15,8 	8,3 	0,7 	1,7 	2,0 	0,9 	8,8 	12,6 
Norrköping " 	 16,9 	11.6 	2,7 	5,1 	3,1 	4,8 	5,1 	9,8 
Christiania " 	 17,1 	7,s 	3,7 	8,1 	0,6 	0,7 	4,6 	6,o 
London 1858....... 6,5 	3,4 	- 	0.5 	- 	- 	- 

» 	1859............... 
12,o 

5,0 	5.e 	0.6 	- 	- 	- 

') Den här anförda proc. för Göteborg. Malmö och Norrköping är beräk- 
nad 	efter 	(le absoluta talen i den omnämnda redogörelsen för döds- 
orsakei'na 	i Sveriges 	städer. 	För 	Christiania är likaledes beräkning 
gjord utur de tal, som uppgifvas i .ivorges 01'ic. &a€. C 	N:o 4, Bere- 
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Häraf bekräftas, att lunginflammation är i Stockholm ovan-
ligt allmän; deremot synas tuberkler vara lika allmänna i an-
dra större städer. Uti diarrhé och inhemsk kolera ha visser-
ligen Norrköping, Christiania och London lika, stora eller större 
procenttal, men då man åter ser på dessas betydliga under-
lägsenhet i mag- och tarminflammation, synnerligen bland 
späda barn, så kan den omnämnda öfverlägsenheten förmodas 
mera bero på olikhet i nomenklaturen. Uti utbredningen af 
tvinsot bland späda barn framstår Stockholm öfverlägset. 

Vid en återblick på den undersökning, som nu gjorts an-
gående dödsorsakerna i Stockholm synes det, oaktadt alla (le 
befogade anmärkningar, hvilka kunna göras rörande det ma-
terial, som blifvit begagnadt, vara skäl fbr följande påståenden: 

Sielfmord äro i Stockholm vida allmännare än i det o..friga 
riket och befinna sig i ett hastigt tilltagande. Död genom 
olyckshiindelser och brott äro icke talrikare än annorstädes. 
Dödsfall genom starka drycker äro många gånger fler än an-
norstädes och synas vara i tilltagande. Död genom barnsbörd 
är betydligt allmännare än i öfriga riket, men synes icke vara 
i tilltagande. Ibland sjukdomarne visa sig allmännast såsom 
dödsorsak: tuberkler, ingi'uflammation., tvinsot, luftrörsinflam-
mation, akut och kronisk tarminflammation, hjernsiag, nerv-
feber, kriifta och barnsiingsfeber. Mera allmänna än annor-
städes och således fhr Stockholm karakteristiska synas vara 
bland äldre: lunginflammation, tuberkler, kröfta, barnsöngsfe-
ber och alkohoissjuka; bland yngre barn: lunginflammation, 
akut och kronisk tarm inflamntation, tvinsot samt luft'rörsin-
flam n atio n. 

Med 	denna nu gjorda framställri ing om (lö(lsorsakerna i 
Stockholm fhr (lock icke dess sjukdnmskonstitnton anses ha 
blifvit fullständigt belyst. Många sjukdomar kunna nemligen 

nio9 om •SundhetsiUsMnden 1861---63. För London äro uppgifterna 
liamtade ur O E STERLEN. Milir. statistik. 
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vara rätt allmänna, ehuru död deruti sällan inträffar. Dermed 
är (lock icke sagdt, att de ej äga något inflytande på morta-
liteten, ty de kunna ändock, dels genom att undergräfva häl-
san bana väg för andra sjukdomar, dels genom att försvaga 
krafterna minska motståndsfbrmågan mot sådane mera till-
fälliga sjukdomsfall, och dels slutligen såsom komplikation bi-
stå andra sjukdomar i att gifva dödsstöten. Såsom sådana 
sj ukdomsformer kunna nämnas: chioros, scrophulos, rachitis, 
syphilis, febris intermittens, rheuniatism samt delirium tremeiis. 

Någon fullständig statistik öfter dessa finnes visserligen 
icke. Ett och annat må dock omnämnas. Sålunda finna vi 
följande 

Tab. :o 30. is. Utbredning af några mera vanliga sjukdomar 
bland de fattiga '). 

Enligt fattigläkarnes rapporter insjuknade bland de fattige i 

1860» 1861.1 1862.1 1863.1 1884. 

	

prof.. 	af 
Summa, 	alla 

slukc. 

Febris intermittens 	 1,096 1,294 1,047 470 381 4,288 	10,2 
Scrophulosis 	..................' 	'--- 10 20 98 128 	0,5 
Rachitis ............................. 	------ 23 22 17 62 	0,2 
Delirium tremens 95 91 83 88 109 446 	ii 
Akut och kronisk rheumatism J - 390 537 4811 1,408 	5, 

Inalles sjuke bland de fattige. 8,655 8.808 8,926 7,378:  8,039 41,806 

Anmärkningsviirdt synes här det stora antalet fitll af fe-
bris intermittens, uppgående till mer än 10 proc. af  alla an-
mälda sjukdomsfall. Men ännu anmärkningsvärdare är den 
hastiga minskningeu af samma sjukdom efter 1861. Man kan 
ifrågasätta, huruvida icke detta blott beror derpå, att de sjuke 
mindre anlitat läkarne. Detta synes dock icke vara orsaken. 

1) F'ullständig specifikation af de olika sjukdomaine förekommer icke 
förrän fr.n och med 1882 i det tabehlsansmandrag af fattigläkarnes 
rapporter, som förf, haft tillfälle se, hvarföre nägra luckor i denna 
tab. mstst lemnas tomma. 
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Ty då vi se på de redogörelser, hvilka i Kongi. Sundhets-
Collegii tre sista årsberättelser (1861-63) finnas för de å ri-
kets sjukhus och lasaretter vårdade sjukdomar, så påträffas 
der samma sak. 1861 uppges 485 fall af frossa ha blifvit vår-
dade på Stockholms civila sjukhus (Seraphimerlasarettet, Pro-
visoriska sjukhuset, Diakoniss-sj ukhuset och Fabrikssjukhuset); 
1862 uppges blott 319 och 1863 blott 90 fall. Och ännu mera 
bevisande är, att samma förhållande ägt rum bland garnisonen, 
enär på Garnisonssjukhuset 1861 vårdades 251, 1862 234 och 
1863 blott 58 fall af frossa. - Detta hastiga aftagande af 
nämnde sjukdom synes dock icke ägt rum blott i Stockholm 
utan i hela riket, enär för detsamma uppges 1861 11,074, 1862 
8,925 och 1863 3,608 sjuke i frossa. På samtliga sjukhusen i 
landsorten vårdades 1861 6027  1862 599 och 1863 196 fall af 
samma sjukdom 1) 

Rheurnatism synes och vara temligen allmän i Stockholm, 
då nära 6 proc. af  alla sjuka bland de fattige lidit deraf. På 
Stockholms civila sjukhus vårdades för samma sjukdom 1861-
63 671 fall, hvilket utgör nära 5 proc. af  alla der intagne; på 
Garnisonssjukhuset vårdades samma år 193 fall eller omkring 
3, proc. af  alla der intagne. Sannolikt ha största delen af 
dessa lidit af akut artikulär rheumatism. Och man torde vara 
berättigad, att i denna sjukdoms större utbredning i Stock-
holm få till en del söka orsaken till de rätt talrika döds-
fall af organiska hjertfel, som der förekomma (se tab. 27) och 
som 1861-64 uppgå till 1,4 proc. af  samtlige dödsfall. 

Delirium tremens framträder visserligen icke med någon 
i och för sig hög procent, 1,1; dock är den tillräckligt hög för 
en sjeliförvållad sjukdom. På Stockholms civila sjukhus vår-
dades 1861-63 för samma sjukdom 383, hvaraf 136 blifvit af 
fattigläkarne insända. Om de återstående 247 summcras till 
(le 242, som uppges i tab. härofvan, samt till 87, hvilka sam-
tidigt blifvit å Garnisonssjukhuset intagne, så erhålles för dessa 

') Se K?nql. Sunilhels-colleqii ir,berättc1sc 1861 p. 97 samt tal). 18 och 
25, 1862 p. 39 samt tab. 12 och 23; 1863 p. 33 samt tab. 10 och 21. 
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tre år 576 fall af delirium tremens i Stockholm. Att dessa 
dock icke varit de enda offren för bränvinsmissbruket kan sin-
tas deraf, att bland dessa blott 65 äro angifna att ha aflidit, 
då likväl under dessa samma år 115 ha i Stockholm inalles 
dött i alkoholssjukdom (se tab. 28). 

Utbredningen af scrophulosis och rachitis ådagalägges 
bättre än genom fattigläkarnes uppgifter genom följande ut-
drag ur redogörelsen för poliklinikcn vid Allmänna barnhuset. 
Vi finna deri följande: 

Tab. N:o 30. b. Utbredning af ndgra mera vanliga sjukdomar 
bland barn 9 

Vid polikliniken ?t Allmänna barnhuset anmäldes sjuke i 

Proc, af 
1860. 1861. 1862. 1863. 1864. Summa, alla an- 

mälde. 

Febris 	intermittens ................ 62 84 102 	42 42 332 3, 
Rachitis 	............................ 91 101 110 	103 116 521 5,4 
Scrophulosis ........................ 16 4 10 	9 11 50 0,5 
Keratitis, Conjunctivitis m. m. 72 90 138 	107 118 525 5,5 

24 28 361 	47 42 177 1,9 
24 26 20 	24 23 117 1,2 

Otitis 	et 	Otorrha ................. 
Adenitis ............................... 

50 811 701 	89 113 403 4,2 Eczema 	et 	Impetigo ............... 
Syphi]is congen. et  acquisita 28, 43 42 	37 50 200 2,1 

1 Inalles anmälde .................... .1,342! 1,797! 2,090! 2,0191 2,2461 9,494 	- 

Scrophulosis framträder visserligen här med en ganska låg 
procent bland de anmälde, men enär detta beror derpå, att 
denna diagnos go"res på allmänna barnliuset blott i de fall, 
der en utpreglad allmän nntritionsrubbning förefinnes, så ha 
vi ä.fven upptagit antalet anmälde katarrhala affectioner i ögo-
nen och öronen jente körtelinfiammationer och vanliga hud-
utslag, hvilka tillsammans utgöra 12,s proc. och hvaraf säkert 
en stor om icke största delen skulle i vanlig hikarepraxis ru-
bricerats under seropliulosen. - Rachitis uppträder dereniot med 

') Dc hkr begagnade redogörelserna åtfölja i tabellarisk form de årsbe-
rättelser, som för Allmänna barniniset ingå till Siindhets-Colleginm, i 
hvars archiv de återfinnas. 
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icke mindre än 5,4 proc. - För jemförelses skull ilar äfven 
Febris intermittens blifvit upptagen. Den framträder natur-
ligtvis här med lägre procent äii i föregående tabell, men de 
absoluta talen visa äfven här det anrnärkta hastiga fallandet 
under de sednaste åren. 

Syphilis, hvaraf de flesta fallen äro cougenitala, enär blott 
22 uppges såsom acquisita, framstår med 2,1 proc., eller in-
emot hälften så stor som racliitis. Då man jemför uppgiften 
här om 172 fall af syphilis hos späda barn åren 1861-64, med 
uppgiften i tab. 27 att blott 80 barn under 3 års ålder aflidit 
i venerisk sjuka, så har man, med ihogkommande af den sär-
deles dåliga prognosen för späda barn i denna sjukdom, stort 
skäl att befara, det många bland de barn, som uppges såsom 
döde i tvinsot, i sjelfva verket kontribuera såsom oskyldiga 
offer för denna hemska sjukdom 1).  

Att de veneriska sjukdomarne i allmänhet i Stockholm spela 
en beklagligt stor rle vilja vi nu slutligen visa genom följande 
Tab. ko 31. Öfversigt öfver antalet vårdade veneriske sjuke å 

rikets kuranstalter 1822-63 ). 

1 medeltal årligen intagne veneriske sjuke: 

1 	 . m 00 
s 

På  

H- 
Stockholms civila kurhus 250 256 484 1,0O0 958 793 9841,150h1,3631,623 

Garnisoussjukhus 188 109 190 408 388 341 366 389 385 316 
Summa i 438 365 674 1,4081 1,346h1,1341.350L5391,748 l,93O 

Civila kurh. i 1andsorten2,8542,433 2,364 2.5912.801'2,441 2.751'2,2192,3832.838 
Militära sjukhus i 4:0 	98 	50 	0 	971 140 179 117 1251 150 200 

Summa 2,9522,48324442.(;8 2,94112,6202,868 2.344 2.,535 3.058 

Vi finna här icke blott ett hastigt och fortgencle tillta-
gande af de veneriska sjukdomarnes freqvens i Stöckholm, 

') Enär blott få af deni, sona rådfråga sig vid polikliniken å Ilarnhuset, 
fortfarande der låta behandla sina barn, så är det sällan, som (te, då 
barnen aflida, der erhålla mlödsattest, utan utfärdas denna (lä af fattig-
läkaren eller någon annals läkare, som kanske blott ('fl eller annan 
gång under de sista (lagarne sett patienten, hvarföm'v det är mimm(lre 
underligt om (len proteusarta(le syphilis ofta af mlem förbises. 

2)  Se Sundhe€s-Gol1cii årshe,4gklsc 1861, tab. 6; 1862 tal). 11 och 13; 1863 
tab. 9 och 11. 
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utan ock en deraf beroende stark fhrhöjning af deras propor-
tion till samma sjukdomars antal i det öfriga riket. Desamma 
ha neniligen der under de anirda 40 åren bibehållit sig i un-
gef.r samma antal. Summan för Stockholm, som 1822-26 
icke utgjorde fullt 	af den tbr det öfriga riket, har derfbre 
1862 växt till nära af samma summa. Om detta också un-
der de första qvinqvennierna berodde på en mindre noggrann 
kontroll af de veneriske sjuke i Stockholm, så kan dock till-
växten under de sista perioderna säkert icke anses bero härpå. 
Bland Stockholms civila kurhus ingår visserligen också länets, 
men då de der intagnes antal är ganska ringa (t. ex. 1862 
68 och 1863 76) och då flertalet af dem säkert i Stockholm 
ftirvärfvat sin sjukdom, så kan derigenom omdömet om Stock-
holm icke fbrändras. - Härvid kan man nu anmärka, att an-
talet på kurhus vårdade icke kan anses såsom en sann grad-
mätare på dessa sjukdomars verkliga utbredning. Men sanno-
likt, om icke visst, är dock, att om de utom kurhus för 
samma sak vårdade äfven kunde beräknas, detta icke skulle 
upphjelpa Stockholms sak. Ty såsom bekant är, remitteras 
på landsbygden de veneriske sjuke nästan alltid till kurhus 
och i landsortstäderna äro sannolikt de privat vårdades antal 
l)loportionsvis vida ringare än i Stockholm. Vi äro derföre be-
nägna tro, att en beräkning af samtlige veneriske sjuke skulle 
utfijlia så, att Stockholm hade lika många eller måhända flera 
sådana än hela det öfriga riket. 

Äfven om den sista tabellen icke har så stor direkt be-
tydelse för mortaliteten i Stockholm, enär säkert en vida 
större bråkdel der än i landsorten varit behäftade nied blott 
lokala åkonimor (1863 voro exempelvis bland Stockholms of-
vannämnda 1,939 sjuke blott 433 behäftade med sypliilis, d 
deremot bland de 3,038 i landsorten 1,600 vårdats för syphilis), 
så har (len dock sin fulla betydelse, när (len afser att belysa 
se(llighetsförhållalldena i hufvudstaden. Och såsom sådan kan 
dcii anses ha fört oss in på (len sista aMelningen i denna uppsats. 
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III. Sjukdomsorsakerna 1 Stockholm. 
Alltförväl märkes ofullständigheten i de två föregående 

afdelningarne, då vi nu vilja försöka att med ledning deraf 
göra några slutsatser angående sjukdomsorsakerna i Stock-
holm. 

För att kunna på ett exakt och fullt bevisande sätt åskåd-
lggöra dessa behöfdes, såväl ett vida mera detaljeradt utfö-
rande af föregående undersökningar, som ock utredandet af 
en mängd andra här icke alls vidrörda förhållanden. 

Vi ha talat om mortaliteten i olika kön, åldrar, civilstånd, 
förmögenhetsvilkor, stadsdelar och årstider. Men vi behöfde 
veta dödligheten i olika kön och åldrar inom olika förmögen-
hetsvilkor, olika stadsdelar och olika årstider. Vi behöfde veta 
dödligheten i olika yrken, stånd och fdrmögenhetsvilkor inom 
olika stadsdelar och olika årstider. Ja, vi behöfde slutligen 
veta dödligheten inom olika stadsdelar uti olika årstider.-
Vi 

rstider.-
Vi ha talat om dödsorsakerna i olika kön och åldrar i allmän- 
het, men vi behöfde veta dödsorsakerna i olika yrken, stånd 
och förmögenhetsvilkor, i olika stadsdelar och i olika årstider. 
- Huru omfattande och mödosamma dessa undersökningar 
kunde blifva, ifall materialier dertill funnes, är lätt att inse. 

Det har dock, för att anföra ett par exempel, en helt an-
nan betydelse, om man får veta, att dödligheten bland späda 
barn är stor blott bland de fattiga eller blott iiti vissa osunda 
stadsdelar mot, om man får veta, att dödligheten i allmänhet 
är stor bland späda barn. Och det har sin särskilda betydelse, 
om man får veta, att diarrhéer döda mest, der brunnsvattnet 
är dåligt, luftrörsinfiamniation och lunginflammation deremot, 
der bostäderna äro dåliga, eller om man förnimmer, att de 
fa.ttiga dö mera af katarrhala och rheumatiska lidanden under 
den ohlidare årstiden, de rika deremot mera af hjernsiag, lung-
l)lödfliflg och dylikt efter viiitersaisoncflS slut. 

