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Utdrag ur Kongl. Tabell-Commissionens under
dåniga skrifvelse till Kongl. Maj:t den 20 
April 1854. 

Till Eders Kongl. Maj:t får Tabell-Commissionen härmed i underdånighet öfverlemna 

den för åren 4846 med 1850 författade Femårs-berättelsen med dertill hörande 2:ne 

General-Sammandrag och 3 Bilagor — Litt. A, B, C, D, E, — samt 53 Tabeller. 

Ehuru vid åtskilliga föregående tillfällen längre tid än nu förflutit, innan den under

dåniga femårs-berättelsen hunnit afslutas, anser sig likväl Commissionen, som är öfvertygad 

att redogörelser af sådan beskaffenhet, som denna, desto mera vinna i värde, ju skynd

sammare de kunna afgifvas, här böra i underdånighet så väl vitsorda berättelsens 

uppgift att Folkmängds-Tabellerne för året 1850, oaktadt flera erinringar, icke full

ständigt voro inkomne förr än vid medlet af år 4852, som ock fästa Eders Kongl. 

Maj:ts Nådiga uppmärksamhet derpå, att de denna underdåniga berättelse bilagde t a 

beller, likasom de till Femårs-berättelsen för åren 1836 med 4840, blifvit med den full

ständighet utarbetade, att de icke blott fögderivis utan socknevis för hela riket redogöra 

för nativiteten, mortaliteten, folkmängden m. m. samt sålunda till antalet med icke 

mindre än 23 öfverstiga de tabeller, som åtföljde den underdåniga Femårs-berättelsen 

för åren 1844 med 1845. 

Under det ytterst mödosamma arbete, som tabell-sammandragen kräfver, helst de 

till Tabellverkets bedrifvande anslagne medel på långt när icke bereda erforderlig 

tillgång att anskaffa nödige, skicklige, biträden, blef äfven Commissionens åldrige och 

nitiske Sekreterare Hofmarskalken och Commendören Leyonmarck under sistlidet år 

flera gånger afbruten af sjukdom och slutligen en kort tid före sin död af slaganfall 

helt och hållet beröfvad all arbetsförmåga. 



Den af honom dock i koncept, ehuru slutligen med oläslig handstil, till största 

delen utarbetade berättelsen har sedan af underteknad Berg blifvit granskad och i 

några delar tillökad, samt afslutad med bibehållande af den form i uppställningen, 

som hittills i dessa berättelser varit följd. — — — — — 

C. LÖWENHJELM. 

C. D. SKOGMAN. J. WALLIN. P. A. NORBERG. FR. TII. BERG. 

Fr. Th. Berg. 



Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående Folk
mängden i Sverige vid 1850 års slut, samt om 
förhållandet med Nativiteten och Mortaliteten m. m. 
i Riket under det med samma år tilländalupna 
Qvinqvennium. 

Sedan med året 1850 åter ett Qvinqvennium framflutit, och de först vid med

let af året 1852 för det förstnämnde fullständigt inkomna Folkmängds-Tabellerne 

hunnit granskas och behörigen sammanräknas, får Tahell-Commissionen med 

öfverlemnande af nedan uppräknade, ej allenast af dem, utan ock af de under 

samma 5-åriga period från vederbörande afgifna årliga uppgifterna om Nativite

ten, Mortaliteten, samt ingångne äktenskap m. m. i Riket, sammanfattade, Tabel

ler och Bilagor, härmedelst i underdånighet afgifva följande Femårs-berättelse. 

Till följd af Kongl. Maj:ts Nådiga förordnande i Bref af den 25 Maj 1824 

har Tabell-Commissionen allaredan under den 3 December 1850 gemensamt fot 

åren 1846, 1847 och 1848 och under den 13 November 1851 serskildt för året 

1849 i underdånighet insänd t de för hvartdera af dem efter de årliga uppgif

terna sammanfattade General-Sammandrag, i enlighet med hvilka beloppet i hela 

Riket under tiden utgjort: 

Tabell-Commissionens Berättelse för åren 1846 med 1830. 1 
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Ett lika beskaffadl 
General-Samman-
drag bifogas nu i 
underdånighet for 
aret 1850, der sum
man uppgår till 

således under alla 
5 åren 

Om, till bedömmande ;if de qvinrjvennala uppgifternas på

litlighet, nu härtill lägges folkmängdens i sista under

dåniga Femårs-berättelseji af den 20 Maji 1850 vid 

1845 ars slut uppgifua belopp af 

sä borde folkmängden vid slutet af är 1850 alltså uppgå till 

Men af de för året 1850 inkomne Folkmängds-Tabellerna 

utgör emedlertid, såsom här nedan skall visas, summan 

Hvaraf således uppkommer på mankönets sida en brist af 

men deremot på qvinnokönets sida ett öfverskott af . . . 

