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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Under den 25 Maji innevarande år hade Eders Kongl. Maj:ts lillförordnade Ta-

bell-Commission nåden afgifva sista underdåniga Qvinqvennii-berättelsen för åren 

1841 med 1845, som utvisade, ej allenast Sveriges vid sistnämnde års slut till 

ett belopp af 3,316,536 personer uppstigna Folkmängd, utan ock i livad mohn 

Nativitetens öfvervigt under dessa framflutna 5 åren emot Mortaliteten till den 

under tiden vunna tillökningen af folkmängden hade bidragit. I följd af Kongl. 

Maj:ts nådiga förordnande i bref af den 25 Maji 1824 åligger det emedlertid 

Tabell-Commissionen, att äfven emellan Qvinqvennii-perioderne afgifva årlig berät

telse om Nativitetens förhållande till Mortaliteten, med uppgift å ingångna äkten

skap m. m.; men då flerehanda hinder, hvilka i förenämnde Qvinqvennii-berät-

telse finnas i underdånighet anförda, varit vållande till den långa tidsutdrägt, hvil-

ken denna gång med dess afgifvande ägde rum, har äfven ett nödtvunget dröjsmål 

derigenom inträffat med granskningen och sammanräkningen af de från Rikets 

Prästerskap för de påföljda åren 1846, 1847 och 1848 afgifna Tabeller, hvilkas 

sammanräkning dock sedermera så påskyndats, att Commissionen nu är i tillfälle 

att härhos underdånigst öfverlemna de för hvartdera af dessa 3:ne åren författade 

vanliga General-Sammandragen, och får, i anledning af dem, för alla 3 åren på 

en gång, härmedelst afgifva nyssnämnde Commissionen åliggande berättelse, som 

följer: 
Tabell-Commissionens Berättelse för åren 1846 med 1848. 1 
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Af dessa General-Sammandrag befinnes Nativiteten i hela Riket hafva utgjort: 

men Mortaliteten deremot: 

hvarigenom den förra, mot den sednare, åstad

kommit en öfvervigt 

I följd hvaraf, och da, enligt ofvan berörda 

underdåniga Qvinqvennii-berättelse, 1845 

års beslämdt uppgifna folkmängd härtill 

lägges 

Folkmängden i Riket vid 1848 års slut, efter 

dock för närvarande blott approximatif be

räkning, kan anses hafva upphunnit ett be

lopp af 

hvartill sålunda det sistnämnda eller året 1848, igenom både högre Nativitet och 

en lindrigare Mortalitet, hufvudsakligast varit bidragande. 

För att emedlertid närmare ådagalägga det olika förhållandet härutinnan så 

väl Landsbygden och Städerne, som Länen i Riket särskildt emellan, äro hvartdera 

af de i underdånighet bifogade General-Sammandragen efter förra vanligheten så in

rättade, att då l:sta afdelningen utvisar det summariska beloppet for Riket i det 

hela, specificera 2:dra och 3:dje afdelningarne förhållandet i hvarje af Rikets Län 
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med derpå grundad, i den sistnämnde intagen, provisionel uträkning af Folkmäng

dens äfven af uppgifne In- och Utflyttningar förändrade och ökade belopp vid 

slutet af hvartdera af ifrågavarande 3:ne år, samt sluteligen den 4:de afdelningen 

Nativiteten, Mortaliteten och ingångna Äktenskap i hvarje af Rikets Städer sär-

skildt. I den första af dessa afdelningar har Commissionen tillika till jämn-

förelse låtit in margine upptaga medelbeloppet i hvarje anfördt hänseende under 

det nästföregående qvinqvennium eller åren 1841 med 1845, en jämnförelse, som 

äfven, likasom förr vanligt varit, skall hela denna underdåniga berättelse igenom 

än vidare fortsättas. 

Nativiteten 
utgjorde 

Nativitetens år 1848 inträffade högre belopp både, emot de bägge föregående 

åren och emot förra qvinqvennii-medeltalet, visar sig således uteslutande för Lands

bygden, med undantag endast af de oäkta barnen så väl i Stockholm, som i Ri-
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kets öfrige Städer; och utgör proportionen af dessa sistnämnde till de lefvande 

födde 

Af det här upptagna lefvande födde antalet barn räknades till 

Inom hvarje Län i Riket, Städerne inbegripne, belöper sig de lefvande föd

des antal, som följer nemligen: 
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Vid jämnförelse emot förra qvinqvennii-medeltalet blir alltså resultalet, som 

följer: 
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Det sålunda nu i underdånighet framlagda Nativitetens så olika förhållande 

i jänmförelse till medeltalet under det förra Qvinqvennium, synes i flere delar 

förtjena en särskild uppmärksamhet. Endast i 7 Län har Nativiteten under alla 

3 åren varit i ett jämt tilltagande, nemligen: i Skaraborgs med sammanräknade 

1026, i Norrbottens, i Wästerbottens och i Götheborgs med något öfver 450 i 

hvartdera, i Elfsborgs med 351, i Jämtlands med 245 och i Jönköpings med 184. 