Men äfven dylika detaljerade undersökningar äro icke nog 
till sjukdomsorsakernas utredande. Derjemte behöfves äfven 
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en iWiständig beskrifning af stället ifråga med hänsyn till dess 
geographi, topographi, administration, kommunala och sociala 
förhållanden. Det skulle dock föra oss alltför långt att om-
ständligare ingå härpå. Ett och annat deribland skall dock 
bli föremål för den följande framställningen. 

Sjukdomsorsakernas indelning kan ske på många sätt och 
kan göras både omständlig och invecklad. Vårt ändamål kräf-
ver dock att gå så enhelt och så att säga praktiskt som möj-
ligt tillväga. Vi vilja derföre tala blott om tre slags sjuk-
domsorsaker: f•rst sådana, som möjligen kunna bero på tem-
peraturen, vindarne och mera dylikt, korteligen på klimatiska 
förhållanden; vidare sådana, som kunna bero på sjelfva ställets, 
markens art och beskaffenhet, alltså på rent lokala förhållan-
den; samt slutligen sådana, som bero uteslutande på menni-
skornas eget görande och låtande, på samfandslifvets beskaf-
fenhet, på de sociala förhållandena. 

1. 	Klimatiska orsaker. 

Så snart en ovanligt stor morbilitet eller mortalitet på en 
ort är ådagalagd, så ligger det, enligt den allmänna föreställ-
ningen, närmast, att söka orsaken dertill uti ett osundt klimat 
eller en osund belägenhet. Denna vana, att nästan endast uti 
temperatur- eller luftförhållandena vilja söka sjukdomsorsakerna 
torde väl ha sitt upphof hos medicinens egna målsmän, hvilka 
under lång tid låtit »förkylmngen», såsom den der synts vara 
snart sagt det enda vissa inom xtiologiens område, spela allt-
fbr stor röle. 

Under de bemödanden, som på sednaste tider blifvit gjorda 
af MosEn, MARC ])'ESPINE, CASPER, HANNOVER M. fl. att med 
vetenskaplig noggranuhet utreda klimatfo.Iiållandenas inverkan 
på morbiliteten, har dock detta visat sig lika svårt som ntgot 
annat inom mtiologien. Och ehuru det icke kunnat förnekas, 
att sjukligheten och dödligheten stå i beroende af luftens be-
skaffenhet, så har dock detta beroendes verkliga art kunnat 
blott föga utredas. Det enda, som synes vara visst är, att 
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dödligheten ökas genom större och hastigare vexlingar i tem-
peraturen, äfvensom genom en under sommaren abnormt hög 
eller under vintern abnormt låg temperatur. Deremot ha icke 
kallare klimat en större dödlighet än varmare. Snarare är 
förhållandet tvärtom. Inflytandet af barometerståndet, fuktig-
hetsgraden och vindai'nes riktning i och för sig kan icke an-
ses vara med visshet utredt. 

Vi synas derflire icke här ha något skäl att fördjupa oss 
uti detaljer rörande Stockholms meteorologiska förhållanden, 
så mycket mera som knappt någon, hvilkcn behandlat Stock-
holms sundhetsftrhållanden, velat uti dess klimat söka egent-
liga orsaken till dess stora dödlighet. 

Profössor Cederskjöld i sitt memorial till Sundhets-Colle-
gium 1827 angående förbättringar i Sundhetspolisen inom huf-
vudstaden säger 1):  »Det finnes kanhända ingen annan stad 
med så mknga naturförmäner som Stockholm. Himlen är der 
ren och klar samt klimatet för denna latitud särdeles mildt. 
De bergs och kullars terasslika beskaffenhet, på hvilka staden 
är anlagd, ger luften allestädes en friare åtkomst itu det varit 
möjligt, om alla gator legat i samma plan. Nästan på alla 
håll omgifves Stockholm af bergsryggar, lagom höga och på 
lagom afstånd för att bryta storma.rnes våldsamhet, utan att 
betaga vindarne den kraft, som fordras för att hålla luften i 
tillräcklig rörelse.» Medicinalrådet M. af Pontin i sitt genmäle 
på memorialet förmenar dock, att de vestliga vindar, som 
stundom bestryka Stockholm, väl kunna rensa den ifrån qvar-
stående elaka dunster, men att det likväl icke är afgjordt, att 
Mälarens sumpluft är liälsosammare. »De tider)), säger han, »då 
den utvecklar sig, hvilket mindre sker från Clarasjön än från 
aflägsnarc egentliga kärrtrakter, sådane som Carlbcrgskaiialen, 
Lofbns och Svai'tsjölandets träsk, uppstår ett mot hafvet ström-
mande kallt luftdrag öfver hufvudstaden, hvarigcnom många 

') Se LUNDEQVIST, Stockholms stads historia, 3:dje delen, pag. 1. 
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dess intermittenta och katarraliska sjukdomar låta i•'rklara 
sig 1).» 

Af större värde än dessa hypotheser äro dock de slutsat-
ser, som kunna göras af en längre tids observationer på vä-
derleksfrhå1landena. Sådane slutsatser, stödjande sig på en 
mängd dylika observationer från det sista seklet, finnas fram-
ställda i den i år utkomna skriften Statistiska minnesbiad öf-
ver Stockholm. Dessa satser i afseende på Stockholms klimat 
äro hufvudsakligen följande 2): 

)att, då jordtemperaturen antages till + 7°, och luftens me-
deltemperatur ftir år uppgår till +5,680, Stockholm, vid nära 
600 nordlig bredd, har en lika hög medelvdrme, som orter be-
lägna vid omkring 48:de nordliga breddgraden inuti Asiens 
fastland och å Amerikas östra sida; 

»att den under vintern förherrskande vestliga vindriktnin-
gen, oaktadt passagen öfver det i vinterdrägt klädda landet 
otvifvelaktigt i hög grad bidrager att mildra Stockholms vin-
ter, hvilket äfven styrkes deraf, att både det första och det 
sista temperatnrillet (andra veckan af Januari och första af 
Februari) sammanträffar med och antagligen har en orsak uti 
den dervid förekommande ökade proportionen af nordliga och 
ostliga mot vestliga vindar; 

»att som martemperaturen, underhållen af de långa, till stor 
del klara dagarne och de herrskande blida sydvestliga land-
vindarne, dock ej stegras till samma besvärande hetta, som 
utmärker kontinentalt belägna orter mcd Stockholms polhöjd, 
dels i följd af aftlunstning från de stora omgifvande vatten-
massoi'na, dels i följd af de svalkaude sjöviudar, som fram-
kallas af landytans starka uppvärmuing ofta till mer än + 200, 
livilka sjövindar, genom sin stegrade proportion af ostlig vind-
riktning omkring mediet af Juli månad, synas hufvudsakligcii 
bidraga till den sänkning af temperaturen, 80111 då äger runi 

1) L. c., pag. 62.  
2)Sv 	 iiti'ila stalli', 	1 K. 
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»att den långsamma, kalla, torra och högst ombytliga vår-
väderlek, hvilken så ofta öfverklagas, såsom en först i sednare 
tider timad klimatförändring, synes böra vara en regel för 
Stockholms klimat, dels emedan issmältningen i de stora vat- 
ten, som omgifva staden, binder en aiisenlig mängd värma, 
och dessa vattenmassor, efter att hafva blifvit isfria under hela 
tiden intill och med Juni bibehålla en temperatur, som är be- 
tydligt lägre än luftens, dels emedan, efter den starkare ne- 
derbördcn i första hälften af Mars, under förherrskande, ännu 
kalla, vestliga och sydvestliga vindar, vindriktningen alltmera 
öfvergår till ostlig och nordlig, samt bibehåller sig förherr- 
skande sådan under hela April och Maj månader, medförande 
kyla från den ännu kalla Östersjön och dels emedan tillta- 
gande solvärma under det öfvervägande antalet klara dagar 
motverkas, såväl af värmeutstrålningen under de klara nät-
terna, som af värmeflirlusten under tjällossningen och stark 
afdunstning, samt den ännu låga jordtemperaturen; 

»att perioden för de skarpa teniperaturskillnaderna, stun-
dom till 200  och mera på dygnet, hvilka lätt kunna skadligt 
inverka på helsa och växtlighet, måste företrädesvis sökas 
inom April, Maj och första hälften af Juni månader, då, under 
gynnsamma förhållanden, temperaturen på dagen kan af solen 
högt uppdrifvas, men den klara natten måste blifva starkt af-
kyld, och då de torra ostliga och nordostliga vindarnes kyla 
måste göra ett så mycket skarpare afbrott mot den starka 
solvärman; 

»att den långa blida hösten, (som kan anses omfatta sista 
veckan af Augusti och årets återstående fyra månader), med 
nära + 70 medeltemperatur ännu i Oktober månad, måste vara 
regel för Stockholms klimat, dels i följd af de hela tiden för-
herrskande blida sydvestliga vindarne, dels i följd af jordens 
och de onigifvande stora vattnens medeltemperatur, hvilken 
sednare, sedan den i Juli och Augusti månader stigit till om-
kring 211  högre än luftens, sedermera bibehåller sig betydligt 
högre än lufttcmperaturen ända till isbeläggniugen, dels ock 
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derföre, att en öfvervägande moinbetäckt himmel hindrar värme-
förlust genom utstrålning; samt 

»att hvad särskildt beträffar November månad, denna, i 
fluljd af firherrskande sydvestliga vindar, mycken nederbörd 
och till större delen molnbetäckt himmel, som hindrar både 
uppvärmning genom solen och afkylning genom utstrålning, 
synes förete de minsta temperaturskilnaderna inom någon må-
nad af aret.» 

»Då hufvudriktningen af den sprickdal», heter det vidare, 
»i hvilken Mälaren förenar sig nied Saltsjön, är parallel med 
den i allmänhet flirherrskande vestliga vindriktningen, så kan 
Stockholm till fördel för vädervexlingen temligen väl bestry-
kas af de vestliga vindarne, likasom den af samma skäl måste 
erfara obehaget af de ostliga i April och Maj.)) 

Vi finna författaren här framställa Stockholms klimat så-
som särdeles fördelaktigt, så vidt det angår sommaren, hösten 
och vintern. Deremot bevisas, att våren i Stockholm måste 
vara långsam, kall, torr och ombytlig. Ganska anmärknings-
värdt är, att ftrfattaren funnit, att de största temperaturskill-
naderna på dygnet infalla uti April och Maj, hvilka just äro 
de månader, uti hvilka, såsom vi förut visat, Stockholm har 
sin största relativa dödlighet, men att November månad der-
emot, uti hvilken vi förut funnit Stockholms dödlighet äga sitt 
minimum, här också framhålles såsom den, uti hvilken de min-
sta temperaturvexlingarna förefinnas. Denna träffande motsva-
righet tyder visserligen uppå, att mortaliteten äfven 1 Stock-
holm står i beroende af klimatförliållandena

'
men deraf kan 

dock ingalunda slutas, att de sednare ha på den förra ett mera 
betydande inflytande. Tvärtom ha vi ju ock förut visat, att 
dödlighetens vexling under de olika årstiderna i Stockholm är 
vida mindre än i hela riket, och således i mindre grad bero-
ende af väderleken. Detta synes bekräftas äfven deraf, att vi 

(len nyss gifna framställningen oni Stockholms klimatförhål-
landcn icke erhållit någon fo.klaring till den stegring af dess 
niortahitet, som vi förut funnit äga rum uti Augusti och Sep- 

E;] 
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tember, enär äfven dessa månader härofvan framställdes såsom 
gynnsamma i anseende till väderleken. 

Om vi nu kasta en återblick på dödsorsakerna och söka 
utreda för oss, hvilka bland dem kunna förmedla den stora 
dödligheten i Stockkolm under våren, så vändes tanken ge-
nast till lunginflammation, luftrörsinflammation och tuberkler. 
Vi flinno dessa vara särdeles allmänna och veta, att enligt van-
lig erfarenhet deras älsklingstid är våren. 

Bland 2,186 hos fattigläkarne under åren 1861-64 an-
mälda sjukdomsfall i luny- och ianghinneinflarnmation inträf- 
fade 583 under 1:sta, 710 under 2;dra, 414 under 3:dje och 
479 under 4:de qvartalet af året. April, Maj och Juni hade 
sålunda de flesta insjuknade. 

Bland 2,710 på Seraphimer-lasarettet åren 1840-55 vår-
dade fall af lunginflammation, befanns följande fördelning på 
månaderna 1): 

Månad. 	 Inkoinne. 	Döde. Procent. 

Januari 	. 	.................................... ..190 26 13,68 

Februari ..................................... .212 22 10,37 

Mars 	................. ... 	.................... 253 35 13,83 

April 	. 	....................................... .355 31 8,71 
415 

. 

47 11,08 Maj.......................................... 
Juni 	............... 	.......................... 290 43 14,81 

Juli. ...... 	.... ...................... 	......... .189 
. 

36 19,04 

Augusti ........... ........................... .113 29 25,66 

September ................................... .134 21 15,67 

Oktober .......................... 	........... 156 23 14,74 

November ..... 	................. ............ 180 
. 

28 15,55 

December .................................... ..223 34 15,24 

Summa 1 2,710 1 	375 1 13,88 

Häraf synes, att Maj vållat det högsta och Augusti det 
lägsta antalet sjuke, men att från Augusti lunginfla niinatiu- 

') Iluss 0,,, 1,,q,,,/a,,,fi,,lt,,. pag. 52. 



OM STOCKhOLMS MORTÅLITET. 	 115 
nerna ökats ända till Maj, hvarefter antalet fallit ända till 
Augusti. 1 afseende på absoluta antalet döde äger äfveu nä-
stan samma tbrhållande runi; men i afseende på antalet döde 
bland de sjuke visar sig deremot dödligheten störst i Juli och 
Augusti samt minst uti Februari och April. »Orsaken till 
denna lunginflainmationens svårare beskaffenhet under somma-
ren)), säger den citerade förf., »är att söka deruti, att den un-
(ler deniia årstid mera sällan fo.okommer enkel, utan vanligen 
komplicerad, såsom med delirium tremens, kongestioner till 
Iefvern och inflainmationstillstånd i magens eller tarmkanalens 
slemhinna eller ock med adynamiska symptomer.» Bland 
959 komplikationer, som bland dessa 2,710 fo.ekommit, voro 
nemligen ej mindre än 180 fall af delirium tremens och 16 af 
alkoliolisnius chronicus. Bland de 180 voro 174 män och 6 
qvinnor; jemfores detta antal med antalet vårdade af hvarje 
kön, så befinnes det vara hvar 12:te man och hvar 71:sta 
qvinna. Af de flirra har hvar 5:te och af (le sednare hvar 
3:dje dött; af båda könen tillsammans har dödligheten varit 
20 procent, ))hvilket visar, att delirium tremens är en kompli-
kation, som särdeles ofördelaktigt inverkar på lunginflamnia- 
tioneiis utgång.)) 	Häraf förninimes, att om också vårvä- 
(lerleken är ett 1)idragallde moment till de många dödsfallen 
af lungiuflammation, det dock äfven finnes andra, som icke 
bo.a för bises. 

Bland 3,866 af fattigläkarne under åren 1862-64 vårdade 
fall af bronchitis och emphysem hade anmält sig 1,330 uti 1:sta, 
864 uti 2:dra, 689 uti 3:dje och 983 uti 4:de qvartalet. - Bland 
1,555 fall af tuberculosis hade 487 inkommit i 1:sta, 357 i 
2:dra, 330 i 3:dje och 381 i 4:de qvartalet. 1 dessa sjukdo-
mar insjuknade de fleste således uti vintermånaderna. Med 
anledning af deras mera kroniska förlopp är dock sannolikt, 
att de flesta dödsfallen inträffat på våren '). Men om sålunda 

1)  Ilar kan visserligen anmärkas, att dessa sjukdomar vanligen tia ett 
viita langre forlopp än ett par månader. Mcii dels ingå i de itifOrda 
Summoriia många liarii, nemligeii 1,669 i 0-10 års ålder bland sjuke i 
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våren också ger det sista utslaget, så kan den dock icke till-
skrifvas uppkomsten af dessa sjukdomar. Och lika litet torde 
hösten och vintern, hvilka vi funnit äga i Stockholm en mild 
och gynnsam karakter, kunna sägas i och för sig betinga de-
ras uppkomst. Orsakerna till dessa sjukdomar få vi derfo..e 
säkert söka på annat håll. 

Hvad angår febris intermittens, hvilken, såsom ofvan an-
fördes, af D:r M. af Poiitin ansågs bero på Mälarens sumpluft, 
när den af de vestliga vindarne föres öfver Stockholm, så må 
anföras, att af de 47288 fall, hvilka enligt tab. 30. a. af  fkttig-
läkarne vårdats 1860-64, 1,088 förekommit i 1:sta, 1,539 i 
2:dra, 797 i 3:dje och 864 i 4:de qvartalet. Häraf synes, att 
febris intermittens förekommer mest i April, Maj och Juni, då 
de ostliga och nordliga vindarne äro förherrskande. 

2. Lokala orsaker. 

Redan då det var fråga om mortaliteten i olika stadsdelar, 
hade vi tillfihile att påpeka de sjukdomsorsaker, som kunna 
ha sin grund i lokala förhållanden. Vi nämnde, att dessa 
kunde vara antingen af en mera tillfällig eller väsendtlig och 
konstant natur. Till de sednare, hvarom här ensamt kan bli 
fråga, hänflirdes markens, vattnets och bostädernas beskaffen-
het. Enär bostäderna likväl äro helt och hållet ett menni-
skans eget verk, så ho•ra de enligt den nyss härofvan gjorda 
indelningen till de sociala sjukdomsorsakerna. Vi ha sålunda 
här blott att tala om den mark, jordmån, hvarpå Stockholm 
är belägen och om det vatten, som den erbjuder sina bebyggare. 