Det är emedlertid allmänt kändt, att af såväl man- som qvinnokönet be-

lydliga utflyttningar dessa framllutna åren ägt rum till åtskilliga ultramarinska 

orter, om hvilkas rätta antal Tabellverket destomindre kan lemna någon säker 

uppgift, som det vid Folkmängds-Tabellernes upprättande är presterskapet före-

skrifvet, att i tabell upptaga alla på utrikes ort vistande personer, så länge man 

set att de lefva, hvaraf följer, att inga andra nu borde från beräkningen vara 

uteslutne, än sådane personer, som hos presterskapet må hafva anteknat sig så-
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som utvandrare för beständigt från fosterlandet, och det synes ej osannolikt alt 

dessas antal, livad mankönet angår, närmar sig det här förekommande bristande 

beloppet. Hvad åter vidkommer ofvanstående öfverskott på qvinnokönets sida, 

bör här anmärkas, hurusom, enligt sista underdåniga Femårs-berättelsen, vid lika 

beskaffad jemförelse emellan åren 1840 och 1845 äfven då ett, beräkningen öfverskju-

tande, antal förefanns af 1604 qvinnor, hvilket åtminstone till någon del förmodades 

kunna härleda sig derifrån, att tjenstehjon af qvinnokönet, hvilka från landet, 

ehuru blott tillfälligt, åtfölja sitt husbondefolk till städerne, blifvit på bägge stäl

lena anteknade o. s. v. Huruvida samma skäl, eller möjligen till Riket skedde 

oanteknade inflyttningar, till nu uppgifne öfverskott kan vara vållande, har, li

kasom förr, äfven nu icke varit möjligt att utreda, då ingen af Tabellerna lem-

nat anledning till säker anmärkning bärutinnan; och sådan måste nu som förr 

saknas, så länge inga säkra uppgifter stå att vinna på till och ifrån hiifvudstaden 

timande in- eller utflyttningar, likasom ifrån landsorterne på dem, som ersätta 

den i Stockholms stad vanligast förekommande dödlighets-öfvervigten. 

Det var till vinnande af större kontroll än förut, som både de årliga och 

de qvinqvennala tabell-formulärerne med 1820-talets början undergingo den vä-

sentliga förändringen, att tabell-författarne ålades att i stället för förut endast 

kontraktsvis hädanefter församlingsvis, specificera så väl årligen födde och döde. 

samt ingångne äktenskap, som hvart 5:te år folkmängden, ej allenast summariskt 

i de 3:ne olika åldersperioderne under 25, deremellan och 60, samt öfver 60 år. 

utan ock till gifta, enklingar och enkor samt ogifta öfver 15 år. Till ändamå

lets ännu säkrare ernående blefvo år 1825 första gången, de Tabell-Commissio

nens underdåniga Femårs-berättelse bilagde, tabeller på sådant sätt Länsvis utar

betade, och derigenom att desamma med Kongl. Maj:ts Nådiga tillstånd, såväl for 

samma ar, som för åren 1835 och 1840, i hela deras vidd af trycket blifvit 

utgifne, bereddes möjligheten, i synnerhet på landsbygden, for en hvar der boende, 
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att i den församling han tillhörde skärskåda och pröfva riktigheten af den spe

cifikation tabellen sålunda innehöll. Härigenom blef likväl tryckningskostnaden 

i betydlig mån ökad, utan att under denna tidrymd, såsom det för en möjlig

het antagits, några till tabellverkets förbättring ledande anmärkningar från all

mänheten till Tabell-Commissionen inkommit. Detta uteblifvande föranledde 

att, vid afgifvandet af 1845 års qvinqvennii-berättelse, samma Läns-tabeller, ehuru 

underkastade lika utarbetningsmöda, till besparings vinnande i tryckningskostna

den, inskränktes till angifvande, likasom äfven de föregående, af endast summa

riska förhållandet i hvarje Fögderi i riket så långt skillnaden i dess kamerala 

och eklesiastika indelning det möjligen medgifvit. Men då missbelåtenhet för

sports öfver denna då uteblifna större specialitet, hafva de tabeller, som länsvis 

för nu ifrågavarande nya femårstidrymd underdånigst bifogas, så mycket hellre 

blifvil med nyssberörde utförlighet för hvarje församling på landsbygden å nyo 

utarbetade, som vid den större pålitlighet Tabellverket numera synes hafva vun

nit, i medicinskt hänseende, nativitetens öfver- eller undervigt i hvarje försam

ling särskilda femårs-perioder emellan, och i stats-ekonomiskt hänseende, in- eller 

utflytltningarnes af-eller tilltagande, äktenskapernes tillökning eller minskning m. m. 

är af stor vigt att äfven församlingsvis känna, till bedömande af der antingen 

(ill- eller aftagande välmåga och trefnad, hvilket ursprungligen utgjorde ett af 

de förnämsta ändamålen med Tabell-Commissionens inrättande. 

De tabeller, som för åren 1846 med 1850 blifvit sammandragne och nu i 

underdånighet bifogas, äro som följer: 

Bilag. A. Ofvanberörde särskilda General-Sammandrag öfver nativiteten, morta-

liteten och ingångna äktenskap under året 1850. 

Bilag. B. Ett på såväl detta, som på de för de 4 föregående åren afgifne, grun-

dadt General-Sammandrag af medeltalen. 

Bilag. C Utvisande årliga medeltalet under de 2:ne sista qvinqvennierna, samt 

skillnaden dem emellan i antal, af lefvande födde äkta och oäkta 

barn, så väl för landsbygden som för städerna. 
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Bilag. D. Utdrag af Tabellverket öfver de i kolerafarsoten uti Sverige aflidne 

personer år 1850. 

Bilag. E. Utvisande årliga medeltalet under de 2:ne sista qvinqvennierne al 

mortaliteten bland barn under 5 års ålder, särskildt för landsbygden 

från städerne. 

Tab. 1. Utvisande särskildt för landsbygden och särskildt för städerne i hvarje 

Län, tillika med uträknadt medeltal, antalet af ingångue äktenskap: 

a) inom hvarje stånds-klass; 

b) emellan ogifta eller förut gifta personer; 

c) i mannens första, andra, tredje, fjerde eller femte gifte ocb 

d) antalet af igenom döden upplösta äktenskap. 