I 7 andra Län befinnes den deremot under hvartdera af de 3:neåren i jämn 

minskning, nemligen: i Calmar Län med tillsammans 1587, i Södermanlands 

med 831 , i Stockholms med 8 1 1 , i Blekinge med 645, i Upsala med 611 , på 

Gottland med 511 oeh i Wästmanlands Län med 421. I 4 Län var den un

der de bägge första åren i aftagande, men del 3:dje året åter i tillväxt, nemligen: 

i Östergöthlands, i Kronobergs, i Hallands och i Nerikes Län. I 2 Län i afta

gande endast del första, men i tillväxt bägge påföljande Aren, nemligen i Chri-

stianstads och i Kopparbergs Län afvensom ock i Stockholms Stad. I minsk

ning ensamt mellan året 1847 i Malmöhus oeh Gefleborgs Län. Men deremot 
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i tillökning under de bägge första och likväl i minskning det sista året uti de 

öfriga 2:ne nemligen Wärmelands och Wäster-Norrlands Län. 

Anmärkningsvärda äro dessa så betydande olikheter i fruktsamheten, oaktadt 

folkmängdens allmänna tillväxt under den nästföregående 5-åriga perioden, desto-

mer som, hvad här nedan närmare skall visas, de under dessa 3 år dels ökade, 

dels minskade Giftermålen ingalunda befinnas i direct härtill lämpelig proportion. 

Alt ett föregående missväxtår, dels igenom verkelig förminskning i produc-

tive kraften, dels igenom en dervid sig insmygande räddhåga för ett ökadt antal 

tärande varelser, föranleder minskad Nativitet ett följande år, har man i förra 

tider, synnerligast af förhållandet efter de svåra missväxtåren 1749, 1757, 1763, 

1773 och 1800 trott besannadt; men, ehuru tvifvelsutan bidragande, har likväl 

Tabell-Commissionen i underdånig Qvinqvennii-berältelse af den 6 Maji 1844 *), 

och synnerligast igenom derhos fogade Tabell N:o 49, sökt ådagalägga sådant icke 

kunna såsom axiome antagas. Om för sanna bedömandet af så beskaffade olycks-

år säkraste vägledningen får antagas vara egenleligen de Län, hvilka af Staten 

för sådan orsak med låneunderstöd hugnas, så, hvad angår de nu ifrågavarande 

åren, har Commissionen förskaffat sig den upplysning, att för inträffad missväxt 

så beskaffade lån i nåder blifvit isynnerhet beviljade: år 1846 Södermanlands 

Län med 53,000; Gottlands med 26,660 2-3 och Kronobergs med 6,000 R:dr samt 

år 1847: Hallands med 80,000; Cahnar och Elfsborgs med 60,000 hvartdera; 

Blekinge med 50,000; Skaraborgs med 40,600; Götheborgs med 25,000; Krono

bergs med 23,000; Jönköpings med 20,650; samt Christianstads och Wärrnelands 

Län med 10,000 R:dr hvartdera; men att sedermera, hvarken året 1848 eller 

1849, med undantag endast af några enstaka hemman, så beskådade lån icke be-

höft något helt Län tilldelas. Om ock tillämpning af förenämnde princip i större 

eller mindre mohn skulle kunna äga rum på 9 af dessa nu uppräknade för miss

växt understödde Länen; så befinnes postulatet likväl fullkomligen bestridt af 

förhållandet i de 3 öfrige med ganska betydande låneunderstöd underlättade Lä-

*) Pag. 42 i den tryckta upplagan. 
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nen, där Nativiteten alla åren likafullt varit oafbrutet i tillökning, hvilket Com-

missionen, till en fullföljd af hvad densamma i ofvanåberopade Qvinqvennii-

berättelse i underdånighet anfört, icke eller nu trott sig böra förbigå. 