»Den bergiga skärgårdstrakt, der Stockholm har sitt läge, 
företer i allmänhet norr om Mälaren ett mera småkulligt land-
skap, i hvilket de sönderstyckade och lägre i (lagen framträ-
dande bergskullarne skiljas från hvarandra af bredare dalgån- 

bronchitis och emphysem samt 301 i tuberculosis, hos hvilka förlop-
pet vanligen ar mera akut, och dels vet man äfven, att bland det obe-
medlade folket patienterna ofta först, när sjukdomen särdeles försvåras, 
begära läkarebehandling. 
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gar, då dereniot på södra sidan bergen i mera sammanhän-
gande massor, klufna af trängre spriekdalar, resa sig brantare, 
högre och på sina platåer hafva talrika fördjupningar, efter 
numera igenvailacie vattensamlingar till en del fyllda af torfdy. 
Södra Malmen har helt och hållet denna sistnämnda landskaps- 
karakteren. Det öfriga området, hvarpå staden utbreder sig, har 
ej blott ursprungligen haft den förstnämnda karakteren, utan 
än mer utjemnats, dels genom uppgrunclning af de vattendrag, 
som åtskiljt skären och holmarne, dels genom dessas och sträri-
dernas utfyllniny. Berggrunden, hufvudsakligen bestående af 
s. k. Stockholmsgranit och grå gneis, ligger på stora ytor obe-
täckt. Den sandås, som fordom till en höjd af mer än 80 fot 
reste sig å Norrmalm, har småningom lemnat cii stor del af 
sitt innehåll till omgifningens utfyllande. Dess fortsättning i 
sydlig riktning bereder såväl åt staden inom broarne, som åt 
Södermalm, flerestädes fördelen af en grus- och mosandbiandad 
jordmon. Men en mängd berykittlar utan tillräckligt vatten-
aflojp, äfvensom vidsträckta uppgrundningar och utfyllniugar 
af vattendrag bestå af dyig, vattensjuk mark. JTattenafloppet, 
som bort kunna bli lätt regleradt i följd af stadens kuperade 
läge, är dock, genom utfyllningar till ganska betydlig höjd 
öfver nuvarande vattenyta, mångenstädes högst rörsvciradt. 
Södra malmens centrala bergskittel kommer dock att få af-
lopp genom jernvägstunneln 1).» 

Enligt ERDMANNS höjdbestämmelser äro de högst belägna 
platserna inom Stockholm vid Ersta pelare, Södra theatern, 
på Obscrvatoriibacken och vid Catharina kyrka med en höjd 
af 161-128 fot öfver Saltsjön. De lägsta äro deremot vid 
Adolf Fredriks, Clara, Riddarholmens och Jakobs kyrkor samt 
Norrmalms torg med en höjd af 37-6 fot öfver Saltsjön. 

Ehuru Stockholm sålunda enligt det meddelade icke kan 
säges ursprungligen ha något lågt eller sumpigt läge, enär 
den på en knperad mark har dels granit och dels sand till 

1) Stalistiska Minne 1 / a(/ii.frer &orkhojnz, pag. 2. Kursiveringen är gjord 
här. 
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underlag, så erfara vi dock, att en del af stadens område, 
beläget dels öfver bergkittlar utan tillräckligt aflopp och dels 
på uppgrundnhigar och utfyllningar, består af vattensjuk mark. 
Utfyllningarne ha skett i allmänhet oafsigtligt utefter strän-
(lerna, hufvudsakligen genom orenlighet, men också till en del 
genom sjunkna båtar, fartyg och äfven byggnader, hvilka på 
pålar blifvit nppfhrda öfver vattnet invid stränderna '). 

Att den mark, som på sådant sätt erhållits, är af ganska 
betydande areal kan utrönas genom jemförelse mellan (lcii 
äldsta öfver Stockholm befintliga kartan, som anses vara upp-
rättad fbre 1547, och de sednaste kartorna. Deraf synes, att 
å Stadsholmen eller den s. k. Staden inom broarne samt å 
vestra och östra delen af Norrmalm icke mindre än 46 af 
de nuvarande qvarteren till en del och 21 helt och hållet hvila 
på sådan mark; hvarjemte en stor del af ännu öppna platser 
utgöras af dylika uppgrundningar, nemligen större delen af 
Skeppsbron, en del af Mynttorget och Riddarhustorget, större 
delen af Munkbrohamnplanen, hela Örebrohamnplanen, Kött-
torget, en del af Kornhamnsplanen, en del af Gustaf Adolfs 
torg, Rödbodhamnplanen och Rödbodtorget, Tegelbacken, nedre 
delen af Carl XIII:s torg, Blasieholmshamnplanen, hela Norr-
maimstorg, Berzelii park och Nybrohamnplancn. Samman-
lagda arealbeloppet af dessa uppgrundnungar och iitfllningar 
uppgår till icke mindre än 126 tunnland 4,3 kappland eller 
nära 706 qvadratref 2). 

Att denna mark, bestående af hoppackade, förruttnade or-
ganiska ämnen, genomdränkta af stagneradt vatten, måste 
hlifva af en ganska ohälsosam beskaffenhet, synnerligen nuir 
det på snart sagdt intet sätt är söijdt för dess drainering 
(griind(liknirig), är lätt att inse. ))Vattensjuka khllnrc och fukt 
i grundmuirar måste ännu, åtminstone vid Mälarens flödeuj, 
blifva följder af byggnader på en såInnda bildad mark, och 
under sådan marks fortgående uttorknung maste pålverkct 

L. c., pag. 30-32. 
L. c., pag. 34 och 35. 
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ruttna. Den massa växt- och djurämndn, af hvilka den på 
ofvanheskrifria sätt tillkomna utfyllningen till stor del bildats, 
torde ock kunna gifva anledning till en långvarig, skadlig gas- 
utveckling» 	heter det i förut citerade arbete. 

Vid de undersökningar rörande sundhetsväsendet och uti de 
lagstaciganden rörande detsamma, som på sednaste tider skett 
i andra länder, har markens och husgrundens beskaffenhet all-
tid intagit en framstående plats. Då år 1839 D:r CHADwIc11 
i England fick i uppdrag att anställa undersökningar rörande 
arbetskiassernas tillstånd i sanitärt afseende, var den fo..sta 
frågan, som uppställdcs: om trakten var drainerad. Uti sitt 
utlåtande 1842 utvecklade D:r Chadwich, att orsakerna till 
luftens flirskämning och befolkningens fo.tidiga död voro: 1:0 
bristande drainering, 2:o bristande renlighet och ventilation. 
Public Health Act af 1848 innehåller i 49 paragrafen: »Hus får 
ej nybyggas eller omhyggas, då det blifvit rifvet till eller under 
bottenvåningen, ej heller får ett sålunda ny- eller ombyggt hus 
bebos, utan att täckt trumma eller trummor insättas af den di-
mensioii och de ämnen och med det fall, som inspektören (Sur-
veyor) anser nödvändiga och tillräckliga för husets fullständiga 
drainering.» - Den Norska lagen om byggnacisväsendet i Chri-
stiania af den 8 Juni 1856 innehåller i 7 paragrafen: »innan golf 
lägges i nytt boningshus, skall grunden vara utdikad till så-
dant djup och fbrsedd med sådant afloppsrör, som Byggnads-
kommissionen bestämmer. Denna äger också att bestämma 
niveauskillnaden mellan byggnadens källargolf eller, om käl-
lare ej finnes, golfvet i byggnadens nedersta våning och det 
vattenaffall, dit grundvattnet ledes.)) 

Stockholm, likasorn hela Sverige, saknar såväl en sund-
hetslag som en bygguadsordiiing, så vidt det nemligen rörer 
husens sanitära beskaffenhet. Att derföre ohlgenheterna och 
förderfligheten af stadens här och der vattensjuka mark skola 
fördubblas, när boningshusen antingen till följd af okunnighet, 
hikuöjdhet eller vinningslystnad uppföras på ett vårdslöst sätt 
utan afseende på en tillräcklig och god grund, är lätt att inse. 
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Den 	allmänna klagan öfver vattensj uka källare, synnerligen 
på La.dugårdslandet och i Claratrakten samt öfver fukt i botten-
våningarna, synnerligen i de fattigares bostäder, äro ock vitt-
nesbörd nog härom. 

Den menliga inverkan häraf på hälsotillståndet, är lika 
lätt att inse, som den är svår att med siffror bevisa, då vi icke 
äga någon fullständig statistik öfver morhiliteten och morta-
liteteji bland innevånarne i olika stadsdelar, och ännu mindre 
någon bland innevånarne i bottenvåningarne. 

Stockholms långa och blida höst, hvilken, som ofvan 
nämndes, kan anses omfatta årets fyra sista månader, måste 
just vara särdeles egnad att i hus, byggda på en sumpig mark, 
framkalla en fuktig och kylig luft, hvars skadliga inverkan, 
synnerligen bland barn snart måste go•ra sig gällande. Och 
sannolikt 1kr man hufvudsakligen häri söka orsaken till de 
talrika luftrörsinflamrnationer, hvilka under årets sista och 
första månader komma under läkarnes behandling jfr här of-
van). Äfven 'rheurnatismerna, såväl de akuta som kroniska, 
ha säkert häri sin förnämsta orsak. Bland 1,408 sådana hos 
fattigläkarne 1862-64 anmälde sjuke inkommo också 372 i 
1:sta, 329 i 2:dra, 292 i 3:dje och 415 i 4:de qvartalet; således 
de flesta i de sista månaderna af året. 

Fuktiga bostäder, i förening med otillräckligt utrymme, 
otjenlig och otillräcklig föda, torde ock vara de förnämsta or-
sakerna till de talrika fallen af engelsk sjuka samt till de scro-
phulösa och tuberculösa affectionerna bland barn och sanno-
likt äfven till många fall af tuberculos ibland de äldre. 

Men det är icke blott genom dcii fuktighet, hvilken en 
jordmån af omförmälda art utvecklar, som den blir skadlig. 
Den innehåller också ftirruttnelseprodukter, livilka, dels upp-
stigande i luften i gasform och dels uppsugria af det vatten, 
som strömmar till brunnar och källor, go•ra sin verkan gifi-
lande. Det är, såsom bekant, egentligen vissa af de zymotiska 
sjukdomarne, hvilka på hiifvudsakligen empiriska grunder all-
ses ha sin orsa.k (leruti, att förruttnelseprodukter irikomma i 
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blodet. De farligaste representanterna deraf äro hos oss rödsot, 
nervfeber och lcolera. Att en annan med dessa närbesldgtad 
sjukdom, diarrhéet, också ofta har sin grund uti dåligt ruttet 
vatten, är af erfarenheten tillräckligt ådagalagt. Vi ha i den 
tbregående undersökningen funnit en ganska stor utbredning 
af dessa sjukdomar i Stockholm, synnerligen (le två sistnämnda; 
men äfven rödsot har under de fyra sista åren haft en vida 
sto.re  utbredning der än i det öfriga riket (jfr tal). 26), och 
nervfebern, ehuru måhända icke allmännare än i rikets öfriga 
städer, är dock en af Stockholms endemiska sjukdomar, hvil-
keu heständigt fortgår, och stundom stegras till verkliga epi. 
demier. De flesta, som angripas äro sådana, som för kortare 
tid tillbaka iiiflyttat från landet; sjukdomen är sålunda en 
slags acklirnatisationsfeber, hvilket är ett bland bevisen derpå, 
att den beror på lokala förhållanden 1). 

Huru stor inverkan, som vid dessa sjukdomars uppkomst 
bör tillerkännas oren luft, och huru stor orent vatten, torde 
vara svårt att afgöra. Att dock det sistnämnda, såvidt det 
rörer kolera och diarrhé, tyckes spela hufvudrölen, vittnar er-
farenheten. Redan förut, vid talet om mortaliteten i olika 
stadsdelar, omnämndcs några fakta från London ro'rande den 
fo..ra. Och hvad den sednare angår, så vittnar erfarenheten 
äfven derutinnan. Den laxerande verkan af vissa bland Stock-
holms brunnsvatten är åtminstone på främlingar stundom så 
stor, att dc sjelfva snart finna orsaken till sju mages ohe-
stånd. 1 öfrigt ger den kemiska undersökningen af vattnen här-
uti tillräckligt afgo.ande utslag. Redan i den undersökning, 
som af BERGIUS 1759 gjordes å Stockholms bruansvatten, ut-
rönte haui, att dc innehWlo betydligt med koksalt, kalk- och 
talkjordssalter samt i (le mera behodda trakterna salpeter och 
salpetersyrade jordarter. Då Prof. CEIDEInSKJÖLD i sitt ofvan 
omförmälda niemorial till Sundhcts-Cohlegium 1827 äfven vid-
rörde behofvct af godt brunusvatten, genniältc derpå Mediciiial- 

- ')Sr hiss, Om T1p/i es uni Tqp/iuii/n1u'r. pig. 19. Samma irai'eiihet 
är gjord i andra liitfvndstäder, hvaroni se OESTKRLEN, pag. 456. 
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rådet TRAF'WENFELDT, att vattnen visserligen genom dessa in-
blandningar få en saltaktig smak, men att den lilla portion af 
salter, dessa brunnsvatten innehålla, i allmänhet är att anse 
fullkomligt oskadlig, till och med nyttig, dels derföre att vatt-
nen derigenom lättare emotstå förruttnelse (!), dels äfven ige-
nom den lindrigt afförande verkan (!), som dessa vatten må-
ste yttra på dem, som deraf njuta, isynnerhet större qvanti-
teter (!).» 

Tlti detta milda omdöme om Stockholms brunrisvatten ha 
dock icke de vetenskapsmän kunnat instämma, hvilka på sed-
nare tider undersökt desamma, ehuruväl äfven de funnit både 
kalk-, taik- och salpetersyrade salter i mängd. 

BEnZELIUS fann 1806 vid en analys af brunusvattnet i 
egendomen N:o 58 & 59 vid Drottninggatan 1: 

På 14 kannor. På 1 kanna. 

Saltsyradt 	natron 	......................... 4 drachm. 58 gr. 21! 	gr. 
Salpetersyradt kali 	........................ 4 19 	n 18 
Svafvelsyradt 	.. 	........................ - 	» 2 	» » 
Salpetersyrad 	kalk 	....................... 5 	« 37 	11 24 

» 	taik 	....................... 1 	» 5 	» 47 	0 

Kolsyrad 	kalk ............................ 3 28 	» 15 
Svafvelsyrad 	kalk ......................... 1 37 	<1 7 	11 

Kolsyrad 	talk 	............... 	. 	............ - 	0 11 	» 
Kolsyradt 	jern 	.............................. - 4 	' 
Kiseljord ............... 	..... .................. - 	» 10 	» 4 	0 

Extractivämne inberåknadt med sal- 
tema. 

Tillökning 	i 	vigt 	. 	... 	..... 	..... 	..... 	.. - 6 	» 4 
Summa 2 uns 5 drachm. 37 gr. 1 drachm. 32.5,  gr. 

Berzclius säger sig ha anfört detta vattens analys för dess 
»niarkvärdiga halt af salpetersyrade salter», som i början för-
undrade honom; men då han erinrade sig, att materialierna der-
till här, liksom i alla stora städer, samlats under flera sekler, så 
föreföll det honom mer än sannolikt, att »de flesta hrniinar i 
stora städer måste innehålla dessa salter i större eller mindre 

') Se Afhandlingar i Fysik. Kemi och Mineralogi af IIISINOER och BER-
ZELUJS 1806, 1:sta delen, pag. 209. 
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mängd». - BAIIR fann vid en analys af brunnsvattnet i egen-
domen N:o 66 vid Drottninggatan 1): 

Chiornatrium ....................... 
Svafvelsyradt natron............. 

» 	kall ................ 
Salpetersyrad kalk ............... 

talk ................ 
Kolsyrad kalk...................... 
Svafvelsyrad kalk ............... 
Basisk phosphorsyrad kalk 
Kolsyrad talk ..................... 
Kiselsyra ........................... 
Spår af jern. 

8,6 16 10,000-delar. 
1,554 

	

2,380 	» 
6,086 

	

1,777 	» 
3,648 

	

0,602 	» 

	

0,053 	» 
0,870 
0,149 

26,285 10,000-delar. 

Af ännu större betydelse än halten af oorganiska bestånds-
delar anses dock med allt skäl halten af organiska bestånds-
delar. Dessa ha äfven på några ställen blifvit undersökta. 
- På grund af kolerans svåra framfart på Kugsholnien 1858 
ijfr tab. 18) anställde A. M1)LLER på Öfverståthållare-embetets 
förordnande undersökning af några brumisvatten derstädes, 
hvarvid fanns 2). 

Organi- 
1 vatten 	 Mineral- 	ska Surn- 

salter. Srnnen. rna. 

N:o 1 från huset N:o 29 (Åkerlinds egendom) 146 29 175 	100,000-delar. 
N:o 2 från brunnen vid Garnisonssjukhuset 	95 12 107 	» 
M:o 3 från huset N:o 10 vid Handtverkar- 

gatan. 	............................................. 	389 23 412 
N:o 4 från huset N:o 13 vid Kungsholms- 

gatan ...................................... 	........ 	124 11 135 	» 
N:o 5 från huset N:o 21 vid J-Iandtvei-kare- 

gatan ............................................... 	115 18 133 	» 

Mineralsalterna utgjordes liufvudsa.kligen, heter det, af 
kolsyrad och svafveisyrad kalk, jemte en ej obetydlig mihigd 
talkjord, kali och natron; dessutom spår af kisel.syra, ler-jord 
och jernoxid. Alkalieriia voro till en ringare del förenade med 
kois yra, till långt större del med saitsyra. Alla profven inne-
höllo äfvenledes spår af p1io.phorsyra, men salpeter.6 yra i för-
vånaiide stor niäiigd. Vid destillation af vattnen, lemnade de, 

')Se JVelenska-ps-Akademien,t förhandlingar 1858. pag. 401. 
2)  Se Srcnska läkaie-oiillskapels förhandlingar Ort. 1857-- Oct. 1858, p. 249. 
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synnerligen N:o 3, en »amnioniakalisk vätska af oangenäni Inkt, 
liknande den af ruttnad sill och urin; afdunstningsåterstoden 
utvecklade med utspädd svafvelsyra lukten af smörs yra och 
dithörande flktiga fettsyror, tydligen lemningar af fdrruttnade 
djuriska amnen>). 