Tab. 2. Likaledes barnaföderskornas antal: 

a) i bättre eller sämre vilkor; 

b) till olikhet i åldern, samt 

c) huru många ibland dem som nedkommit med flere foster eller 

med ett dödfödt barn. 

Tab. 3. Likaledes antalet lefvande födde barn och 

a) de äkta särskildt från de oäkta, äfvensom hittebarn; 

b) stånds-klassen de tillhört, samt 

c) särskildt antalet dödfödde, antingen af äkta eller oäkta säng. 

Tab. 4. Likaledes dödligheten och dess totala belopp: 

a) till olikhet i åldern; 

b) bland gifta eller ogifta, samt 

c) efter stånds-klassen, som de aflidne tillhört. 

Tab. 5. Innefattande specifikation å åtskilliga af döds-orsakerne särskildt på lands

bygden och särskildt i städerne med summarisk uppgift på åldern, 

i hvilken samma dödlighet inträffat. 

Tab. 6. Utvisar summan och medeltalet under livar månad af året uti hvarje Län: 

a) af de ingångue giftermålen; 
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b) af nativiteten; 

c) af mortaliteten, hvarjemte å baksidan af samma tabell är upptaget: 

d) de iugångne äktenskaperne med hänseende till makarnes olikhet 

i åldern; 

e) dödlighetens förhållande inom barnhus, fattighus och hospitaler, 

lazaretter och sjukhus samt korrektions-inrättningar och fän

gelser, så väl till antal och olikhet i åldern som till månaden 

af året, samt slutligen: 

f) antalet af alla vaccinerade under denna femårstidrymd i hela 

riket med undantag endast af Sockholms stad. 

1 ordningen derefter följa: 

Tabb. 7—31. Utgörande ofvan redan i underdånighet omnämnde, församlingsvis 

för hvarje Län i riket särskildt upprättade, tabeller, som specifikt utvisa 

folkmängden och hushållens antal såväl år 1815 som 1850, antalet under 

mellantiden födde och döde och deribland särskildt de oäkta födde, 

äfvensom ingångne äktenskap, nativitetens öfver- eller undervigt detta 

qvinqvennium, det härigenom utredda förhållandet med in- eller ut

flyttningarne, samt slutligen folkmängdens antingen ökade eller min

skade belopp i hvarje stad och i hvarje församling på landsbygden. 

Tab. 32. Innefattande General-sammandrag af samtlige sist uppräknade 25 tabeller. 

Till ett nämare utredande af folkmängden i riket år 1850 ådagalägger: 

Tab. 33. Dess belopp i olika åldrar samt hushållens eller matlagens uppgifna 

både vilkor och beskaffenhet på landsbygden. 

Tab. 34. Folkmängden till olikhet i åldern uti hvarje af rikets städer. 

Af Mankönet, med särskild uppgift å de gifta från de ogifta: 

Tab. 35. Till kyrko-staten och undervisningen hörande presterskap och laici 

samt studerande och skolungdom bosatte på landsbygden. 

Tab. 36. Dito dito i städerne. 
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Tab. 37. Till den civila och den militära staten hörande personer på lands

bygden. 

Tab. 38. Dito dito i städerna 

Tab. 39. Handelsklassen tillhörande och sjöfart idkande personer mantalsskrifnc 

pä landsbygden. 

Tab. 40. Dito dito i städerne. 

Tab. 41. Till bruks- och fabriks-klassen räknade personer samt apothekare på 

landsbygden. 

Tab. 42. Konstnärer och handtverkare: 

a) på landsbygden; 

b) i städerne. 

Tab. 43. Alla till jord- och landtbruket hörande personer med det för landtbru-

ket antagne tjenstefolket på landsbygden samt det hedervärda bonde

ståndet. 

Tab. 44. Alla öfrige af mankönet ofver 10 års ålder på landsbygden bosatte 

personer, privatorum ej landtbruket tillhörande tjenstefolk, fattige, 

fångar samt utlänningar särskildt specificerade. 

Tab. 45. I städerne mantalsskrifnc jord- och landtbruk idkande personer, af-

skedstagne, arbetsfolk, privatorum tjenstefolk, samt alla utan bestämd! 

näringsfång anteknade af mankönet i städerne. 

Tab. 46. Fattighjon, fångar, utlänningar såväl af Mosaiska trosbekännelsen, som 

af annan främmande religion i städerne. 

Af Qvinnokönet, jemte hemma vistande barn under 10 års ålder: 

Tab. 47. Gifta hustrur af alla klasserne, samt fader- och moderlösa barn pa 

landsbygden. 

Tab. 48. Gifta hustrur af alla klasser i städerna. 

Tab. 49. Enkorne samt ogifta qvinnor af alla klasser på landsbygden. 

Tab. 50. Enkorne samt fader- och moderlösa barn i städerna. 

Tab. 51. De ogifta af qvinnokönet i städerna. 



8 

Och bifogas slutligen: 

Tab. 52. Som utgör ett sammandrag af till Tabell-Commissionen inkomne upp

gifter på vansinniga, blinda och döfstumma, som ej i dithörande barm-

hertighetsinrättningar äro intagne, samt antalet af qvinnor som sys

selsätta sig med barna-undervisning äfvensom af denna undervisning 

åtnjutande flickebarn på landsbygden, samt: 

Tab. 53. Enahanda sammandrag för städerne, hvilken tabell tillika specificerar 

både till vilkor och beskaffenhet antalet af dervarande matlag eller 

hushåll, i likhet med Tab. 33 för landsbygden. 

Vid en del af ofvan uppräknade tabeller får anmärkas, att då på hvarje 

tabell för landsbygden beloppet för städerne tillika blifvit från stads-tabellen in-

fördt, den förre, eller landstabellen alltså tillika utvisar totalsumman för hela riket. 