Anmärkningsvärdast är emedlertid förhållandet med Calmar Län, där Nati

viteten, oaktadt den under hela det sista Qvinqvennium befants i ökad eller åt

minstone oförminskad fortgång, nu företer under alla 3 åren den betydligaste för

minskningen till emellan 400 a 600 om året, närmande sig till mer än dubbelt 

emot de öfriga på lika sätt mast vanlottade Länen. Väl hafva, såsom här nedan 

närmare skall visas, Giftermålen där åren 1846 och 1847 äfven befunnits i ett 

betydligt aftagande, jämförelsevis till de öfriga Länen; men, i betraktande af 

Calmare Läns betydligare folkrikhet, måste någon annan främmande orsak ligga 

till grund för den nu anmärkta alla 3 åren minskade Nativiteten, som af några 

oeconomiska eller andra förändrade lefnadsomsländigheter icke kan af Commissio-

nen förklaras. 

Under förestående Nativitet äro icke inberäknade de 

Dödfödde, 
i afseende på hvilka, uti många föregående både särskilde Års- och Qvinqvennii-

berättelser, det anmärkningsvärdt olika förhållandet emellan dem af äkta och dem 

af oäkta säng, särskildt Städerne och Landsbygden emellan, i underdånighet blif-

vit omnämdt. Då samma olikhet, i proportionelt förhällande till den ökade eller 

minskade Nativiteten, äfven under ifrågavarande 3:ne år befunnits fortfarande, 

bör den icke eller nu förbigås, utgörande antalet som följer: 
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Barnaföderskorne 
utgjorde till antalet: 

Af hvilka, efter Tabellförfattarnes åsigter, 

I hänseende till åldern voro 

Tabell-Commissionens Berättelse för åren 1846 med 1848. 2 
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Bland dessa Barnaföderskor nedkommo 

Barnaföderskornas största antal har, såsom tillförene vanligt, sålunda alla 

3 åren visat sig i åldern emellan 25 och 30 ; och deras flertalighet året 1848 

emot de bägge förra åren, i nära nog lika proportion, ej allenast alla nu här 

uppräknade åldrarne, utan ock Släderne och Landsbygden emellan. Af Tvillin

garne och Trillingarne voro dödfödde år 1846— 185, år 1847— 178, och år 

1 8 4 8 - 250. 

Ingångne Äktenskap 
under ifrågavarande 3 år utgjorde: 

Hvarutaf 



11 

I hvarje Län med dess Släder utgör antalet af de ingångne Giftermålen, 

som följer: 
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Öfver hela Riket räknadt hafva således Giftermålen bägge de första åren varit 

i aftagande, men det tredje året ägde sådan minskning rum endast i Söderman

lands och Kopparbergs Län, hvilken under alla 3 åren stigit till ett sammanräknadt 

belopp af 204 i det förra och 115 i det sednare. I alla de öfriga Lånen ökades 

Giftermålen det sista året i en emot så väl de 2:ne föregående årens förhållande, 

som förra Qvinqvennii-medeltalet lämmeligen betydelig mohn. Såsom anmärk

ningsvärdast förekommer härvid, att i det här ofvan i hänseende till Nativite

ten såsom det mast vanlottade antydde Calmar Län, tillökningen i Äktenska-

perne det sista året var så ringa, att förminskningen under de 2:ne föregående 

icke blifvit ersatt, utan där befinnes vara den aldra största till ett antal af 227, 

och sålunda vida öfverstigande den af enahanda orsaker under ett lika förhål

lande, alla 3 åren förekommande minskningen i Upsala Län af 103, på Gottland 

af 42 , i Stockholms Län af 37 , Östergöthlands af 27 och Wärmelands Län af 

11 Giftermål. Af de öfrige nu ouppräknade 16 Länen, där deremot tillökning i 

Giftermålen ägt rum, visar den sig störst i Malmöhus och Elfsborgs med något 

ofver 230 i hvartdera, i Skaraborgs med 189, i Christianstads, Wästerbottens 

och Jämtlands med omkring 100 i hvartdera, i Nerikes, Norrbottens och Krono

bergs likaledes med omkring 7 5 , i Gefleborgs med 67, i Götheborgs med 52, 

i Hallands med 43 , i Wästmanlands med 32, i Blekinge med 28 , men i Jön

köpings och Wäster-Norrlands Län endast med 8 i det förra och 4 i det sednare. 
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Äfven bör här, ej onnmärkt lämnas, all den nu ådagalagde betydligaste minsk

ningen året 1847 i de ingångne Giftermålens autal ägde rum inom Bonde-Stån

det, under det att de, ovanligt nog, samma år, emot det föregående, icke obetyde-

ligt ökades ibland Gassen: Alla Andra. 