Uti vatten från brunnen på Brunkebergstorg fann 1iAHR 

1858 93,833 100,000-delar fasta ämnen, hvaraf 15,333 Organi-
ska 1). 1 samma vatten fann i\iosANm1 samma år 2) OG,so 
100,000-delar fasta beståndsdelar. Och uti vatten från en 
brunn vid Brunnsgrdn den nära Johannis kyrkogård fann den 
sistnämnde 294,39 100,000-delar fasta beståndsdelar. Bestånds-
delarne utgjordes i begge vattnen, heter det, af »kali, natron, 
aninioniak, kalk- och talkjord, jernoxidul, smittad af mangan-
oxidul, chior, svafvelsyra, kolsyra, kiselj ord, phosphorsyra och 
organiska ämnen, bland hvilka anträffades hippursyra, en ka-
rakteristisk beståndsdel af såväl menriiskors soni husdjurs urin 
och lätt igenkänlig genom sin kristallisation och de produkter, 
den lemnar vid upphettning dels för sig sjeif; dels i blandning 
med natronhydrat. 1 afseende på vattnets sammansättning ut-
trycker man sig tydligast, då man säger, att vattnet närmast 
liknar den produkt, som uppkommer om rent vatten sättes i 
beröring med gödsel eller gödslad jord, innehållande kolsyrade 
alkalier eller alkaliska jordarter, så att, under lagom luftvex-
ling, jemte produkterna för öfrigt af f'drstörelseprocessen med 
de organiska ämnena, salpetersyra i mängd kan bildas. Hal-
ten af salpeterarter är neniligen betydlig i det undersökta 
vattnet. De utgjorde, orenade af organiska ämnen, i Brunns-
grändsvattnet 1. och i Brunkebergsvattnet 41 af den intorkade 
återstoden». 

1 Svea yardes kaserns brunnsratten fann Mosander vid 
en 9 år förut gjord analys 132 100,000-delar fasta bestånds- 

') Se Vetenskips-AkaIemj»x örhaodlinq'zr iS8. par. 1006. 
2)  l)en luir följande rdogörrlsen för Niosanders analyser hterlinios i en 

hans skrifvelse till kong!. Sundhets-(ol1vginni , på hvars anninilan fln-
dcrsokniiigarne gjides, införd i Stockholms l)uyhia(l för den 1 Nov. 
1S))S. 
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delar, hvariblaud en mängd salpetersyresalter och organiska 
ämnen. 

1 vatten från Malmskillnadsgatan nära Brunkebergstorg 
full J. MLLER 1859 124 100,000-delar »brun återstod med 
mycket salpetersyra och organisk substans; hårdheten = 20 
delar kalk. Och i vatten från Stockholms slott 129,5 100,000-
delar samt hårdheten äfven = 20 delar kalk; då deremot 
Hagavattnet hade blott 32,s delar med l'inga mängd salpeter-
syra och hårdheten = 11 delar kalkjord '). 

Att dessa Stockholms brunnsvatten med sina 100 t 400 
100,000-delar fasta beståndsdelar, med deri ingående 10 å 30 
delar organiska ämnen och 20 t 30 delar kalk, ingalunda 
kunna sägas motsvara ens de billigaste anspråk, synes vara 
uppenbart nog. »Vid undersökning af brunnsvatten för få år se-
dan i Frankrike», säger Mtiller i sitt utlåtande om Kungsholms-
brunnarne, »yttrade Kemisten BLONDEAH följande: vatten, som 
innehåller i 100,000-delar 40 till 50 delar af vanliga oorgani-
ska mineralsubstanser, får begagnas för alla husbehof, om ej 
tillika fo.mycket djuriska ämnen förefinnas; vatten med 100 
delar af nämnda oorganiska ämnen kan ännu begagnas såsom 
dricksvatten, men är vid en halt af 10 delar kalk- eller taik-
jord odugligt för matlagning; innehåller vattnet dessutom 10 
delar organiska substanser, så bo.det aldrig få användas i 
hushållet>). 

Äfven den illa beryktade Themseu har vid London Bridge 
funnits innehålla blott 50,84 100,000-delar fasta beståndsdelar, 
hvaraf 10 delar oorganiska 2). 

Till ytterligare jemförelse må äfven framläggas en analys 
af Bahr på ett par af de bästa bland de vatten, som i Stock-
holm begagnas, äfven utförda 1859 3). 

>) Se en insaud artikel i Ajtonlladet i Juli 1859. 
Se Svenska LdLaresiiltskapee, förhandlingar Oct. 1857—Oct. 1858, pag. 
250 och 267. 
1)enna analys är gjord ph begäran af egaren till Grundsborg och in-
förd i Aitonbladet för den 11 Juni 1859. «Salpetersyran är beräknad 
efter den förlust, som uppkommit i analysen, hvarföre det kan vara 
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&rau1- 	Haga sIott- haga grind- 

	

barg. 	lIlla. 	k8hla. 
Kiselsyra ... . ........................ 0,si 	0,98 	0,79 	100.000-delar 
Salpetersyradt kali ................ 0,38 	0,11 	1,34 
Chiornatrium ............ ... ........ 3,55 	2,74 	2,17 
Svafvelsyrad kalk ................. 3,80 	5,90 	5,11 
Salpetersyrad .. ......... ...... 2,33 	2,88 	0,00 
Kolsyrad 	 7,19 	13,14 	8,1 
Kolsyrad taik ........................ '2,16 	2,13 	1,45 
Organiska ämnen ................. 1,95 	3,26 

	

22,20 	31,14 	24,91 100,000-delar. 
Den betydliga skillnaden mellan fasta beståndsdelar här 

och i de förut omfbrmälda vattnen är i ögonen Ihliande. 
För att få en föreställning om de sönderdelningsprocesser, 

som pågå i brunnsvattnen, har Bahr äfven gjort undersöknin-
gar på lufthalten i flera af dem 1).  »De organiska ämnena», 
säger han, »i ett vatten äro underkastade en ständigt fort-
skridande omsättniugsprocess, ända tills deras beståndsdelar 
ingått i de rent oorganiska ibreningarne af kolsyra, vatten, sal-
petersyra, ammoniak m. m. Men detta sker olika fort för olika 
ämnen och de dervid uppkommande produkterna måste i mon 
af sin olika natur utöfva en olika verkan både på smaksinnet och 
säkerligen äfven på hälsotillståndet hos dem, som förtära vattnet. 
Då denna omsättningsprocess är i ständig fortgång, så följer 
också, att ett vatten, som innehåller organiska ämnen, nöd-
vändigt måste förr eller sednare till en viss grad rena sig sjelf. 
Då vatten absorberar luft i förhållande af 34,9 vol.-proc. syrgas 
och 65,1 vol.-proc. qväfas, så är tydligt, att man genom un-
dersökning af den luft, ett vatten håller absorberadt, eller 
egentligen syrgashalten i densamma, med ganska stor pålit-
lighet kommer till kännedom dels om de vilkor, under hvilka 
vattnet befinner sig för att antingen fortfara att vara godt 
eller att i motsatt fall kunna rena sig sjeli dels äfven af dess 

möjligt, att salpetersyrelialten i dem alla är beräknad nägot litet för 
hög. Den beräknade salpetersyran utgör för Grundsborg 1,73, för Haga 
slottskälla 1,95, för grindkällan 0,71 samt är lagd till den funna kali-
halten och hvad som deraf sedan blifvit öfver till kalkhalten, ehuru 
visserligen utan tvifvel syran i sjelfva verket är delad äfven mellan le 
andra baserna.» 

	

Se 	1 'e(eo./L) 's- Akalem jens 	r/i 1 	aa r 1 SSM. pag. 395 401. 



OM STOCKhOLMS MORTALITET. 	 127 

hälsosamhet, så till vida, som det måste vara i hög grad sanno-
likt, att den större rikedom af syre, som ett friskt vatten na-
turligen bör innehålla, icke kan vara utan inflytande på de va-
relsers välbefinnande i sanitärt afseende, hvilka förtära det. 1 
dessa afseenden står brunnsvattnet i Stockholm ganska lågt. 
Emedan brunnarne äro djupa samt öfverbyggda, hinner ingen 
diffusion och ersättning för det förbrukade syret att fort nog 
äga rum, hvadan luften i brunnsschackt.et  är ganska syrefattig, 
samt ju fattigare ju längre ned den upptages.» - (1 ett luftprof,  
upphemtadt vid vattenytan i Brunkebergs brunn, fann Bahr 
14,3 vol.-proc. syrgas och 85,7 vol.-proc. qväfgas. Den rena 
luften innehåller, såsom bekant, 21 proc. syrgas och 79 proc. 
qväfgas.) 

Uti vatten, försigtigt upphemtadt från Brunkebergsbrunnens 
botten fanns 3,93 proc. syrgas och 96,07 proc. qväfgas. Beräk-
nadt efter det tryck, hvarunder vattnet befann sig, hade det 
bordt finnas 25,27 proc. syrgas och 74,73 proc. qväfgas. Det 
vill säga att omkring 	af syret hade försvunnit i vattnet. 
»Detta visar, att förbrukningen af syre för den naturliga re-
ningsprocess, som vattnet sjelf ville verkställa, är större än att 
den genom absorptionen kan ersättas, emedan luftvexlingen 
icke tillräckligt fort hinner försiggå uti brunnsschacktet. Detta 
••rklarar äfven ett i Stockholm allmänt kändt faktum, nemligen 

att Brunkebergsvattuet och förmodligen äfven de flesta andra, 
nyss det är upptaget, har en ren och frisk smak, men att det, 
sedan det fått stå något litet, blir obehagligt och får en elak lukt.» 

Bahr fann för öfrigt uti vatten från brunnen 
Volymprocent. 

Kolsyra. 	Syrgas. 	Qv8fgas. 

	

vid Holländaregatan N:o 12 (uppumpadt) 24,58 	10,12 	65,30. 

	

» St. Badstugatan N:o 9 ............... 3,15 	18,30 	78,55. 
» Drottninggatan N:o 66 .. 	............. 	- 	12,88 	87,12. 

på Brunkebergstorg 	5 18,07 	15,67 	66,26. 
» 	(upphemtadt) .......... .. 27,52 	2,85 	69,63. 

samt uti vatten från 

	

Grundsborgs källa ')...  ............................. 36,17 	7,62 	56,21. 

	

Haga grindkälla ') ..................... ... . .... .. .... 31,is 	8,73 	59,52. 

') Se Aftonbladet för den 11 Juni 1859. 
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Den betydligt större qväf- och mindre kolsyrehalten hos 
brunnarne i jemförelse med de sist anförda källorna är påfal-
lande. Att syrelialten äfven i brunnarne skulle utfallit vida 
lägre, ifall vattnet hemtats i stället för pumpats 111)1),  synes lätt 
af olikheten mellan de vatten, som på dessa olika sätt tagits 
ur Brunkebergsbrunnen. Genom uppumpuingen blir nemligen 
vattnet mera aereradt. 

Måhända ha vi alltfo.mycket uppehållit oss vid Stock-
holms brunnsvatten, enär numera väl ingen torde vilja uppträda 
såsom deras försvarare. Men det har synts oss vara af in-
tresse att på ett ställe göra en sammanställning af de på sed-
naste tider härom gjorda undersökningarne. 

Någon torde kanhända anmärka, att beskafTenheten af 
Stockholms brunnar numera är af mindre vigt, sedan staden 
erhållit sin vattenledning. Så är dock icke förhållandet, ty 
vattenledningen kommer egentligen blott den mera bemedlade 
befolkningen till godo, i hvars bostäder vattnet är inledt. De 
få vattenkastare, som finnas, begagnas väl af de närmast bo-
ende, men större delen af det fattigare folket, för hvilka dock 
ett rent vatten ägde största vigten, begagnar sig ännu af de 
dåliga brunnsvattnen. 

Det verkliga värdet af vattenledningsvattnet är svårt att 
bedömma, då, besynnerligt nog, ingen analys på detsamma efter 
ledningens införande blifvit gjord. En analys, gjord af 1-12kM-

BERG på Åhrstavikens vatten nära intill Skanstull 1857, när 
vattenledningen föreslogs, må dock här meddelas 1): 

Clornatrium ... ............ ... .... .... .......,soa 100,000-delar. 
Svafvelsyradt kali ........ ........ ...... ... 1,241 
Svafvelsyracl kalk ............................ 	0,510 
Kolsyrad .... .......................... 	2,136 
Chlormagnesium ........ ............. ...... 1,617 
Kolsyad jernoxidul ... ....  ............. 	0,337 
Silikater, olösliga i chlorv.tesyra ...... 0,645 
Förlust 	............................. ... ..... ...0,039 
Mineraliska ämnen ..... ...... ... ......... 13,420 
Organiska ... ......... ......................... 	 3,700 

Fasta 17,120 

') Denna analys återfinns i en skrifvelse från Ingeniör T. Hawksley. (la-
terad London den 30 Nov. 1857 till Ordföranden och Ledamöterna i 
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Att dömma häraf, skulle vattenledniiigsvattnet innehålla 

ungefär lika mycket organiska ämnen som Hagavattnet, men 
mindre mineraliska ämnen än såväl detta som Grundsborg. 
Sannolikt är vattenledningsvattnet dock numera vida sämre. 

Dessa nu meddelade notiser om brunnsvattnen synas ge 
tillräckligt stöd för det redan gjorda påståendet, att de icke 
blott i hög grad befrämjat kolerans häijningar inom Stock-
holm, speciell på Kungsholmen, utan äfven äro åtniinstone en 
starkt predisponerande orsak till de diarrher och dermed lik-
artade sjukdomar, hvilka i Stockholm äro så allmänna. Att 
dock äfven andra orsaker flirefinnas, skola vi framdeles ådaga-
lägga. Sannolikt är det diarrhécrna som hufvadsakligen för-
anleda den stegring i mortaliteten, som vi funnit äga rum i 
Augusti och September. Bland 5,907 hos fattigläkarne 1860-
64 anmälda fall af diarrhé inkommo nemligen 1,025 i 1:sta2  
12009 i 2:dra, 2,677 i 3:dje och 1,196 i 4:de qvartalet; sålunda 
de flesta i Juli, Aug. och Sept. samt dernäst i Oct., Nov. och 
Dec. Det är således under den tid, hvilken härofvan räkna-
des till Stockholms »långa och blida höst>), som diarrhéerna 
äro förherrskande. Enär temperaturfo.hållandena då äro sär-
deles gynnsamma, eftersom vexlingarna på dygnet då äro 
minst, så synes det vara svårt

'
att deri söka diarrhéernas 

närmaste orsak. Man anser väl i allmänhet, att dispositionen 
fo.diarrher under sommaren beror direkt på temperaturför-
hällandena. Det kan dock ifrågasättas, huruvida icke sommar-
värmen ofta härvid verkar mera indirekt. När nemligen dricks-
vattnen äro förorenade genom i sönderdelning (fo.ruttnelse) 
stadda organiska ämnen och all förruttnelse genom sommar-
värmen påskyndas, så förefaller det icke osannolikt, att vatt-
nen just på eftersommaren äro som mest förorenade, d. v. s. 
som mest skadliga. Jemflirande analyser i denna väg saknas 
dock. 

1)irektionen för den i Stockholin till anläggning föreslagna vattenled-
ning. 

9 
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Hvad som synnerligen tyckes bära vittnesbörd om brunns-
vattnens inflytande, är att då under de tre åren 1859-61 de 
hos fattigläkarne anmälda fallen af diarrhé och inhemsk ko-
lera uppgingo till 4,469 eller 16,7 proc. af  alla anmälda, så 
uppgingo de under de tre åren 1862-64 efter vattenlednin-
gens info•rande till blott 2,917 eller 11,9 proc. af  alla anmälda. 
Genom sanitära reformer bör denna siffra kunna ytterligare 
betydligt nedsättas. 

Huru beaktansvärda dessa nu påpekade lokala sjukdoms-
orsaker i Stockholm otvifvelaktigt än äro, så kunna de likväl 
icke anses vara de förnämsta eller vigtigaste deribland. För 
det första äro nemligen dessa anförda felaktigheter och brister 
inga andra än sådane, som förefinnas i många andra större 
och mindre städer såväl inom som utom landet, hvilka dock 
äga en mindre mortalitet än Stockholm. Vidare kan ej heller 
uti dessa förhållanden erhållas någon förklaring till den olik-
formighet, som framträder uti mortahitetens fördelning inom 
Stockholm. De lokala orsakerna kunna nemligen icke för-
klara, hvarflire männens dödlighet i medelkldern är så betyd-
ligt mycket större än qvinuornas, icke heller hvarföre de oäkta 
barnens dödlighet är så betydligt mycket större än de äktas. 
Den förändring till det bättre, som under de sista åren in-
trädt i Stockholms mortalitet är också, såsom i Stat. Central-
byråns årsberättelser påpekas, ett bevis »att Stockholms stora 
dödlighet ej kan ha sin grund i ohjelpligt osunda, lokala för-
hållanden, utan måste åtminstone till större delen sökas uti 
lefuadssättet, detta ord fattadt uti den vidsträcktaste bemär-
kelse.)) 

3. 	Sociala orsaker. 

Det är naturligt, att här icke kan bli fråga om att i de-
talj granska Stockholms sociala förhållanden, då dertill be-
höfdes icke blott mera tid och utrymme utan ock en större 
erfarenhet om Stockholmslifvet än som står förf. till buds. 
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Det är derfbre egentligen blott genom citater från andra och 
genom siffror, som vi vilja påpeka ett och annat, som synes 
vara af mera framstående vigt. 