Efter förnyad underdånig crindran hurusom, i såväl de årliga, som femårs-

labellerne, efter från längre tid tillbaka presterskapet lemnad, ännu oförändrad, 

föreskrift, med stånds-klasserne förstås och räknas: till Ridderskapet och Adeln, 

till Preste-Ståndet, och till Borgare-Ståndet, endast föräldrar, barn och ogifta af 

hvardcra klassen, men till Ståndspersonerne äfven Privatorum Inspektörer, Kon

torister och öfrig bättre betjening och till Bonde-Ståndet ej allenast husbonde-

folket, samt jord- och stat-torpare med deras barn och tjenstefolk, utan ock alla 

andra, icke till någondera af nyssuppräknade klasser hörande personer, som på 

något sätt lägga hand vid jordbruket, hvaremot alla öfriga böra upptagas under 

rubriken: Alla andra; får, med iakttagande af såväl den ordning, som ock den 

jemförelsc med niistförutgångne femåriga tidrymsförhållande, som i förut afgifne 

underdåniga femårsberättelser blifvit följd och ådagalagd, nu med ledning af 

här ofvan uppräknade tabeller i underdånighet anföras, som följer, i afseende på: 
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1:0 Nativiteten, Mortaliteten samt ingångne och upplöste äktenskap, 
hvad angår lefvande födde Barnen, 

att det här ofvan allaredan summariskt uppgifna antalet bestar af: 

Den nu ifrågavarande femårsliden frarvisar sålunda emot den föregående en 

flertalighet födde af 19,892 eller i medeltal for år 3,978,4, på sätt som följer, nemligen: 

Tabell-Commissionens Berättelse för åren 1846 med 1850. 2 
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Inom hvarje af rikets särskilda Län förhålla sig förestående Nativitets me

deltal på följande sätt, nemligen: 
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Stånds-klasserne emellan har Nativiteten varit under begge sista qvinqven-

nierne i följande förhållande: 
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Af nu utredde förhållande ådagalägges alltså, hurusom nativiteten, hvilken 

under de 2:ne första åren eller 1846 och 1847 med 1,140 till 1,664 understeg 

medeltalet under det förutgångne qvinqvennium, och året 1848 blott ägde en öf-

vervigt emot detsamma af 1,681, derernot året derefter, eller 1849, uppnått ofvan-

upptagne i Tabell-verkets annaler förut exempellösa belopp af 112,304, eller ett 

nyssnämnde medeltal öfverstigande belopp af 11,401, och hurusom denna större 

fruktsamhet med endast omkring 2,000 året 1850 understigit det föregående årets 

nativitet. Anmärkningsvärdt är ock att under detta qvinqvenuium nativitetens till

vävt visar sig i Skaraborgs Län betydligast och större än i de folkrikare Malmöhus, 

Elfsborgs och Wermlands Län, äfvensom Götheborgs och Christianstads, i hvilka 

åter samma tillväxt helin nes omkring dubbelt större än i Kronobergs Län, hvar-

emot den i mindre mån förekommer uti Nerikes, Jönköpings, Wester- och Norr

bollens, Hallands, östergöthlands, äfvensom Kopparbergs Län och Stockholms Stad, 

samt minst med blott omkring 50 i Wester-Norrlands, Jemtlands och Gefleborgs 

Län. Nativiteten befinnes tvertom minskad med 140 i Södermanlands, med om

kring 100 i Stockholms och Upsala, med 55 och 54 i Gottlands och Calmar, 

med 48 i Blekinge och med 32 uti Westmanlands Län. 

Ståndsvis betraktad visar sig nativitets-tillökningen inom alla klasserne, en

dast preste-ståndet undantaget. Den är ock naturligtvis störst inom de 2:ne här 

ofvan sist upptagne klasserne, eller bonde-ståndet och klassen: alla andra, men 

dervid förekommer likväl den anmärkningsvärda omständigheten att då tillök

ningen inom klassen alla andra uppgår till omkring 0,19 procent af dess folk

mängd, har tillökningen inom bonde-ståndet icke uppgått till mer än omkring 0,08 

procent af dess folkmängd. Med undantag endast af 8 Län, nemligen: Blekinge, 

Christianstads, Götheborgs, Elfsborgs, Nerikes, Westmanlands, Jemtlands och We-

sterboltens har nu anmärkta förhållande i mer och mindre mån inträffat i alla 

de öfrige Länen och ibland dem betydligast inom Malmöhus, Skaraborgs, Werm

lands, Upsala och Södermanlands Län. 
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Hvad särskildt angår de oäkta födde barnens förhållande till de lef\ande 

lödde, då landsbygden från städerne afsöndras, har årliga medeltalet utgjort: 

I följd hvaraf proportionen af de oäktas till de lefvande föddes antal alltså 

blifver: 

Den i så väl sista som flere föregående underdåniga femårs-berättelser gjorda 

anmärkningen hurusom alltsedan sistnämnde år, eller 1836, proportionen af de 

oäkta föddes antal alltmer och mer ökats på landsbygden emot förhållandet i 

städerne måste alltså ock nu, med anledning af här uppgifna resultat under de 

2 sista åren 1849 och 1850 förnyas. 1 detta sedlighetens aflagande så nära rö-
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rande och vigtiga ämne har emellan de begge sista femårs-periodernas uppgifter 

en närmare, till landsbygden och städerne särskild, jemförelse blifvit anställd och 

utarbetad, hvilken, till undvikande af alltför mycken vidlyftighet i denna berättelse, 

härhos under Lit. C. i underdånighet bilägges, utvisande denna bilaga hurusom, 

samt i hvad mån beträffande landsbygden, de oäkta föddes antal under de sist 

framflutne 5 åren i medeltal ökats uti hvartenda af rikets Län med undantag 

ensamt af Gottlands och Jemtlands Län; och visar sig det ökade antalet aldra-

störst till närmaste likhet sinsemellan uti Nerikes, Wermlands och Elfsborgs Län. 