Enklingars omgiften under dessa 3 åren hafva utgjordt: 

1 hänseende till betydande skiljaktighet i makarnes ålder vid de ingångne 

Äktenskaperne, förekomma under dessa år: 

Giftermål emellan 
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Äktenskap, som igenom Consistoriel åtgärd blifvit upplöste, 
äro till antal uppgifne, som följer, nemligen: 

Mortaliteten 

under alla 3 åren. 
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Utgjorde ibland 

Hvarutaf 

I följande olika åldrar: 
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Af förenämnde Mortalitet belöper på hvarje Län i Riket, deras Städer inberäknade: 

Vid jämnförelse hvaraf emot förra Qvinqvennii-medeltalet, resultatet befinnes vara 

som följer: 
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Ändleligen och med hänseende till månaderne af året , belöper sig dödligheten: 

Tabell-Commistionens Berättelse för åren 1846 med 1848. 3 



18 

Af denne nu till alla förenämnde dess delar här framlagde Mortalitets för

hållande under de ifrågavarande 3:ne åren, befinnes den på del hela, år 1848 

hafva varit lindrigast och i närmaste öfverensstämmelse med mediitalet af Qvin-

qvennii-ären 1841 med 1845; året 1846 deremot i en öfvervigt emot samma 

medii-tal af 7552, och mellan-äret 1847 hårdast af alla till nära dubbelt belopp 

eller 14,274 personer, och allt delta i det närmast lika förhållande bägge könen 

emellan. Anmärkningsvärdt är emedlerlid att, under del sålunda svåraste årel 1847, 

dödligheten i Stockholms Stad likväl var betydligt lindrigare än under bada det före

gående och det efterföljande året, samt i de öfrige Städerne äfven något lindrigare 

än året 1846, fastän större än året 1848. En följd häraf är, att delta så men

liga förhållande egenteligast år 1847 träffade Landsbygden, där den ock år 1846 

ägde den betydeligaste öfverviglen. I hänseende till Stånds-Classerne var den 

året 1847 i betydeligt större proportion härjande inom Bonde-Slåndöt i jämn-

förelse emot Classen Alla andra, men det allmänt lindrigaste året 1848 deremot 

i detta afseende i alldeles motsatt förhållande. Såsom nära nog alltid vanligt, 

igenfinnes alla 3 åren största dödligheten ibland Barnen under 1 års ålder; men, 

såsom anmärkningsvärdt ovanligt, ibland oäkta barnen emellan 1 och 3 års ålder 

året 1846 med nära dubbla talet eller 370, året 1847 med 267, och äfven det 

lindrigare året 1848 med 112 flere emot det ofta Åberopade förra Qvinqvennii-

medeltalets födde oäkta barn af denna ålder, hvilket förhållande vill synas gifva 

en skälig anledning befara en under alla 3 åren betydeligt aftagen vård om desse 

vanlottade barnen. 

I hänseende till Landsorterne sins emellan måste nu åter Calmar Län an

föras såsom aldra svårast och i ovanligt hög grad alla 3 åren (i närmaste likhet 

åren emellan) af dödligheten hemsökt till elt sarnmanräknadl belopp af 3937 ut-

öfver medeltalet förra Qvinqvennium. I jämuförelse deltill hefants i öfrigt död

ligheten året 1846 i 7 Län i minskning, men 1847 endast i ett enda eller Norr

bottens Län; hvarjemte, hvad angår det förniohnligare året 1848, minskning i 

dödligheten likväl ej kunde räknas i mera än 11 Län, och deribland förnämligast 
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i Malmöhus Län; hvaremot den i alla de öfriga 13 Länen, äfvensom i Stockholms 

Stad, i mer och mindre mohn öfvervägde mer onmämnde medeltal. 

Af den här sist intagne månatliga Mortalitets-jämnförelsen, befinnes likväl 

den anförda större dödligheten året 1847 icke allenast hafva tagit sin början re

dan med December månad det föregående, utan ock att den fortfor ännu uti Ja-

nuarii det efterföljande året. 

De till Tabell - Verket numera om dödsorsakerne ingående uppgifter, äro, i 

anseende till deras befundna opålitlighet under-fordom tid, numera, utom i här 

nedan anförde delar, i de sedermera gifne Formulairerne högst inskränkta. De 

lämna dock någon häntydning att Mässling och Kikhosta, den förra alla 3 åren, 

varit mycket allmänt gängse och härjande året 1846 i synnerhet i Upsala, Sö

dermanlands, Nerikes och Wästmanlands samt jernte stark Nervfeber i Blekinge 

Län; året 1847 i Jönköpings, Nerikes, Wärmelands och Kopparbergs Län, men 

Kikhostan synnerligast i Gefleborgs Län, och året 1848 förekommer ännu Mäss

lingen såsom härjande antecknad i alla Lan, utom i 6 , nemligen Jönköpings, 

Wärmelands, Kopparbergs, Gefleborgs, Wäster-Norrlands och Norrbottens, samt 

Kikhostan likaledes, med undantag endast af Upsala, Södermanlands, Östergöth-

lands. Christianstads, Skaraborgs, Kopparbergs och de öfrige 5 nordligare liggande 

Länen. 