För att då först gå till bygynadssittet och bostiidernas be-
skaffenhet, så kunde redan derom vara mycket att säga. - 1 
det förslag till Sundhetslag för Sverige, som 1859 utarbetades 
af en dertill förordnad komité, heter det bland annat: 

))Kap. 1. § 1. Vid tomtreglering iakttages, att gata blif-
ver minst 40 fot bred och så rak som möjligt. 

Kap. 2. § 3. Högst hälften af tomt må bebyggas. 
Innan nybyggnad ibretages, skall tillförlitligen upp-

lysas, huru grunden till ett djup af minst 5 fot är beskaffad; 
och må boningshus icke uppföras utan att grunden är uti det 
skick, att fuktighet derifrån icke kan upptränga i huset. 

Höjden af byggnad, mätt på dess midt och beräk-
nad till taklistens öfra kant, må ej öfverstiga 60 fot och ej 
heller vara större än förbigående gatas bredd, ökad med en 
ijerdedel deraf. 

Källare må icke läggas annorlunda, än att han hål-
ler sig vattenfri. 

Boningsrums golf skall ligga minst 2 fot öfver gatan. 
Boningsrum skall hafva höjd från golf till tak af 

minst 9 fot.)) 
Då man nu härmed jemför verkliga förhållandet i Stock-

holm, så befinnes, enligt uppgift från Stadsingeniörskontoret 
1836, blott Hornsgatan, Göthgatan och Ladugårdslands storgata 
vara omkring 40 fot breda; Kungsholms storgata, Drottningga-
tan och Regeringsgatan omkring 35 samt Fredsgatan, Mynt-
gatan, Stora och Lilla Nygatan omkring 30 fot 1).  De öfriga 
gatormias bredd är derunder, fo.att icke tala om gränderna, 
livilka i staden inom broarne stundom mäta blott 6 it 9 fot i 
bredd. - Hvad angår tomtens bcbyggande, är det säkert blott 
på en del af Malniarne, der endast hälften deraf är bebyggd; 

1)  Se .St,t/i?iska Mi,,,,eshlad /cer Stm/ho/m. pg. 40, 
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uti staden inom broarne är ofta L ja 	deraf bebyggd. Hu- Tu 
sens höjd är visserligen sällan öfver 60 fot, men på grund af 
gatornas ringa bredd, uppgår husens höjd ofta till 2, ja 3 å 4 
gånger af gatornas och till 8 å 10 gånger af de smalare grän-
dernas bredd. Om grund och källare har forut blifvit taladt. 

Af ännu större betydelse än dessa felaktigheter i bygg-
nadernas yttre torde dock vara de stora brister, som forefin-
nas i afseende på rummens beskaffenhet och på sjelfva bo-
ningssättet, synnerligen såvidt det rörer den fattigare befolk-
ningen. Der är det säkert lika vanligt, att rummens höjd un-
derstiger 9 (för att icke säga 7) fot, som att golfvet ligger mindre 
än 2 fot öfver gatan; ja ofta ligger det i jemnhöjd med eller 
till och med under densamma. Men icke nog dermed. Äfven 
i afseende på snygghet, värma, ljus och luftvexling lemna de 
fattigas bostäder allt att önska. »Den stora, fattigare folk-
klassen har, i samma mon de rikare börjat bo mer och mer 
rymligt, måst samnianpacka sig i små, kalla, fuktiga och mörka 
kyffen, hvarest allt fo•renas att flirsvaga kropp och själ, och 
lärer ingen, som icke varit i tillfälle att se dessa usla nästen, 
derom kunna göra sig ett rätt begrepp. Flera familjer nöd-
gas bo i ett rum i anseende till hyrornas och vedens dyrhet 
och minsknirigen af sådane boningsrum, som de möjligen kunna 
mäkta att hyra. Det uslaste rum, utsatt for drag, fukt, läcka 
vid nederbörd, och som om vintern mera värmes af många 
menniskors inpackning än af eldningen, kostar 30 t 50 »(60 

100)» R:dr B:co om året, repareras sällan af värden och 
ännu mindre af de fattiga hyresmännen i).» - Exempel finnas 
ock, att rum, der (lock cldstad finnes och äfven begagnas, äro 
så uselt ombonade, att dess innevånare, då sträng köld in-
träffar, under nattsömnen förfrysa fingrar och tår, ända der-
hän, att de måste delvis amputeras 2). 

Detta, som yttrades för 40 år sedan af tvenne läkare i Stockholm, P. 

	

G. 	Cederskjöld och C. Trafwenfeldt (se LUDEQV1ST, Storkholms Sf ads 
Iiis foria 3:dje del., p. 7 och 40) lärer beklagligen ännu i dag äga sin 
fulla tillämpning. 
Förf har åtminstone hört ett sådant fall anföras af fullt trovärdig person. 
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En följd af denna svårighet för de fattige, att ift tak öf-

ver hufvudet, har blifvit den i Stockholm så vanliga industrien 
att ha så kallade »inneboende». Dermed fo.stås, att en hus-
ägare eller hyresgäst hos sig för nätterna inrymmer ogifta eller 
gifta personer, hvilka om dagarna ha sin sysselsättning på an-
nat håll. »Hushåll eller ensam person betingar sig der så stor 
plats, som oundgängligen behöfves för att ligga och sofva mot 
vecko- eller till och med daghyra; och ju mindre plats, desto 
mindre hyra, emedan desto flera kunna i rummet inhysas. 
Hvarje gästs område får sina gränser på ett eller annat sätt, 
stundom blott med ett kritstreck på golfvet; och oftast ffis 
jemnt utrymme för en säng eller soffa. På det sättet inhysas 
ofta 8 till 10, ja till och med flere uti ett rum af vid pass 
800 kubikfots rymd, att tillbringa natten tillsammans, i smuts, 
både till personer och möbler, liggande om hvarandra, barn, 
halfvuxna och fullvuxna, med all blygsamhet bannlyst och i en 
luft, som lättare kan tänkas än beskrifvas. 1 detta förnedrings-
och osundhetstiflstånd lefva tusentals menniskor i hufvudstadcn; 
och från dessa tillhåll utgå öfver samhället tiggeri, last, pro-
stitution och brott. Dessa äro vår tids pestbölder, från hvilka 
epidemier utveckla sig och sprida sitt gift öfver den öfriga be-
folkningen; och det är der, som skrofler och tubcrkler, vår 
civilisations följeslagare, fostras och näras 1).» 

Någon torde härvid anmärka, att den fattiga befolkningen 
säkert icke bor bättre i andra hufvudstäder. Må vara, att så 
är. Dock bör ihogkommas, att i mildare klimat trångboddhe-
tens olägenheter äro betydligt mindre än i de obhidare, der 
den kalla vinterluften måste ntcstngas, ätven om det skulle 
ske på luftvexliiigens bekostnad och der boningsrurnmeii må-
ste uppvärmas, äfven om det skulle ske blott genom många 
menniskors sammanpackning. Detta angående de fattigas bo-
städer. 

') Se motiv till •iöreslagen lag angående sundhetsfarliållandena i rikel 1859, 
pag. 63. 
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Men det torde äfven kunna medgifvas, att också ofta «dc 
förmögnas och ri/cas boningar, oaktadt rummens mängd, stor-
lek och alla möjliga beqvämligheter, sakna åtskilliga för häl-
sans bibehållande nödiga egenskaper, nemligen ren luft och 
modererad värme, som ej för mycket afbryter emot den yttre 
luftens temperatur; hvartill orsakerna äro: många personers 
sammanvaro i societeterna, hvilkas andedrägt jemte de många 
ljusen förskämma luften och öfver 25 grader upphetta rum-
men, som dessutom genom dubbelfönster, värmande kakelugnar 
och starkt värmande eldningsämne, alltid äro varmare den kal-
lare hrstideu, än som för hälsan är nyttigt och mera än i nå-
got annat land eller stad i Europa. Barnkamrarnc sakna i 
allmänhet nödig snygghet »(nödigt utrymme)» och lagom värme-
grad, hvilket likväl under en årstid, då barnen så litet eller 
alls intet lemna sina boningar, är af mycken vigt 1)». 

Af icke mindre betydelse än bostädernas är naturligtvis 
födans och Jclddedrigtens beskaffenhet. 

1 detta afseende finnas visserligen icke blott de, som lida 
skada genom brist, utan ock de, som lida skada genom lyx 
och öfverfiöd. 

Mycket misstager man sig, om man tror, att det i Stock-
holm är blott de egentligen s. k. fattiga, som lida genom brist 
på det nödvändiga. Der finnes en säkert vida mer än van-
ligt fiertalig fattig medelklass, hvilken omfattar icke blott de 
s. k. pauvres honteux, utan ock en mängd andra, synnerligen 
fruntimmer, såväl yngre som äldre, hvilka väl hetas lefva af 
sitt arbete eller sin förmögenhet, men hvilkas tillgångar (lock 
äro så ringa, att (le blott med yttersta möda kunna Iifnära 
sig. Hit höra sömnierskor, många fbrsäljerskor i butiker och 
dylikt, flera elever, som uppehålla sig vid undervisningsanstal-
ter, lärare och lärarijinor, som gifva enskilta lektioner, skri! 
vare, nybörjare på fabriker och verkstäder ni. fl. Inkomsterna 
för dessa uppgå stundom endast till 50 iL 75 öre för arhet- 

) LIJNDEQVIST, 1. c., pag. 41; yttrande af Trafweiifhit. 
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dagen, d. v. s. 150 å 225 R:dr per år. Om de då såsom inne-
boende också betalta blott 12 å 1 R:dr i veckan flir husrum 
och utgifva blott 50 R:dr på året ft3r beklädnad, så blir åter-
stoden till födan likväl så ringa, att man väl kan inse, att de 
ständigt lefva på en slags svältkur. Denna talrika, tigande 
och lidande arbetsklass, förnyas ständigt genom inflyttande 
från landsorten, som antingen af kärlek till omvexling eller 
till följe af dem i hemorten träffade motgångar och svårig-
heter, inblanda sig i hufvudstadens hvimrnel för att der bryta 
sig nya vägar, livartill de dock alltför ofta sakna duglighet, 
kraft och förmåga. Och det är just derföre, att Stockholm är 
Sveriges enda stora stad, som dessa förolyckade der säkert 
blifva proportionsvis flera än i andra hufvudstäder. 

1 allmänhet torde det kunna sägas, att den mindre be-
medlade befolkningen i Stockholm använder jemförelsevis mera 
af sina tillgångar på kläder än på föda. Ett allmänt begär 
att icke synas fattig tvingar dem att liksom taga maten ur 
munnen och förvandla den i kläder, så moderna och med de 
andras jemngoda som möjligt. Att deras kropps hälsa deraf 
föga befordras, är uppenbart nog. 

»Såsom motsats till fattigdomen, men dock i sin mon med-
verkande till sjukligheten och till en tidigare död än eljest i 
Stockholm, draga vi icke i betänkande att också anse lyx och 
yppiqhet i lefnadssätt och kläder bland de högre stånden. 
Först och främst grundlägges svag hälsa och tidigare död ge-
nom lefliadssättet hos ynglingar och yngre fruntimmer. Hem-
kommande från societ.etslifvet, der ofta nog, i anseende till spel 
och bristande konversation herrar och damer emellan, ingen 
särdeles rekreation vunnits, eller från baler, der lungorna ge-
nom förtsatta fatiguerande danser blifit öfverfyllda af blod 
(man saknar icke exempel derpå, att personer, som varit hårdt 
snörda, (lö(lt under sjelfva (lansen af blodqvaf i lungan och 
slag) och der redan på stället under stillasittande vid mat-
bordet i kallare rum eller under hemresan det hastiga omby- 
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tet från 25 å 300  värme i societets- eller dansrummen till den 
yttre om natten alltid kalla temperaturen, ofta yttrar ett högst 
skadligt inflytande, - lägger man sig sällan före kl. 2, stiger 
upp 9 å 10 följande dagen och vänjer sig, genom den täta re-
pititionen häraf, att icke somna tidigare, åtminstone att icke 
stiga tidigare upp. Den så kallade högre lefnaden, som hos 
yngre karlar är nog allmän, (man ser huru besökta källare och 
dylika ställen äro på förmiddagarne och sent på aftnarne äf 
ven af yngre personer), verkar vid yngre år, ända till det 40:de 
t 50:de, högst skadligt, grundlägger venositet, hemorrhoider, 
gikt, njur- och blåsesten m. m., och fdranlcder det förvända 
tillstånd, att i äldre år, ja redan före medelåldern, nödgas 
lefva dietiskt. Modet eller rättare ovanan att se mycket folk 
hos sig och ge mat åt deni man aldrig så litet känner eller 
har någon relation med, (emedan sammanlefnadeii hufvudsak-
ligast synes bestå uti att öfvermätta sig af mat och dryck och 
spela tillsammans), har infört och bibehållit bruket af soupéer 
eller midnattsmåltider, hvilka börja och sluta sent, efter 6 
7 timmars vistande uti ända till 25 t 30 graders värma upp-
hettade rum. Lyxen i kläder och begäret att eftera.pa  var-
mare länders moder ända till ytterlighet, att öfverträffa dem 
de kallare årstiderna uti bar och tunn klädsel, utsätter könet 
ofta för förkylningar, som dels verka genast såsom sjukdoms-
inflytelser, dels grundlägga en svag konstitution och en förr 
eller sednare inträffande ohälsa. Man behöfver icke, isynnerhet 
som läkare, mycken erflirenhet af lefnadssättet i Stockholm för 
att finna dessa skadliga och onda verkningar af den s. k. 
goda tonen 1)» 

Att Stockholms stormande societetslif under den s. k. 
vintersäsongen, verkligen är något utmärkande för densamma 
bevisas deraf, att utländningar dervid fästa en särskild upp- 

') Man skulle knappt kunna tro, att en så träffande skildring af nuva-
rande societetslif kunnat skrifvas redan för 40 år sedan (se luNIE-
QVIST, 1 c., pag. 50; yttrande af C. Trafwenfeldt). 
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märksamhet. »Vintern)), säger en sådan '), »som en fransman 
föreställer sig så förfärlig i de nordliga länderna, är der en 
årstid för nöjet och glädjen, isynnerhet försummas icke bor-
dets ujutniugar, som för Svenskarne ha ett så stort behag. 
Jagt, slädpartier, skridskofärt, spekta.kler, baler, gästabud äro 
de snart sagdt dagliga nöjen, som upptaga och förkorta tiden. 
1 Stockholm finnes ej ett enda hus, som håller hvad man i 
Frankrike kallar öppet bord, d. v. s. hvilket dagligen dukas 
för ett visst antal främmande, men det finnes nästan intet hus-
håll, äfven bland dem, som äro i mindre välstånd, der man ej 
under vintern ger åtminstone två eller tre stora middagar. 
Borden äro då belastade med fiere slags kötträtter och vildt; 
man serverar med puddingar, crmer och bakelser; dessutom 
öfverflödar af sötsaker, dragéer och konfektyrer.... På dessa 
kalaser omvexla Bordeaux-, Champagne- och Rhenviner med 
en undransvärd hastighet. Middagar för 20 till 30 personer 
äro ganska vanliga, och bruket fordrar, att hvar och en af 
gästerna återgäldar denna bjudning med en annan. Detta 
ömsesidiga utbyte af liöfligheter ger anledning till en serie af 
måltider utan ände, hvilka, om de ock bringa de personers 
hälsa i oordning, som ha mindre styrka att uthärda dermed, 
likväl på ett ganska angenämt sätt upptaga tiden under den 
stränga årstiden. Dessa bruk, hvilka synes en fransman så 
ovanliga)) etc. 

Måhända synas vi alltför mycket uppehålla oss vid Stock-
holms societetslif, men vi tveka icke att gifva detsamma en 
icke ringa skuld för Stockholms höga mortalitet. Ett sådant 
lif måste i vår tid, då hlodbrist, nervretlighet och förslapp-
ung äro så allmänt f'drherrskande, äga större betydelse än förr. 
Låt vara, att mortalitctsproceuten bland de förnäma ännu är 
mindre än bland de ohemedlade (jfr om dödligheten i olika 
flirmögenhetsvillkor, pag. 49-52); dermed är dock ej sagdt, 

') Resa i Sieriqe är 1830 af Alexander t)aurnont, öfvers., 1:sta de]., paz. 
247 248, 215, Förf, är stor beundrare af vårt land och skådaj' allt i 
rosenskimmer, 
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att den icke det oaktadt är för stor. Och huru många de för-
näma äro, hvilka, sedan de i Stockholm förstört sin hälsa, dö 
vid bad- och brunnsorter eller på landet, der de vilja åter-
ställa sina krafter, vet icke Stockholms statistik att omtala. 
Lika litet kan den redogöra för huru stort mått af fysisk kraft, 
som beskäres afkomman till sådana föräldrar. Näst barnsängs-
febern tro vi ock, att Stockholms societetslif äger den största 
skulden till de många dödfödde samt de många dödsfallen ge-
nom barusbörd, hvilka förut blifvit omförmälda (jfr tab. 9 och 24). 