Dödfödde, 

hvilkas, under förestående nativitet icke inbegripne, antal både för landsbygden 

och städerne särskildt å Tab. 3. finnes upptaget och specificeradt, hafva under 

den femårstidrymd, som nu är i fråga, sammanräknade utgjort 17,002, hvaraf: 

Beklagansvärdt måste sålunda å nyo anmärkas hurusom detta, förut för 

hvarje femårstidrymd förökade, antal dödfödda äfven under den sistförflutna, 

i synnerhet i ganska betydande mån på landsbygden, blifvit förökadt, likasom 

att den till sin orsak ännu okända så serdeles olika proportionen, städerne 
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och landsbygden emellan, af de i oäkta emot de i äkta säng dödfödde än vi

dare fortfarit. 

Vidkommande Barnaföderskorna, 

hvilkas antal, såväl på landsbygden, som i städerne särskildt af Tab. 2. inhäm

tas, så har: 

Med hänseende till olikhet i åldern har förhållandet uppgifvits som följer: 
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Bland ofvannämnde antal barnaföderskor voro nedkomne: 

Häraf visar sig alltså, alt den under de 2:ne sista åren ovanligt ökade na

tiviteten äfven haft till följd ökadt antal såväl af flerfostrigt hafvandeskap, som 

af dödfödde barn. Hvad angår de till mer än 50 åldersår upptagne barnaföder

skorna, är skälig anledning befara, att tabellförfattarne ej allenast under detta, 

utan ock under de föregående qvinqvennierne, icke iakttagit all vederbörlig nog

grannhet och efterfrågan vid åldersanteckningen, då, vid af läkare väckt fråga 

om dessa uppgifters pålitlighet, det till och med af en och annan tabellförfat-

larc numera blifvit erkändt, att misstag i åldersantekningen förelupit, och torde 

den härpå nu fiistade uppmärksamheten väl kunna antagas böra för framtiden 

tillvägabringa större säkerhet i uppgifterne. 

Äktenskap 
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Äktenskap 
hafva, på sätt Tab. 6. närmare upplyser, under detta qvinqvennium till ett antal 

af 123,726 blifvit ingåugne, bvarutaf: 

Sålunda med l,809,6 i medeltal ökade ibland de förstnämnde, men deremol 

med 403,2 minskade bland de 3 öfrige klasserna. 

Af nu uppgifne 2:ne medeltal af äktenskap voro ingångne bland: 

Förökningen bar således träffat alla kiasserne men förnämligast klassen alla 

andra, och anmärkningsvärdast till inemot dubbelt emot Bonde-ståndet — ett 

Tabell-Commissionens Berättelse för åren 1846 med 1850. 3 
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förhållande, som under det nästförutgångne qvinqvennium befanns detta alldeles 

motsatt, och torde hafva en grund i den 1846 införda friare näringsförfattningen. 

Vid betraktande af förhållandet inom hvarje Län särskildt har de ingånglie 

äktenskapernes antal utgjort: 
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Betydligaste tillökningen af giftermålen förekommer alltså inom Malmöhus, 

Elfsborgs och Skaraborgs Län, dernäst i Östergöthlands och Götheborgs samt i 

mindre mån i alla öfriga Länen, Södermanlands och Kopparbergs Län undan-

tagne, i hvilka bägge Län tverlom en obetydlig minskning ägt rum. 

Af den specifikation, som pft baksidan af Tab. 6. är upplagen, till ådagaläggande 

af likheten eller olikheten i åldern makarne emellan vid deras ingångne äktenskap, vi

sa sig älven, i medeltal räknadt, följande mest betydande skiljaktigheter, nemligen: 

Häraf följer sfdedes, att sådana, som del kan förmodas ofruktsamma, äktenskap i 

icke obetydlig man under det sist framflutne qvinqvennium varit i aftagande. 

Af männerne tinnas äklenskaperne vara ingångne: 
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Varande alltså, i medeltal räknadt, männernes uti första giftet ingångné äktenskap med 

1,718,0 förökade, men i de följande fyra tillsammanstagne med 311,6 förminskade. 

hvad angår de genom Consistoriel åtgärd Upplösta Äktenskapen, 

sa äro de uppgifne till antal på sätt som följer, nemligen: 

Med Mortaliteten 

har förhållandet under detta qvinqvennium visat sig som följer: 
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Vid jemförelse dessa 5 år emellan visar sig alltså dödligheten störst året 

1847 och lindrigast derpå följande året 1848; men tager man härvid i betrak

tande nativitetens ofvan ådagalagda så ovanligt betydliga tillökning under året 

1849, så kan samma år, med afseendc på en proportionelt minskad dödlighet, 

med allt skäl anses för det lyckligaste under detta qvinqvennium, hvilket åter 

vore händeisen med året 1850, om icke den för andra gången i Riket, dock 

nära nog uteslutande i dess sydveslra och södra del, utbrutna kolera-farsoten en

samt hade bortryckt ett antal af 1,811 1 personer. Ehuru lindrig denna farsot 

väl må kunna anses emot året 1834, då den för första gången i riket yppades 

och ensam förorsakade en dödlighet af icke mindre än 12,637 personer, har 

likväl, till för-fullständigande af historiken om denna i riket tillförene alldeles 

okända farsot, äfven för året 1850, ett med det för året 1834, i underdånig skrif-

velse af den 12 Januari 1836 till Eders Kongl. Maj:t afgifne, lika specifikt, såväl 

till Länet som könet, åldern och månaden af året detaljeradt, utdrag af de till 

Tabell-Commissionen härom ingångne uppgifterne blifvit utarbetadt, hvilket härhos 

under Litt. D. i underdånighet är bifogadt. Enligt detta sammandrag har anta

let af i farsoten aflidne utgjort bland personer tillhörande: 

Götheborgs och Bohus Län 954. 