Af de, efter gifven föreskrift, mera bestämdt af Tabell-författarne antecknade 

följande dödsorsaker, utgör de dödas antal: 
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Efter alt sålunda i underdånighet hafva utredt förhållandet med Nativiteten 

och Mortaliteten i Riket för hvartdera af ifrågavarande 3 år, återstår för Tabell-

Conunissionen att , med anledning af de tillika inkomne uppgifterne på In- och 

Ut-flyttningarne till och ifrån hvarje Län i Riket, samt den på grund af bägge 

delarne för hvarje år uträknade i General-Sammandragens andra afdelning ap-

proximalift upptagne Folkmängden, ådagalägga dess under alla 3 åren belöpande 

antingen tillökning eller minskning på sält som följer, nemligen: 
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Såvidt uppgifterne anående In- och Utflyttningarne äga tillförlitlighet, hvilket 

icke förr än af näst inkommande Qvinqvennal-Tabeller närmare kan eonlrolleras, 

har således Folkmängden under dessa 3 åren, i jämförelse emot de 5 föregående, vun

nit betydeligaste tillökningen i Norrbottens Län, men ock, ehuru i mindre mohn, 

i Malmöhus Län; bibehållit sig nära oförändrad i Wästerbottens, Wäster-Norr-

lands, Skaraborgs och Jönköpings Län; deremot fast obetydeligt förminskats på 



22 

Gottland och i Stockholms Län. I alla de öfriga 16 Länen samt Stockholms 

Stad befinnes den i mer och mindre förmohnlig grad ökad emot, samma bär till 

jämnförelse ställde sist framflutne Qvinqvennii-medeltal. 

Hvad sluteligen angår 

Vaccinationen 

i Riket, med undantag af Stockholms Stad, för hvilken ensamt ingen dithörande 

uppgift till Tabell-Commissionen ingår; så utgör deras antal, hvilka detta skydds

medel begagnat, som följer: 
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Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärda 

Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

Allerunderdånigste, tropligtigste-
tjenare och undersåtare 

CARL AXEL LÖWENHJELM. 

C. D. SKOGMAN. JOSEF WALLIN. FREDR. T H . BERG. 

Stockholm den 3 December 1850. John Ad. Leyonmarck. 





General-Sammandrag, 
som visar 

Nativiteten och Mortaliteten m. m. i Sveriges Rike 

År 1846. 

Födde. 

Barna-Föderskorne. 

Ingångne Äktenskap. 

Döde. 

Dödligheten efter Åldern. 



Födde. År 1846. Döde. 

Provisionel Calcul öfver Folkmängden vid 1846 års slut. 



Närmare Specification å Nativiteten, Mortaliteten och Giftermålen i hvarje Stad i Riket Året 1846. 

Stockholm den 3 December 1850. 

J O H N A D . LEYONMARCK. 

S T O C K H O L M , 1 8 5 1 . P. A. N O R S T E D T & Söner, Kongl. Boktryckare. 





General-Sammandrag, 
som visar 

Nativiteten och Mortaliteten m. m. i Sveriges Rike 

År 1847. 

Födde. 

Barna-Föderskorne. 

Ingångne Äktenskap. 

Döde. 

Dödligheten efter Åldern. 



Födde. År 1847 . Döde. 

Provisionel Calcul öfver Folkmängden vid 1847 års slut. 



Närmare Specification å Nativiteten, Mortaliteten och Giftermålen i hvarje Stad i Riket Året 1847. 

Stockholm den 3 December 1850. 

JOHN A D . LEYONMARCK. 

S T O C K H O L M , 1851. P. A. NORSTEDT & S Ö N E R , Kongl. Boktryckare. 





General-Sammandrag, 
som visar 

Nativiteten och Mortaliteten m. m. i Sveriges Rike 

År 1848. 

Födde. 

Barna-Föderskorne. 

Ingångne Äktenskap. 

Döde. 

Dödligheten efter Åldern. 



Födde. År 1848. Döde. 

Provisionel Calcul öfver Folkmängden vid 1848 års slut. 



Närmare Specification å Nativiteten, Mortaliteten och Giftermålen i hvarje Stad i Riket Året 1848. 

Stockholm den 3 December 1850. 

J O H N A D . LEYONMABCK. 

S T O C K H O L M , 1851. P. A. NORSTEDT & S Ö N E R , Kongl. Boktryckare. 
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