Om vi nu från de högre stånden återgå till de lägre, så 
möter oss der njutningslystnaden i en annan form: bränvins-
missbruket, som är en af de mörkaste sidorna i Stockholms so-
ciala förhållanden. En man, som i detta afseende bör äga 
auktoritet säger 1):  »Ju större befolkning en stad har, ju all-
männare förekommer ock dryckenskapsiasten bland dess lägre 
befolkning; i Sverige är hufvudstaden onekligen i besittning 
af detta sorgliga företräde framför rikets öfriga städer; sanno-
likt finnes ej någonstddes ndgon stad, der så mycket bränvin 
förtäres, som i Sveriges hufvudstad.» Detta sades för 15 år 
sedan, och under den tid, som sedan dess förflutit, har man 
visserligen hevisande fakta derpå, att bränvinsmissbruket i 
Sverige på det hela aftagit. Beklagligen finnes dock icke 
skäl att antaga detsamma för hnfvudstaden jfr tab. 23. b.). 
Under åren 1856 - 61 utgjorde hushållningssällskapens andelar 
af bränvinsutminuterings- och utskänkningsafgifterna i riket 
(med undantag af Stockholm) 1,183,055 R:dr, och då de enligt 
Kongi. Maj:ts fiirordning skola erhålla i af de influtna afgif-
terna, så ha alltså afgifterna för riket utom Stockholm upp-
gått till 5,915,275 R:dr. För samma tid ha afgifterna för Stock-
holm ensamt uppgått till 1,410,419, d. v. s. till en fjerdedel af 
summan för det öfriga riket, ehuru Stockholms innevånare ut-
gjort på samma tid blott en trettioudefjcrdedel af det öfriga 
rikets. År 1860 utgjorde ntminnteringsstöllenas antal i Stock-
holm 50 och ntskänkningsställenas 50), hvilka tillsammans 

') Huss, Alkoho1ismts chronicus, 2:dra afd., tog. 167. 
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skattade 218,876 R:dr, under det att afgifterna fo.det öfriga 
i'iket utgjorde omkring 1,035,000 R:dr'), sålunda imgeför samma 
relativa förhållande, som nyss angafs. Verkningarna af en så-
dan bränvinsfiod, som genom dessa siffror antydes, äro full-
komligt oberäkneliga för statistikern. Endast den, som genom 
erirenhet af samhällslifvet sett all den mångfald af andeligt 
och lekamligt elände, som dryckenskapslasten medför, kan 
derom göra sig en mer eller mindre tydlig fo.eställning. Hvad 
nu först angår dess direkta inverkan på drinkarens eget hälso-
tillstånd, så misstager man sig mycket, om man tror, att denna 
åskådliggöres endast genom de små summor på döde genom 
alkoholssjuka eller sjuke i delirum tremens, hvilka vi förut 
anfört jfr tab. 27, 28 och 30. a.). Det är naturligtvis blott 
ett ffttal af supare, som drifva sin last ända derhän, att de 
insjukna och dö direkt till följe deraf. Dermed är dock ej 
sagdt, att icke äfven de öfrigas hälsa lider skada. Man har 
försökt att genom statistik åskådliggöra äfven detta. NEIs0N 

har för detta ändamål sammanställt resultaterna af sina under-
sökningar rörande 6,111 snpare i olika ålder för att utröna den 
ordning, hvari de aflidit och deras sannolika lifslärigd, jemförd 
med den öfriga befolkningen. Hans resultater blefvo följande 2): 

-- 

Alder. Antal su- 
parc. 

Hvaraf 
dogo 

Af 1000 
supare 
dogo 

Dödligheten i 1 Antalafsupar- 
1 Eng- 	England för- 	lie, som efter 

land dogo håller sig till allmnna död-F 
af 1000 1, 	dödligheten 	lighetsförh. i 
lefvande. bland 	suparne England bort 

dö. 

16-20 74 1 13,4 7. 	1,8 	 0,5 
21-30 950 47 49,5 9, 	5,i 	 9,2 
31---40 1,861 86 	, 46.2 11.1 	4,2 	20.7 
41-50 1,635 98 59.9 14,5 	4,i 	 23,7 
51-60 966 62 64.1 22.5 	2,9 	 21.s 
61-70 5(9) 40 79,9 42.e 	. 	1.9 	21,3 
71-80 110 20 	i 181,8 90,9; 	2,0 	10,0 
81-90 15 3 200,0 199.0 	1.0 	 3.o 

Summa 6,111 357 58.4 1 	19.o 	3, 	 110.2 

') Se Kungl. Maj.'ta Ikfallninqshafviendes femirsher/illcise 1856- 60. pag. 56. 
1 den Sist anförda summan ingå 30,000 R:dr approximativt antagna 
för Södermanland, för hvilket uppgift ej finnes rörande afgiften. 

2) OESTERLEN, pag. 721 -722. 
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Suparnes dödlighet var således i alla åldrar vida större 
än den öfriga befolkningens. Differensen var sto•rst i yngre 
år och sedan siiccessive aftagande (kol. 6). Och ehuru enligt 
vanliga dödligheten i England blott 110 sapare bordt dö, så 
afledo dock 357, d. v. s. deras dödlighet var 3 gånger större 
än den öfriga befolkningens. Den sannolika återstående lifs-
längden var: 

i en alder af 	bland suparne 	bland Englando hela  
befolkning 

20-30 	 15,5 år 	 44,2. 
30-40 	 13,8 	» 	 36,4. 
40-50 	 11,6 	ii 	 28,7. 
50-60 	 10,8 	is 	 21,2. 

Öfver 60 	 8,9 	ii 	 14,2. 

Neison 	har äfven 	gjort en sammanställning af dödsorsa- 
kerna för suparne, hvarvid han fann, att bland de anförda 357 
döden förorsakats genom 

 För Sjukdomar i hjernan och nervsystemet (Apoplexi, inflam- 
Proc. 

mation, förlamning, delirium tremens, vansinnighet o. s. v.) 	97 27,1. 
 Sjukdomar i respirationsorganerna (mci. phtisis) ............ 82 22,9. 
 Sjukdomar i magen och 	tarmkanalen ................... ...... .. 	7 1,9. 
 Sjukdomar 	i 	lefvern 	(hydrops) ..................................... 83 23,2. 
 Sjukdomar 	i 	urinorganerna ........................................... 6 1,7. 
 Gikt, 	rheumatism, 	hjertsjukdomar ................................. 11 3,1. 
 Feber, 	typhus 	....  .................... .................................. 	13 3,6. 
 Kolera, 	diarrhé 	......................................................... 4 1,1. 
 Andra sjukdomar (atrophi, collaps). olyckshändelser ....... 45 13,1. 
 Sjelfmord 	.................................................................. 9 2,5. - 	- 

Summa 357 10010. 

De flesta dödsfallen berodde sålunda på sjukdomar i hjer-
nan (delirium, apoplexi), i lefvern (hydrops, ascites) och respi-
rationsorganerna (phtisis, pneumoni). Ännu tydligare framly-
ser dryckenskapens inverkan på dödsorsakernas relativa för-
hållande genom föijande jemförelsc: 

Bland 1000 döde i en ålder öfver 20 år var orsaken 
2 (iotlia'er 1 Standard 2 England 	bank 	Aosuranee 	Bland 

	

1847. 	1839-49. (Sv 1x46-5o. suparne. 

	

Sjukdomar i nervsystemet och hjernan 97,io. 	151,76. 	180,89. 	271,o. 

	

Sjukdomar i matsmältningsorganerna 62,40. 	83,77. 	119,45. 	233,o. 
Sjukdomar i respirationsorganerna 	331,so. 	278,.i:i. 	228,67.229,8. 

	

Summa 491,00 .513,96. 	529,o1. 	733,8. 
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Häraf synes det som om egentligen sjukdomar i nervsy-

stemet och matsmältningsorganerna skulle vara betydligt of 
tare dödsorsak bland supare än bland andra. Enligt allmän 
erfarenhet hos oss är äfven Brightska sjukan betydligt allmän-
nare bland supare än bland andra. 

Härmed må nu jemföras den å pag. 96 och 97 påvisade 
betydligt större dödligheten bland män än bland qvinnor, icke 
blott i alkoholssjuka, utan ock i lefversjuka, Brightska sjukan 
och lunginflammation samt i hjernslag uti åldern 35-55 år. 
Ehuru det icke kan säkert bevisas, att superi predisponerar 
till lunginflammation 1), så kan dock med visshet antagas, att 
den är vida mera dödande bland supare än bland andra, äf-
ven om icke utbildadt delirium tremens utbryter (jfr pag. 115). 
Och vi äro derflire benägna tro, att man lika mycket uti brän-
vinsmissbruket som i den ombytliga vårväderleken i Stock-
holm far söka orsaken till det stora antalet döde i lunginflam-
mation derstädes, naturligtvis så vidt det rorer äldre personer 
(jfr tab. 28 och 29). 

Detta angående superiets direkta inflytande på suparens 
hälsotillstånd. På indirekt sätt kan dock inverkan deraf; icke 
blott på honom sjelf, utan ock på hans familj och öfriga om-
gifning vara ännu mer omfattande. Oordentlighet, lättja, osnygg-
het, huslig missämja, fattigdom, brott, deraf orsakade samvets-
qval och mera dylikt äro de alltfo.väl kända följderna af 
dryckenskapen, hvilkas verkningar på äfven de sanitära för-
hållandena äro oberäkneliga. Den skada och förlust, som här-
igenom uppstår för samhället, är dock med all visshet mång-
faldigt större än den inkomst, som genom spritdryckernas för-
säljning tillfaller detsamma. Denna inkomst betäcker blott en 

') OSSTERLEN säger dock: 'bland supare synes pneumoni vara allmännare 
och mera dödande än bland andra. Ibland 60 i pneumoni döde, t. ex. 
i Canton Genöve, för hvilka upplysningar härutinnan och om dylika lef-
nadsforhållan&len förefunnos, fanns för 20 uppförd dryckenskap (se 
pag. i72). 
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högst liten del af kostnaderna ftir den sjukvård, f'attigvård och 
fångvård, som genom dryckenskapslasten göras nödvändiga. 
Åtminstone synes man ha skäl till detta påstående, då maii 
jemför den orimligt stora bränvinskonsumtionen i Stockholm 
med brottslingarnes och de ekonomiskt afsigkoinnes (bysattes) 
orimligt stora antal. Naturligtvis är icke bränvinet enda or-
saken härtill, men säkert dock en ibland de verksammaste. 
1 hvad fall som helst kan det icke vara främmande för vårt 
ändamål att anföra fblj ande 

Tab. N:o 32. Öfversigt öfver fångarnes absoluta och relativa antal 
i Stockholm och det äfriga riket '). 

L [ 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 

Årliga niedeltalet fångar, som ej från annat läns-, krono- eller 
polishäkte ankommit. 

Ransakningsfångas. och 	Till allmänt arbete 
till fängelse vid vatten dömde i brist af laga 	B satte Ar. 	och bröd samt s. k. enkelt försvar eller derför un- 

fängelse dömde personer. 	der tilltal ställde. 

Stoek- 
Stockholms Ofr. häkten Stockholms Ofr. häkten holms Ofr. hiik- 

stads hakten, 	i riket, 	stads häkten. i riket, 	stads 	ten i riket. 
häkten. 

ni. 	q. 	ni. 	q. 	M. 	q. 	m. i q. ni. q. m. q. 

1851 -55 19311 667 7,7691 1,534 1,182 809 1,999 478 194 8 234 6 
i9T 

1856 -60 1,4431 372 5,533 10581  1.295, 442 1,234 329 158 4 1 149, 4 

	

- 1 	 i3 

	

1861-64 1,4391 285 6.1181 1.O38 1,402 303 	7091 148 1881 8 1431 3 
1,724 	7,156 	'i 

l) 1)enna tabell är utarbetad efter Fdnyedrdssyrelsens årsber&telse, för de 
ifrågavarande åren, tab. Litt. A, Litt. E och Litt. H. - För att i ta-
bellens sednare del (kol. 7-12) få en jemförelse mellan fångarnes re-
lativa antal i Stockholm saint i de bäst och sämst anskrifna länen, 
hai' medium i hvarje period beräknats efter de län, som under de en-
skilda åren haft det minsta eller stör.4a antalet, utan afseende på att 
derigenom olika är olika län användts till jemfiirelsen. 1 allmänhet 
ha dock Norrbotten, Westerbotten, Jemtland och Werniland haft det 
minsta saint Blekinge nästan alltid det största antalet. 



OM STOCKHOLMS MORTALITET. 	 143 
(Foi'tsh.ttii. af Tab. N:o 32.) 

7. 	j 	8. 	9. 	10. 	11. 	12. 
Bland under årets iopp nykomne fångar och kronoarbetskarlar 

förhåller sig antalet af de inom länet 

Jödde till hela den under ett år inom ddmde till hela den under ett 
länet födde folkmängd 	år inom länet födde folkmängd Är. 

i det län, 	i det län, 
som dernäst som haft del i Stockholms haft det hög- lägsta rela-

stad såsom sta relativa tiva antalet 
antalet så- 	såsom som 

i det län som der-, det län,  
i Stock- näst haft som haft dt lästa 
såsom 	relat'a 1 reiaiv, 

antalet antalet 
såsom sasom 

1851-55 	1:623 	1:1,172 	1:23,078 	1:284 	1:1,225 1:28, 
1856-60 	1 : 571 	1 : 1,043 	1: 007 	1 : 251 	1: 924 1: 6, 
1861-64 	1:775 	1: 941 	1: 6,731 	1:279 	1: 931 1: 5, 

Vi finna här, att på Stockholms häkten intagits lika många 
eller Here försvarslöse och bysatte än på alla rikets öfriga häk-
ten samt omkring en fjerdedel så många för brottmål tilltalade 
eller fllde. - För att genmäla det påstående, som mången 
torde vilja göra, att de flesta brottslingarne i Stockholm äro 
inflyttade äfventyrare, som uppsöka hufvudstaden blott flir att 
der lättare kunna bedrifva sina dåd, så ha vi i tabellens sed-
nare del upptagit, icke blott de dömdes proportion till den 
infodda folkmängden såväl i Stockholm (kol. 10), som i de 
län, hvilka haft det minsta (kol. 1) och största antalet (kol. 
11), utan ock de infödde brottslingarnes proportion till samt-
lige födde i Stockholm (kol. 7) och i de län, som haft det 
minsta (kol. 9) och största antalet (kol. 8). Häraf synes vis-
serligen, att i Stockholm de förstnämnda äro flera (1 på 
84-251) än de sistnämnda (1 på 775-571), men Stockholm 

framstår dock vid båda jemförelserna vida ofo.delaktigare än 
något län. 

Om Stockholm, såsom vi förmenat, framstår ofdrdelaktigt 
i afseende på de två: trosseri och dryckenskap, så gör den 
det visserligen ännu mera i afseende på det tredje i gruppen: 
otukt. 
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Vi ha redan haft tillfiuie angifva dess plats i några hit-
hörande stycken. Sålunda har det visats, att ibland dess be-
folkning finnes ett ovanligt stort antal ogifta och ringa antal 
gifta jfr tab. 10), hvilket tyder antingen på »en mindre grad 
af välstånd» eller på en »stigande lyx, som har till följd af 
skräckande stora behof for bosättning» eller på en ))fdrslappning 
i allmänna sedlighetskänslan, som allt mera öfverskyler kon-
kubinatet 1)».  Att det stora antalet ogifta icke beror på ett 
mindre antal giftasvuxna är tydligt deraf, att åldrarne 20-40 
år tvärtom äro särdeles starkt representerade jfr tab. 6). 
Nära sammanhängande, ehuru icke liktydigt med antalet ogifta, 
är antalet hushåll med en person. Före år 1860 äro icke i vr 
statistik räknadt bland hushåll andra än de, som ha minst två 
personer. Naturligen har det dock sitt stora intresse att veta 
de ensamt boendes antal, hvilket kan ganska mycket skilja 
sig från de ogiftas, då äfven de ogifta, ifall de icke älska det 
ensamma lifvet, äfven kunna ingå såsoni medlemmar i andras 
hushåll eller inbördes fdrena sig till egna hushåll. Enligt 
folkräkningen den 31 December 1860 uppgick då de ensamt 
boendes antal i Stockholm till 13,20 proc. af  befolkningen, 
då det i de öfriga städerna (Götheborg undantaget) uppgick 
till blott 6,93 och på landsbygden till blott 2,90 proc. 2).  De, 
som älska det ensamna, oberoende, för att icke säga sjelfs-
våldiga, lifvet äro sålunda i Stockholm mer än dubbelt så 
många som i rikets öfriga städer. 

En annan fråga af intresse rörande äktenskapen är det 
ömsesidiga åldersförhållandet mellan makarne, hvarigenom äf-
ven vissa sociala egendoniligheter kunna belysas. 

l) Yttranden i Saisiskn Ceii/raib!ran embeberö€else 181-55, 1:sta afd., 
pag. 11. 

2) Se Oj/ic. Sta€. II. 2. pag. XXXVI -XXXIX, der ofva:istende beräkning 
för Stockholm och landsbygden samt de absoluta talen, hvarur beräk-
ningen för öfriga städer är gjord, återfinnas. För Göthehorg ha upp-
gifterna varit så ofullständiga, att något fullständigt resultat deraf icke 
kunnat meddelas i officiela statistiken. 
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Tab. N:o 33. Öfversigt öfver dldersförhdllanclet mellan de sam- 
manvigde i riket 1). 