Malmöhus d:o 442. 

Elfsborgs d:o 274. 

Blekinge d:o 50. 

Calmar d:o 44. 

Skaraborgs d:o 22. 

Hallands d:o 14. 

Wermlands d:o 8. 
Stockholms d:o 2. 

Christianstads d:o I. 

Summa 1,811 
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Med tillämpning af ofvan upptagne medeltal belöper sig mortaliteten inom 

hvarje rikets Län, som följer, nemligen 
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I nedanupptagne olika åldrar hafva medeltalen utgjort: 
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Vid jemförelse alla Stånds-klasserne emellan utgör antalet, bägge könen 

sammanräknade: 
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Af nu framställde öfversigt inhemtas således, hurusom, den för hela delta 

qvinqvennium emot det föregående icke obetydligt ökade, mortaliteten drabbat 

hvartenda Län i Riket, utom Norrbottens Län, som företer en liten minskning. 

Mest har dödligheten varit ökad uti Calmar och Göthcborgs Län, dernäst till 

omkring hälften mot de nyssnämnde Länen uti Blekinge, Stockholms, Elfsborgs, 

Wermlands, Södermanlands och Weslmanlands Län, men betydligt mindre i hvarje 

af de öfriga, samt minst uti Jönköpings, Westerbottens och Malmöhus Län. 

Med hänsigt till åldrarne, är, vid betraktande af skilnaden mot förra qvin-

qvennium, anmärkningsvärdast att mortaliteten bland äkta barnen emellan 4 och o 

år vuxit till trcdubbelt större belopp än bland äkta barnen under ett år, då den 

deremot inom begge nämnde ålders-klasser af oäkta barn ökats till ett i det när

maste lika belopp. Dödsnummerns tillväxt visar sig i öfrigt störst i åldrarne 

mellan 65 och 75, 50 och 60 samt 3 och 10 år. 

Stånds-klasserne emellan har mortaliteten, som, öfver hela riket räknadt, i 

klassen: Alla andra, befinues dubbelt större än i Bonde-Ståndet, i begge desse 

klasser äfven varit aldrastörst i Calmar och Götheborgs Län. 

Det återstår att i underdånighet framlägga dödlighetens förhållande under 

begge perioderne särskildt, så väl bland barn, som ibland de gifta och ogifta, samt 

enklingar och enkor, i hvilket afseende af begge qvinqvenniernes ofvanupptagne 

medeltal beloppet visar sig som följer, nemligen: 

Tabell-Commissionens Berättelse för åren 1846 med 1850. 4 
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Egentligen är det året 1847, som igenom då synnerligast härjande Mässling 

och Kikhosta Indragit till den i alla kategorier förekomne större dödligheten un

der ifrågavarande än under det förutgångna qvinqvennium, under hvilket, såsom 

den underdåniga qvinqvennii-berättelsen af den 25 Maj 1850 innehåller, dödligheten 

var serdeles lindrig. Ku sist upptagne jemförelse hesannar än vidare ofvan anförda, 

under detta qvinqvennium anmärkningsviirdt ökade, dödlighet ibland barnen, äf-

vensom den, hvilken till så ovanligl belopp ibland dem träffat de äkta födde 

barnen framför de oäkta emellan 1 och 3 år, livarvid likväl särskildl förtjenar 

anmärkas, att Stockholms Stad utgör ett undantag från både de öfrige städerne 

och landsbygden deruti, att i Stockholm dödligheten bland barnen under ett års 

ålder knappast förändrats mot förra qvinqvennium och bland barnen öfver nämnde 

ålder mellan ett och tre år, åfven i ringare mun ökats än i de andra städerna. 

Sedan Professoren D:r Collin uti en d. 5 Mars 1852 till Kongl. Velenskaps-

Akademien ingifven och uti denna Akademies Handlingar för Aret 1851 intagen 

afhandling, under titeln "Anmärkningar om dödligheten hos barn i Sverige åren 

1831—1845", begagnat de till Tabell-Commissionen ingångne och dels från tryc

ket i femårsberättelserne offentliggjorde, dels ur Tabellverkets arkiv honom med

delade nativitets- och morlalilets-uppgiflcrne rörande barnaåldren, för all, med 

ledning af dessa uppgifters resultat, särskildt för landsbygden från städerna, söka 

uppdaga orsakerna Lill den stora dödligheten hos barn på vissa orter och deri-

genom bereda medel att för densamma sätta gränsor, så torde önskan alt kunna 

föranleda fortsalla vetenskapliga undersökningar och iakttagelser i delta vigtiga 

ämne inför Eders Kongl. Maj:t få gälla såsom rättfärdigande för underdånigst 

under Litt. E. bilande uträkning å årliga medeltalet af mortaliteten bland barn 

inom 5 första lefnadsåren under decennium 1840—1850. 