100 män under 25 100 män i 26-35 100 män i 36-50 100 män öfver 50 
år med qvinnor uret med qvinnor året med qvinnor år med qvinnor 

1 År. 
i 

Stockholm ......32.2155  3112,0 0 o 25,9156,5117,1 0,s 198 44.i33,s 2.s 11,3 26 6 u42,7 19,4 l 
Öfriga städer .1407 52,o 7,i 	0, 

3,3, 	0.31 
2s 58,s 12.,) 0.2 18249 4130,6 1, 7,o 34,3  47,10,8 	1851-55 

Landsbygden 	55,8 400 41051.31  7.7 0,3 198 50,5J27.2 2.5 7,130,0 42,o 20,9 

Stockholm ..... .32,2 52,714,8 0.3 24,s55,s 18,7 0,7 15,4 44737.8 2,1 7,831,849,2 11,4 
Öfriga städer, 42,s 49,81 	7,9 0.2 :30,4 55,6 13.71 0,3 17,6 46il34s 1 5 6,1 323485113,1 1856-60 
Landsbygden 157,4 38,5 	3,a 0.2 41,0 50,2 	8,51 0.3 196 48,1 30,31 2,o 5,3 26,948,7119,11 

Man finner här, att på landsbygden öfver hälften af män-
neii under 25 år gifta sig med qvinnor i samma åldersklass 
och största delen af (le återstående md qvinnor i närmast 
högre åldersklass. Bland män mellan 26-50 år är det blott 
ett ringa ffital soni gifter sig med äldre qvinnor. Stockholm 
företer deremot icke blott för män under 25 år, utan ock fdr 
dem mellan 26 och 35 år ett särdeles ringa antal giftermål 
med qvinnor under 25 år, så att hälften af männerna under 
25 år gifta sig med äldre qvinnor i 25:te-36:te lefnadsåret, 
och likaledes öfver hälften af män i 26:te-35:te året gifta sig 
med qvinnor tillhörande samma åldersklass. Hufvudstaden 
företer jemväl i vida högre grad än det öfriga riket det miss-
flirhållandet, att yngre män inträda i äktenskap med qvinnor 
af be/ydliqt högre ålder, enär 12 ä 14 proc. af  män under 25 
år och 17 t 18 P10C. under 35 är gift sig med qvinnor öfver 
36 år. »Dessa omständigheter», heter det i Stat. Centralby-
rns redogörelse, »som icke kunna vara utan inflytande på 
den äktenskapliga fruktsamheten och äfven skäligen kunna 

')SeOf,ie. S'oit. A) 1, 1. pag. 23-24 och tab. N:o 5 samt II. 1. pag. 24 
och tab. N:o 5. 

10 
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antagas innebära större frestelser till osedlighet, häntyda på 
orsaker, som i hög grad förmått störa de naturliga böjelsernas 
verkan och underordnat dem under andra, sannolikast ekono-
miska beräkningar.» 

Denna sista förmodan om »andra beräkningar», hvilka 
sannolikt ofta blifva gäckade, tyckes vinna stöd äfven deraf, 
att de genom skiljobref upplösta äktenskapen i Stockholm äro 
proportionsvis betydligt talrikare än i det öfriga riket, såsom 
det visar sig af följande lilla 

Tab. N:o 34. Öfversigt af antalet genom skiljobref upplösta 
äktenskap i riket). 

Årligt medeltal.  

1848-50. 1851-55. 1856-60. 1861-64. 

	

Stockholms stads- och Hofkonsistorium 	15,4 	20,8 1 	20,9 	28.5 

	

Öfrige Kousistorier i riket . .......... ....9S.s 	95.0 	104,u 	109.7 

	

Summa 	114.2 	115.8 	12 I.s 	138.2 

Stockholm ilar sålunda haft 1846-50 en sjettedel, 1851-
60 en femtedel och 1861-64 en fjerdedel så många upplösta 
äktenskap, som det öfriga riket. Vi finna sålunda icke blott 
en genomgående disproportion utan, hvad värre är, en suc-
cessiv stegring af de upplösta äktenskapeus antal i Stockholm. 

Att under sådana förhållanden, som de nu påpekade: stort 
antal ogifta, stort antal ensamt boende personer, onaturligt och 
lösligt ingångna äktenskap, - de oäkta födde barnens antal 
skall bli stort, är icke underligt (jfr tab. 14. a. och b.). Och 
denna lika gamla som välkända skamfläck för Stockholm lit-

ter sig icke bortförklaras. Den sammanhänger ined och beror 
på det aldranärrnaste af de öfriga sociala förhållandena. Väl 
är det sannt, att många ogifta barnaföderskor från landsorten 
komma till Stockholm för att der dölja sig och sin vanära, 
men dessa kunna (lock icke blifva annat än ett fåtal i jem-
förelse med de öfriga. Bland 3,516 it Allmänna barubo.ds- 

') Se Offic. Sta& A) II. 1. tab. 7 och III—VI. tab. 6. 
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huset 1851-57 intagna bariiaföderskor hade 438 (d. v. s. 12,4 
proc.) vistats i Stockholm mindre än 40 veckor 1).  Afven om 
man skulle antaga, hvad som ej är sannolikt, att lika stor 
procent af alla de ogifta barnaföderskorna blifvit i landsorten 
häftiade, så återstår dock tillräckligt många för att bringa de 
oäkta barnens antal till dubbelt så många som i landsortsstä-
derna och till vida flera än i andra liufvudstäder, med undan-
tag af Wien och Florenz. 

Måhända är osedligheten i Stockholm icke drifven till en 
sådan höjd (intensitet), som i många andra hufvudstäder, men 
dess utbredning synes vara större. Det tyekes vara en mer 
än vanligt allnidn löslighet i sederna. Så är ock uppfattnin-
gen deraf bland utländningar, som besöka vår hufvudstad: 
Äfven de välvilligaste ibland dem kunna icke förbise den all-
männa lättsiiinigheten. Den förut citerade reseberättaren sä-
ger 2):  »Då vi åt Svenska könets vackra egenskaper hemburit 
vår aktning, ha vi uppfrldt en lika lätt som angenäm pligt, 
likväl återstår oss några ord om de lägre folkklassernas frun-
timmer, hvilka, man måste tillstå det, icke kunna berömma 
sig af någon stränghet i seder; den i forna tider i Sverige 
bruk]iga polygamien (?) synes med någon slags vedergällnings-
rätt numera utöfvas af det qvinliga slägtet. - - När uti en 
stad, hvarest en befolkning af mer än 100,000 innevånare är 
sammanhopad, icke finnes ett enda af dessa hus, hvarest sjö-
män och främlingar bortslösa sina penningar och sin hälsa, 
skulle man, vid första ögonkastet, vara frestad att af denna 
omständighet draga ganska fördelaktiga slutsatser öfver det 
allmänna sedetillståndet; sådant är likväl icke förhållandet, 
och man behöfver ej hjeip af någon ansträngd tankekraft för 
att finna ordet till denna gåta, hvars lösning är ganska enkel: 
nästan alla tjensteflickor, äfvensom den fattigare klassens 

Se Sundhe€s-Gollegii årsberällelser för de ifrågavarande åren. Beklagli-
gen ha efter 1857 upplysningar i nitmnda syfte icke blifvit insamlade 

& barnbördshuset. 
AIEAN PER I)ÅUMO»T, 1. c., pag. 196198. 
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döttrar äro alldeles icke snåla om sina ynnestbevis. - - Qvin-
norna inom den lägre folkklassen låta använda sig till en 
mängd go••rom1, hvarifrån de äro frikallade i andra länder och 
som påskynda deras fdrderf. De begagnas nästan uteslutande 
till uppassning på alla värdshus och gästgifvaregårdar.» - - 
»Allt tillgår dessutom här», (d. v. s. på värdshusen), heter det 
på ett annat ställe 1),  »med den största anständighet, då man 
kanske undantar några få gester, som väl synas gillade af 
bruket, men af hvilka den sämsta tjensteflicka i Frankrike och 
än mer i England skulle bringas i harnesk.» 

Vida omildare i sina omdömen är en scdiiare reseberättare, 
hvilken dock på sin tid haft en viss auktoritet. Han säger om 
Stockholm 2): »Staden har blifvit kallad den mest utsväfvande i 
Europa, och jag tviflar icke, att detta har största skäl för sig. 
Måhända öfyerträffar Wien Stockholm i otrohet inom det äk-
tenskapliga lifvet, men säkert icke i allmän okyskhet. Unge-
fär halfva antalet barn födas utom äktenskapet, utan att räkna 
de oäkta barn, som f'ramfödas inom äktenskapet. Af tjenst-
flickor, bodflickor och sömmerskor i staden kan man med 
temmelig säkerhet säga, att knappt tio bland hundrade iiio 
kyska - - Karlarne äro naturligtvis vida sämre än qvinnorna 
och till och med i Paris ser man icke så många iysiska mär-
ken efter utsväfande liderlighet (?). - - Jag har aldrig varit 
på något ställe, der liderligheten bedrifvets så öppet och (ler 
ändock skriket om en falsk sedlighet så mycket var rådande. 
- - På restaurationerna beställa de unga männen sina mid-
dagar med ena armen omkring uppasserskornas lif, under det 
att de gamla utan att rodna lägga sina händer på deras barni. 
- - Maim kan ej föruridra sig, då man ho., att unga män, 
som i Berlin och Paris ha bestått eldprofvet, slutligen i Stock-
holm blifvit lbrstörda 3).» 

L. c., pag. 209. 
BAYARD TAYLoR, Xordisk resa, öfvers., Stockholm, 1859, pag. i&. 
Förf. tillägger härefter i en not, att, då ifrågavarande kapitels inne-
håll under hans resa varit så.Bom bref infördt i New-York-Tribune och 
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Beklagligen synas dessa hårda omdömen icke sakna grund. 

Den betydliga och alltmer tillvexande freqveusen af de vene-
riska sjukdomarne (jfr tab. 31) motsäger den åtminstone icke. 
Den sist citerade förf. såvili som flera andra ha velat söka or-
saken till såväl det ena som det andra i saknaden af en le-
galiserad och ordnad prostitution. Denna frågas utredande 
tillhör oss icke. Dock må anmärkas, att just vid den tid, då 
försök gjordes att i Stockholm inrätta bordeller, nemligen 1840, 
hvilket år tvenne sådana under några månader fortgiiigo, de 
veneriska sjukdomarne hastigt erhöllo en betydligt större sprid-
ning (jfr qvinqvenniet 1837-41 i tab. 31). Derjemte bör på-
pekas, att, ehuru Stockholm saknar formligt ordnade bordeller, 
så äger den (lock en blott alltför talrik klass af sådana per-
soner, hvars näringsfång är otukt, och hvilka skilja sig blott 
derigenom från vanliga bordellinrievånare, att de i allmänhet 
bo hvar och en för sig samt sjelfva på gatorna utbjuda sig åt 
den förstkonimande. För de sednaste åren finnes äfven öfver 
dessa en summarisk statistik, hvilken må meddelas. 

Tab. No 31, Öfvcrsigt öfver de prostituerades antal i Stockholm') 

Besigtigade 	Smit- Pro stitu-
tade 

 B Vi d arets Är. for venerisk erade fria-  Af- H  a reBoda, i tta niss- be- hos ga de. ikn . ae. sa  . sut 	 ivar 
tänkte, funna, antal, 

sm - 
varande. 

1861 17,444 424 423 42 21 53 9 3 325 1862 
1863 

16.784 448 495 15 -. 81 28 6 365 2053 541 526 3ö 80 75 9 332 1864 19.47S 440 527 24 - 72 35 11 385 1865 19,364 438 528 17 23 98 i 	70 13 307 

sedermera blifvit af de Svenska tidningarne öfversatt och kommente-
radt, hvarvid den tillvitelsen gjorts förf., att han målat för svart, så 
har han bemödat sig att närmare kontrollera och heriktiga sina upp-
gifter, men icke funnit anledning frångå dem. «Hade jag antagit 
allt», säger han, «som af infödde sades mig on, hufvudstadeii, så skulle 
jag ha gjort skildringen ännu mörkare,» Förf, vistades flera månader 
i Stockholm. 

1)  Meddeladt af Förste Stadsläkaren i enlighet med rapporterna från po-
lisen. 1)e i tabehlens första kolumn anförda summorna 9å antalet be-
sigtigade fdr icke förstds på det sätt, att så många olika Pc'soncr blif- 
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Denna summa af 3 å 500 offentliga, under polisens ome-
delbara uppsigt stående, qvinnor i en stad med omkring 30,000 
ogifta män, motsvarar säkert mer än tillräckligt bordellernas 
innevånare i andra hufvudstäder. Och om vi nu härjemte 
kunde framlägga en statistik öfver alla de concubiner, som 
privatim underhållas af gifta och ogifta män, så skulle säkert 
ingen kunna påstå, att de otuktige männn i Stockholm sak-
na tillfällen att utöfva sin lusta. 

Att all denna sedeslöshet icke kan vara utan inverkan på 
de sanitära förhållandena, är ganska klart. Äfven om man 
icke taxerar de veneriska sjukdomarnes fhrlighet så högt, som 
ofta sker, så måste dock verkan af ett utsväfvande lif, synner-
ligen när det drifves till en högre grad, inom kort bli ganska 
förstörande, så mycket mera som en last sällan går ensam. 
Dryekenskap och otukt äro säkert hos nio bland tio förenade, 
hvarfbre de verkningar, som härofvan tillskrefvos den förra, 
äfven ofta mcd lika rätt kunna tillskrifvas den sednare. Skill-
naden är dock den, att den förra vanligen är mera uppenbar 
än den sednare. Alltför ofta torde derfö.e den sjuklighct och 
förtidiga död, som tillskrifves yttre insanitära förhållanden, 
öfveransträngningar, motgångar och sorger m. m., ha sin egent-
liga grund i den kanske osynliga, men dock tärande eld, som 
underhålles genom sinhiga lustar och laster af mer eller min-
dre hemligt eller uppenbart slag. Den betydligt större död-
ligheten bland män än bland qvinnor i Stockholm redan i ål-
dern 31-40 år och ännu mera i de högre åldersklasserna (jfr 
tab. 7) kan endast genom de nu påpekade förhållandena er-
hålla sin förklaring. 

Alen äfven då sedeslösheten icke drifves derhän, att den 
fiirtär de egna krafterna, så medför den dock för samhället 
sitt naturnödvändiga straff. Straffet framträder i och genom 
syndens frukt: de oäkta barnen. Och resultatet blir dessas 

vit undersökta, utan att så många besigtningar inalles skett. De, som 
blifvit af polisen uppskrifna såsom prostituerade, blifva nemligen hvarje 
vecka besigtigade. 
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förtidiga död, så att hälften ibland dem redan innan det tredje 
lefnadsårets slut lemnat ett lif; som medfört blott lidanden för 
dem samt sorg och bekymmer för andra (jfr tab. 11 och 12). 
Det torde vara skäl att särskildt säga några ord om de san-
nolika och synbara orsakerna till de oäkta barnens oriniligt 
stora niortalitet. 

Vid de många forskningar som gjorts och i de alla afhand-
ungar, som skrifvits angående dcii stora dödligheten bland 
späda barn, ha många orsaker framlagts, i någon mon olika 
för olika tider och orter. Fo.klaringarna ha dock befunnits 
så otillfredsstöllande, att mången velat anse, det saken vore 
en ren naturnödvändighet. Det är dock svårt att förstå, byar-
före mcnniskans afkomnia mera än de högre djurens skulle 
vara född blott för att offras upp. Förklaringen torde väl helt 
enkelt vara, att alla de otaliga sjukdomsorsaker, hvilka, till 
största delen af menniskorna sjelfva mer eller mindre direkt 
framkallade, ibland dem orsaka de talrika grader och arter af 
sjukdom, som förefinnas, äfven verka på de späda barnen; men 
just derföre, att dessa ännu linmi äro så späda och svaga, så 
blir detsamma, som bland de äldre orsakar blott en större 
eller mindre grad af illabefinnande, ibland dem dödande. 
Häraf blir då ock den naturliga följden, att dödligheten bland 
barnen, livilken är så att säga dcii kiinsligaste barometern för 
vexlingen i de sanitära förhållandena, kommer att framträda 
betydligt olika såväl inom olika samhällen som inom olika 
samhiillsrcgion er. 

Nu initste det nie(lgifvas, att de missgymiande förhållan-
(len, hvilka mera undantagsvis finnas för de äkta barnen, bhfva 
för de oäkta regel. För det fo.sta lida föräldrarne ofta af 
följderna till ett sedeslöst lif, hvarföre barnen redan genom 
sjelfra aflelsen ärfva antingen ett direkte fortplantadt sjuk-
domsfrö, hvaribland såsom tien för derfligaste och vcderstygg-
ligaste med all rätt riknas syp/ilix, eller ock en svag kropps-
konstitution utan all motstithl(lskraft för (le vedcrviirdiglietcr, 
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som vänta dem '). Då härtill vidare kommer det physiska 
och psychiska lidande, som sarnvetsförebråelser, vanära och 
vanligen ekonomiska bekymmer orsaka den hafvande niodren, 
så må man icke förundra sig, att fostrets hölsa är bruten och 
ofta lifvet släckt, redan innan det skådar dagen ljus (jfr tab. 
13). Och när det icke går ända derhän, hvacl väntar vanligen 
den nyfödde? En betryckt moders sorg, liknöjdhet eller bit-
terhet samt oftast fattigdomens alla försakelser. Moderns liitt-
sinuighet, kärleksiöshet, samhillisställning eller fattigdom brin-
ga eller tvinga henne vanligen att lemna sitt barn i en an-
nans vård. »De oäkta barnen», säger Stockholms förnämsta 
pdiatriker 2),  »dia nästan aldrig moders bröst, sällan någon 
annans; öfverlemnade till vård åt s. k. fostermödrar, livilka i 
Stockholm utgöra, om vi så få uttrycka oss, ett eget skrå, 
hvars enda näringsfång är, att emot en dryg månadspenning 
emottaga och uppföda späda barn, hvars strllfvan ofta utgår 
på att vinna högsta möjliga förtjenst, utsättas de från första 
dagarne af deras lif för alla vådorna af en föda, som ej alle-
nast är naturvidrig, utan dertill af dålig och underhaltig be-
skaffenhet. Fostermodren, som digif\'er sitt eget barn och åt 
detta eguar den ömhet och de omsorger, som moderskärleken 
fiirestafvar, tystar den späda fremlingens skrik med den s. k. 
sudden och ricker honom i öfrigt en föda, som i första rum-
met måste hafva egenskapen att vara billig. Välling af skum-
mad mjölk, vatten och nijöl eller skorpor, soppa af sämre svag-
dricka, mjöl och syrup, kaffe af uslaste slag, scdnare tuggor 
af all sorts föda, se der den kost, som vanligen bestås och 
hvilken ej ens närmar sig till likhet med den naturliga. Snart 

') Man har särskildt uti föräldrarnes begifvenhet på dryckenskap velat finna 
en orsak till en svag afkomma. Fylleriet verkar o(lisputabelt på pro-
pagationsförmågano, säger AI3ELIN i sitt tal om dödliq/ielen bland späda 
barn, pag. 29; »det börjar med att försvaga den tills det slutligen all-
deles tillintetgör den hos båda könen. 1 allmänhet äro drinkares fa-
miljer dels fåtaliga, dels äro deras barn, såsom ofta afiade under rus, 
födda med ett beklagansvärdt anlag till sjukdomar, (le tyna bort och 
duka under för en tidig död. 

2) ABELIN, 1. c., pg• 36. 
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och ovilkorligt framkallas sjukdomar och plågor; med dem 
följa oro, sömniöshet och skrik. Det medlidaude, som ftirut 
kommit barnet till godo, försvinner i samma mon det blifver 
sjukt, skrikigt och svårskött, förbytes efter hand i vämjelse 
och afsky; vinningslystnaden är det enda band, som ännu fä-
ster offret qvar, till dess det utmärgladt och förtärdt befrias 
från sina lidanden af den evige förlossaren.» En annan pe-
diatriker påstår 1), att då bland de barn, som ammas af egen 
nioder blott 18 t 20 procent dö i 1:sta lethadsåret, så dö bland 
dem, som ammas af en annan 29 å 33 och bland dem, som 
uppfödas med artificiel föda på landet 63 och i hittebarnshus 
ända till 80 procent. 

Säkert är det just dessa åt fostermödrar öfverlemnade 
oäkta barn, som utgöra den allra största delen af de späda 
barn, som i Stockholm dö i diarrhé, mag- och tarminflamma-
tion samt tvinsot, hvilka sjukdomar vi förut funnit der äga en 
så stor utbredning jfr tab. 27 och 28). Dessa måste nemli-
gen just blifva den nödvändiga följden af det uppfostringssätt, 
som nyss skildrades. - Då man nu derjemte tager i betrak-
tande verkan af de dåliga, trånga och osunda bostäder, livari 
de fattiga fostermödrarna inhysa sig, så finner man äfven en 
lätt förklaring till de många döde bland barn i tuberkler, lung-
och luftrörsirtflammation, hv.ilka förut omförmälts (tab. 28), och 
hvari säkert de oäkta barnen ha den sto.sta delen. 

Vi tro oss nu ha vidrört de vigtigaste punkterna i Stock-
holms sociala lif, såvidt det sammanbänger med de sanitära 
förhållandena. Mycket annat hörer dock hit, såsom renhdil-
ningen, latrinväsendet, skolviisendet, såväl det l)riVata som det 
offentliga, begrafni•ngssättet, fångvdrden, fattiyvdrden, sjukvdr-
den m. ni. Enär detta likväl, om ock i och för sig af vigt, 
säkert i Stockholm icke kan anses i allmänhet sämre än annor-
städes och derfhre, i jemfbrelse med det öfriga hittills behand-
lade, har en mera underordnad betydelse, anse vi oss icke 

') HENNIO, Lehrbuch der Krankheiten des Kindes, pag. XXII. 
11 
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behöfva vidare inlåta oss derpå. - Endast rörande sjukvården 
må ett par ord nämnas, eftersom vi förut påvisat en mer än 
vanligt stor dödlighet på Stockholms sjukhus. Förklaringen 
deraf synes, åtminstone såvidt det rörer Provisoriska sjukhu-
set, Seraphimerlasarettet och Allmänna barnhuset, vara helt 
enkelt den, att dessa inrättningar äro otillräckliga för behofvet 
och derföre öfverbefolkade. Framför allt gäller detta om All-
männa barnhuset, hvilket ofta måste emottaga en tredjedel, ja 
hälften mera barn än det egentligen rymmer och detta oftast 
just under den kallare årstiden, då tillräcklig ventilation är 
svårast att åstadkomma. Angående Seraphimerlasarettet och 
Provisoriska sjukhuset kan måhända derjemte antagas, på 
grund af sjukhusens otillräcklighet, att der intages ett sto.ie 
antal svårare sjukdomsfall än på andra lasaretter i riket. Till 
Provisoriska sjukhuset remitteras specielt en stor mängd fall 
af lungsot, fyllerigalenskap och Brightska sjukan, men då å 
andra sidan der ock emottages en stor mängd bensår och rätt 
många fall af primär venerisk smitta, så motväger det ena det 
andra. Och att sjukhusets hvarken inredning ej heller ut-
rymnie motsvarar ens de billigaste anspråk, kan tryggt sägas. 
Bland de 20 sjukrummen iiiäta 6 blott något öfver 7, 4 om-
kring 0, 6 omkring 10 och 4 omkring 12 fot i höjd. 1 flera 
rum finnes derflire icke fullt 400 kub.fot luft för hvarje säng. 
(Staten består livarje cellfönge 600 kub.fot.) Äfven Seraphimer-
lasarettet saknar det utrymme och i flera fall dcii inredning 
och anordning, som nutiden kräfver af ett så pass stort sjukhus. 

Till slut må nämnas ett par ord om inflyttninyaraa i Stock-
holm. Dessa ha onekligen en stor betydelse för hufvudsta-
dens sociala lif, men den stora betydelse, som en och annan 
velat tillägga desamma med afseende på morbiliteten och mor-
taliteten, är svår att inse. Det är naturligtvis endast i det 
fall, att de inflyttande på grund af sjuklighet eller hög ålder 
äga blott en kort återstående sannolik lifsläugd, som de kunna 
blifva betungande för Stockholms mortalitet. Nu är dock 
verkliga förhållandet, att det största antalet inflyttade är i ål- 
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dem 20-30 och dernäst i åldern 30-40 år (jfr tab. 6). Och 
då nu enligt lifslängdstabcllerna för Sverige den återstående 
medellifslängden för 20-30-åringar är 41-35 år samt för 
30-40-åringar 35-27 år, under det att medellifslängdeu för 
Stockholmarne icke är mer än 28 å 30 år, så synes man icke 
med fog kunna gifva de inflyttaude skulden för stadens stora 
dödlighet. Äfven om några hundra sjuke hvarje år i Stock-
holm söka läkarevård och några procent bland dem der aflida 
och äfven om möjligen åtskilliga enkor inflytta, så kan dcraf 
icke det fällda omdömet rubbas. 

Den nu gjorda undersökningen om sjukdomsorsakemna i 
Stockholm, synes berättiga till följande påståenden: 

att de klimatiska fo..hcillandcna icke kunna anses i någon 
väsendtlig grad bidraga till den stora dödligheten, ehuruväl 
vdrvaclericken är ogynusam och bidrager att framkalla eller 
försvara katarrhala sjukdomar, synnerligen i lungomna; 

att ibland de lokala förMilandena en ganska skadlig in-
verkan bör tiilskrifvas den, på grund af bristande drainering, 
mångenstädes starkt vattensjuka marken, hvaraf fukt i bostä-
derna uppstår, livilken bidrager att framkalla katarrher, rheu-
matismer, tuberkler, skrofler och engelsk sjuka; att de för-
ruttnelseprodukter, som dels i gasform utvecklas från denna 
mark och dels upplösta ingå i brunnsvattnen ha en särdeles 
tbr(lcrflig verkan genom att framkalla eller försvåra nervfebrar, 
diarrhier och dermed likartade sjukdomar; 

att uti de sociala förMllandena dock måste sökas hufvud-
orsakerna till Stockholms stora dödlighet, hva.rvid bland män-
nen lastfullhet, yttrande sig i dryciccnskap och otukt, bland 
qvinnorna otillricklig arbetsförjenst och derpå beroende för-
sakelser, synnerligen i afseende på födan, och bland barnen, 
synnerligen de oäkta, en ofilirjieklig eller förvdnd vdrd böra 
sättas i främsta rummet; att den dels genom de nämnda la-
sterna och dels genom andra orsaker framkallade fattigdomen 
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i förening med dåliga och osunda bostäder dock deijemte bör 
tillskrifvas en ganska stor inverkan; och att dessutom omått-
lighet och ett stormande societetslif bland de förmögnare, lika-
som en på kommunen beroende otillräcklig samt bristfällig 
sjuk- och barnavård bo.a anses såsom betydligt bidragande 
orsaker. 

Rättelser: 

Förutom smärre, Lätt insedda, tryckfel täcktes läsaren korrigera följande 
Sid. 	6, rad. 	3 uppifr. 	 står: Na', SON läs: NF.ISON 

» 	11, 	» 	13 	» 	 « 230 « 	330 
15, 	» 	5 	 11 kyrkskrifna » 	mantalsskrifna 
19, tab.kol. 9, sifferad. 4 uppifr. 	11 7,20 « 	7,29 
23, 	» 	3, 	» 	2 	» 	« ,o » 	4,6 
26, 	« 	5, 	» 	2 nerifr. 	« 0,99 « 	Ost 

rad. 	9 uppifr. 	 » 29 " 	24 
" 	18 	" 	 » tab. 9 " 	tab. 8 

tab.kol. 5, sifferad. 7 uppifr. 	« 27,74 » 	27,77 
rad. 	4 uppifr. 	 » kol. 4 " 	kol. 5 
tab.kol. 2, sifferad. 2 uppifr. 	» 18,3 » 	18,9 

35, tab. 10. a. kol. 9,sifferrad. lnerifr. « 0,43 0,09 
10. b. 	' 12, 	' 	2 	« 	« 30,20 » 	30,30 

38, rad. 14 nerifr. 	 « 1839-44 » 	1835-51 
» 	45, tab.kol. 2, sista raden 	" 57,0 « 	57,it 
11 	47, 	tab. sista kol. 	 " 262 » 	362 

50, 	» 	» 	» 	sifferrad. 2 nerifr. 	" 4,594 » 	4,574 
56, tab.kol. 4 o. 8 	" 	1 uppifr. » 1831-63 » 	

Medeltal 
1.83163 

62, rad. 5 nerifr. 	 » 58 » 	56 
» 	4 	» 	 » 1846-50 » 	1846-60 

tab.kol. 1, sifferrad. 12 uppifr. 	» 7,9 » 	7,e 
73, 	» 	1, 	» 	8 nerifr. 	» 1,164 » 	1,664 

11 	» 	» 	2, 	» 	8 uppifr. 	« 135 « 	185 
81, rad. 7 uppifr. 	 » 1851-64 « 	18431-64 

11 	86, tab. i noten, kol. 1, sista rad. 	» 8,755 » 	8,775 
2, rad. 2 uppifr. » 550 » 	560 

88, rad. 1 uppifr. 	 » tre « 	fyra 
» 	92, tab.kol. 1, sista raden 	" 2,398 » 	2,389 

8toekholm, 1866. P. A. Norstedt & Söner. 
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Möjligen skall man, till urskuldande, serdeles för hufvudstaden, anföra, att inflylt-
ningar af gamla personer, sjuka, som söka Iäkarehjelp, ogifta qvinnor för att föda barn, 
af hvilka barn redan inom 't:sta lefnadsåret nära hälften dör, belasta framför allt hufvud-
stadens mortalitets-summa, och ytterligare att de numeriska primär-uppgifterne för Stock-
holm ännu ej äro fullt tillförlitliga. Om än detta må medgifvas, torde ej heller böra 
nekas, att förhållandet i de till jemnförelse framställda, utländska städer sannolikt är ena-
handa; och hvad otillförlitligheten af uppgifterna angår, torde den häldre vara till favör 
för summorna än tvärtom. Afven med betydliga afdrag qvarstår imellertid tillräckligt, 
för att bibehålla Stockholm i dess bedröfliga öfvervigt. 

Den, som, i sitt försvar för Stockholm, vill åberopa inflyttningar, bör erinras derom, 
att utan inf]yttningar, och detta i massor, skulle befolkningens antal hafva betydligen 
nedgått. 

Under 50 år, från och med 1806 till och med 1855, uppgå inflyttningar till 
Stockholm till icke mindre än 98,74 proc., d. v. s. Stockholm har under denna tid 
nästan helt och hållet Omsatt sin befolkning. Till ett sådant resultat hafva visserligen 
utflyttningar i någon mån bidragit; men hvad mortaliteten i och för sig sjelf har att 
betyda, och hvad konseqvenser deraf kunna och måste dragas, inses lätt af det faktum, 
aLt Stockholm under qvinqvenniet 4851-1855 haft mortalitet, med icke mindre än 
5,141 öfverstigande dess nativitet. 

Ett likartadt förhållande, om än i mindre utsträckning, kommer, såsom nyss anförde 
tabell antyder, ytterligare 21 af Svenska städer till last; och från landsbygden hafva 
31,145 personer fyllt luckorna, som dessa städers öfvervägande mortalitet gjort, samt 
bidragit till deras folkmängds tillväxt. 

Så vicit Kommitterade kunnat, med ledning af officiella uppgifter, erfara, finnes ingen 
stad i England och Wales med högre mortalitet än nativitet, under nyssnämnde tids-
period, ej en gång Liverpool. 

Wien, som man i ett eller here af ofvanantydda hänseenden velat ställa i jemn-
bredd med Stockholm, har på 4 år, 4853-1856, haft mortalitet 30 på 1000 och 
nativitetsöfverskott inalles 2,810. Munchen har på 5 år, 1846-4850, haft öfverskott 
1,093, Berlin för ett år, 1854. 4.418, Hamburg 1846—.1850 145, Frankfurt 1852-
1853 457, Hannover 1854, 4855 579 och BrQssel 1847-1850 2,870. 

Den enda stad i utlandet, Kommitterade funnit under en sammanräknad tid af 5 år 
hafva haft förlust, är Hamburg, nemligen qvinqvenniet 1831-1835; men också under 
samma tid har Hamburg varit två gånger hemsökt af kolera. Förlusten utgjorde inalles 
179. Under flera qvinqvennier före och efter har nativiteten der varit öfvervägande. 

Under enstaka år och då svårare kolera-epidemier rasat, synes ock Lubeck hafva 
haft någon ringa nativitetsundervigt. 

Ett annat faktum, som visar de insanitära momnenternes öfvervägande och framstå- 
ende natur i Stockholm, är, att under det mortaliteten bland barnaföderskor i riket för 
öfrigt varit i jeinnt aftagancie, i den mån som läkare och kunniga 
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/ 	som vid 4853 års riksdag i Borgareståndet gjordes af representanten för Jönköpings 

stad, hvarur Kommitterade anse sig böra anföra följande: 	 - - - 
»Ett hushåll af arbetskiassen, som anses bo väl och t. ex. utgöres af man, hi-

»stru och tre barn, har vanligen ett, rum och kök, det förra till ungefärligen 12 fot 
qvadrat och 7 fot i höjd, hvilket inrymmer omkring 4000 kubikfot luft. Afdragas 

»100 kubikfot af utrymmet för möbler och husgeråd m. m., återstår 900 kubikfot 
»luft. Om nyssnämnde fem personer, stora och små, i afseende på behofvet af luft, 
»antagas motsvara tre fullväxta, åtgå, efter minimum af 200 kubikfot för hvarje per-
»son i timman, 600 kubikfot luft för alla tre på nämnde tid. Då rummet för natten 
»tillslutes. så godt sig göra låter, skulle ett så beskaffadt förhållande leda till död af 
»qväfning, om icke, genom otäta fönster, dörrar och spjell, luft instule sig till dessa 
))personers uppehållande vid lif, ty på' en och en haif timma vore den tjenliga luften 
»förtärd. Tages härtill i betraktande mängden af orenlighet, smutsiga kläder, förråd 
))af animaliska och vegetabiliska födoämnen, bvilka ofta i rummet förvaras och bidraga 
»till luftens förskämning, skall man lätt finna, att äfven hos bergadt folk i städerna 
»vilkoren för lifvets regelbundna bibehållande och upprätthållande brista.» 

Flertalet af den fattigare befolkningen bor vida sämre, än i nyssnämnde hänse-
»ende blifvit antydt, men vanligen också vida lyckligare, hvad beträffar otäta fönster, 
»dörrar och spjell, eller, ännu bättre, i saknad af det ena eller andra, hvarigenom 
»naturligtvis en lifligare luftvexling uppkommer.)) 

»Frågar man sig, hvar de första sjukdomsfall inträffa, derifrån tyfusfeber eller 
»kolera utveckla sig till epidemi, skall svaret i allmänhet blifva detta: i de trångaste, 
»starkast befolkade och mest osnygga boningarna.» 

Hvad motionären förbigått, är den redan nämnda industrien, som i städerna, be-
synnerligen Stockholm, drifves, att som egare eller hyresman skaffa sig rum och der-
uti inhysa en mängd fattigt folk. Hushåll eller ensam person betingar sig der så 
stor plats, som oundgängligen behöfves, för att ligga och sofva, mot vecko- (eller till 
och med dag-) hyra; och ju mindre plats, desto mindre hyra, emedan desto flere 
kunna i rummet inhysas. Hvarje gästs område får sina gränser på ett eller annat 
satt, stundon blott med ett kritstreck på golfvet; och oftast fås jemt utrymme för en sang eller soffa. 

På det sättet inhyras ofta 8 till 10, ja flere uti ett rum af vid pass 800 ku 
bikfots rymd, att tillbringa åtminstone natten tillsammans, j smuts både till personer 
och mohler, liggande om hvarandra, barn, halfvuxna och fullvuxna, med all blygsam-
het bannlyst och i en luft, som lättare kan tänkas än beskrifvas. 1 detta förnedrings-
ochosundhetstjllstånd lefva tusentals menniskor j hufvudstaden och från dessa till-
håll utgå öfver samhället tiggeri, last, prostitution och brott. Dessa äro vår tids pest-
bolder, från hvilka epidemier utveckla sig och sprida sitt gift öfver den öfriga be- oikningen; 

 och det är der, som skrofler och tuberkler, vår civilisations följeslagare, fostras och näras. 
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