Näst ogifta öfver 15 år och enkorne har dödligheten ibland gifta männerne 

under sist förflutna 5 år varit betydligast ökad emot de 5 föregående. 
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Med de igenom döden Upplöste Ä k t e n s k a p e r n e 
var under sista qvinqvennium förhållandet och antalet som följer: 

hvaraf, vid jemförelse med i Tab. 4. upptagne belopp af dödligheten bland de gifta, 

således följer, att ett antal af 147 äktenskap under samma tid blifvit upplöste 

genom hegge makarnes frånfälle. 

Då presterskapel numera och alltsedan år 1830 är befriad t från den, det

samma i föregående liders tabell-formulärer föreskrifna, fullständiga anteckningen 

af de sjukdomar, som till hvarje dödsfall varit vållande, med skyldighet endast 

af sådan fullsläudig anteckning, då någon såsom farsot härjande sjukdom inträffar, 

bör, för fullständighetens skull och till fortsättning af livad årsberättelserne för 

1846 med 1849 härutinnan innehålla, i afseende på året 1850 här i underdå

nighet anmärkas att, utom den då utbruslna, ofutn redan omnämnda och i 

Bilagan (Ätt. D. till tid och ort fullständigare angifna, Kolera-farsoten, de redan 

från och med år 1817 i årligen stigande antal förekomne dödsfallen af Smittkop

por under året 1850 uppgått till icke mindre än l,376, en talrikhet, som alltse

dan år 1839 ej inträffat och alltså häntyder på all denna farsot, som år 1846 

skördade endast 2 offer, nu måste hafva haft en betydlig utbredning, ehuru hvarken 

Kopporne eller Koleran förmått i någon större grad höja hela dödlighelsbeloppel. 

Af de rörande dödsfall i såväl Smittkoppor, som Barnsbörd och genom olycks

händelser m. m. uttryckligt föreskrifna uppgifterna för nu ifrågavarande qvinqven

nium utgör Tab. 5. ett Länsvis upprättad t sammandrag, af hvilket resumcen, vid 

jemförelse med förhållandet under den förutgångna 5-åriga perioden, i medeltal 

räknadt, visar sig som följer: 
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Af dessutom inkomne uppgifter om dödlighetens förhållande inom Barmher-
tighetsinrättningar och fängelser, särskildt sammandragne å Tab.6., utgör medeltalet: 

Sist åberopade Tab. 6. innefattar tillika ett summariskt, Länsvis författadt, sam

mandrag, som för hela sista femåriga perioden utvisar antalet såxiil af ingångna 

äktenskap, som af födde och döde i förhållande till månaden af uret. Äktenskapen 

hafva varit talrikast i December och fåtaligast i Augusti; Nativiteten störst i Ja

nuari och September och minst i Juni, Juli och Augusti, men Mortaliteten deremot 

störst i Januari och minst i Juli, Augusti och September, då allt detta öfver hela 

riket beräknas. 

Denna tabell utvisar slutligen äfven inom hvarje Län i riket förhållandet med 

Vaccinationen 
med ensamt undantag af Stockholms Stad, för hvilken uppgifter i detta hän

seende icke till Tabell-Commissionen ingå. Denna stad således oberäknad, har 

vaccinationen under de sista 5 åren stigit till belopp, som följer: 
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hvartill otvifvelakligt bidragit, så väl behofvet af skydd mot den under ifrågava

rande tid alltmer utbredda farsoten af Smittkoppor, som ock de af E. K. Maj:ts 

Sundhets-Collegium meddelade uppmaningar till vaccinationens anlitande. 

Såsom hörande till nu afhandlade ämnen, eller förhållandet med nativiteten, 

mortalileten och ingängne äktenskap, bör slutligen äfven i denna underdåniga 

femårsherättelse förnyas den uti föregående gjorda anmärkningen, att, emedan 

de igenom Kongl. Brefvet af den 10 Januari 1825 vederbörande Församlings

föreståndare ålagde uppgifter i förenämnde delar bland i riket bosatte personer 

såväl af Mosaiska trosbekännelsen, som af annan främmande religion, allenast sum

mariskt upprättas och afgifvas, utan specificalion af ålder och stånd m. m. så 

hafva de icke heller här ofvan blifvit inberäknade, då de icke kunnat på hvarje 

särskild kategori fördelas; utgörande detta emedlertid ringa och på resultaterne 

alltså litet inverkande, för åren 1846 med 1850 sammanräknade, antal: 

a) Samt dessutom 9 par af blandadt äktenskap, der vigsel äfven förrättats inom Evangelisk Luthersk församling, 
hvilka skäligen kunna antagas hafva å vederbörliga tabeller frän denna blifvit angifne. 

b) Intagne bland de döde inom Tyska församlingen i Stockholm uti redan för Staden uppgifne dödlighet. 
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hvaremot, angående landsbygden, den inträffade högst obetydliga nativiteten och mor-

taliteten bland der på en och annan ort befintliga personer af de förstnämnde tros

bekännelserna icke från beräkningen med öfrige församlingsboerne blifver uteslutne. 

I ändamål att emellan qvinqvennierne mera aproximatift än tillförenc äfven årli

gen kunna bestämma folkmängdens belopp inom hvarje Län i riket, har idesednare ut

färdade formulärerne blifvit Tabell-författarneföreskrifvit att äfven uppgifva antalet af 

In- och Utflyttningarne; 
men, synnerligast igenom befunnen omöjlighet af så beskaffade uppgifter ifrån 

Stockholms och några andra städers församlingar, har ändamålet och den egent

ligast dermed afsedda kontrollen på de qvinqvennala uppgifterna förfelats. Till 

vinnande af denna, äfvensom för att i någon mån söka upplysa den större eller min

dre trefnad, som finnes inom hvarje ort af riket, har ingen annan utväg funnits 

öfrig, än jcmnförelsers anställande emellan folkmängds-uppgifterne för det ena 

året emot det förutgångna 5:te, med tillägg eller afdrag af nativitetens öfver-

elter undervigt under mellanåren; en utväg, som, ehuru mödosam, synes blifva 

den säkraste, såvida både de årliga och femårs-tabellerne blifvit med vederbörlig 

noggranhet i allt det öfriga författade. En sådan utredning bjef derföre för åren 

1841 med 1815 fögderivis anställd, hvaraf resultatet uti sist i underdånighet af-

gifne femårsberättelse linnes upptaget. Vid nu för åren 1846 med 1850 sam

manfattade tabeller har denna utredning blifvit fortsatt ej allenast fögderivis, utan 

ock utsträckt socknevis på landsbygden hela riket igenom uti de ofvan redan 

omnämnde, för detta qvinqvennium särskildt utarbetade, under N:ris 7 med 31 

i underdånighet bilagde, Läns-Tabellerne, hvaraf resultatet, till alltför mycken 

vidlyftighets undvikande, nu här endast Länsvis upplages, som följer: 
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I hvad mån militära kommenderingar må hafva bidragit i synnerhet till 

den i Götheborgs och Malmöhus Län, samt några andra Län och städer, skedda 

tillökningen genom inflyttningar sedan sista qvinqvennium, kan ej ur Tabell

verkets handlingar nöjaktigt utredas; men, livad Norrbottens Län angår, bör i 

underdånighet anmärkas, att ofvan upptagne större tillökning för detta Läns stä

der härleder sig deraf, att, sedan Haaparanda Köping genom Kongl. Brefvet den 

10 December 1842 erhållit stapelstads rätt, dess folkmängd, afskiljd från Neder-

Torneå sockens, nu första gången blifvit bland städernes i Tabellverket upptagen 

och uppgår till ett belopp, som nära motsvarar ofvan angifna i Länets städer 

skedda inflyttning. 

I alla nu omnämnde afseenden utvisa de bifogade Tabb. 7 med 31 spe-

ciiikt för hvarje Län, och Tub. 52 summariskt, äfven beloppet särskildl för 

hvarje Stift i Riket. 

Vidkommande 

2:0 Folkmängden i Riket vid 1850 års slut, 

så linnes densamma, då alla deröfver inkomne Tabellerne sammanräknas, hafva 

uppgått till följande belopp, särskildt på Landsbygden och särskildt i Städerne, 

inom hvarje Län af Riket, nemligen: 
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Af hvilken sålunda utredda tillökningsprocent: 

5,3 pä mankönet belöper 5,19 

5,5 och på qvinnkönet 4,88 
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hvadan den sålunda till 0,11 proc. på männernes och till 0,62 proc. på qvinnornas 

sida år minskad emot förhållandet under det förutgångna qvinqvennium. Från 

det allmänna förhållandet af en minskning uti folkmängds-tillväxtens proportion 

i Länen under detta qvinqvennium utgöra dock i Län undantag, hemligen Norr-

bottens genom tillväxtens ökning med 3,30 proc., Malmöhus med 2,40 proc , 

Skaraborgs med 1,26 proc. och Westerbottens Län med 0,12 proc. mot förra qvin

qvennium. Bland de öfriga 20 Länen, der folkmängden tillväxt i mindre pro

portion än nästföregångna 5 åren, utmärka sig i synnerhet Calmare Län med en 

minskning af ända till 3,12 p roc , Gefleborgs med 2,33 p roc , Wester-Norrlands 

och Södermanlands hvarldera med 2,04 p roc , Stockholms Län med 1,58 proc, 

Blekinge med 4,46 proc , Wermlands med 4,32 p roc , Elfsborgs och Gottlands Län 

hvartdera med 1 p roc , hvaremot i de återstående minskningen ej uppnatt 4 proe. 

livad Stockholms Stad angår är procenten der till 0,62 ökad igenom den der 

alllid vanliga högst betydliga inflyttningen. Till den minskning af folkmängds-

1 ill växtens proportion, som inom 20 Län egt rum, oaktadt den ovanligt höga na

tivitet, som inträffat under 2:ne år af ifrågavarande qvinqvennium, torde mer än 

utflyttningar hafva bidragit 1847 års höga dödlighet. 

I afseende på olikheten i Folkmängdens ålder 

äro nu de 2:ne Tabb. N:ris 55 och 54 upprättade serskildt, den förra för landsbygden 

i hvarje Län och den sednare för hvarje Stad i Riket. Den anmärkningen 

bör, nu som förr, härvid dock icke underlåtas, att alla anställda försök att kon

trollera dessa uppgifter alldeles förfelats och äfven måste göra det, så länge in

gen uppgift står att erhålla på in- eller utflyttande personers ålder. Hufvudin

nehållet af begge desse Tabeller är emedlertid som följer: 
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På sätt de specifikt för hvarje församling, fögderi och stad i Riket inrättade, 

Läns-Tabellerne N.ris 7 med 31 utvisa, utgör inom ofvannämde folkmängd sum

mariska beloppet af: 

Gifta, Enklingar och Enkor, Ogifta öfver och Barn under 

15 år inom hvarje Stånds-klass, 
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Hvad angår folkmängden med hänsigt till 

Yrken och Näringsfång, 
så utvisa, de af derom inkomne uppgifter sammandragne, Tabb. N:ris 35 med Si när
mare förhållandet i hvarje Lan och i hvarje Stad i Riket, utgörande summariska 
beloppet, jemfordt med sista qvinqvennii-året 1845, som följer, nemligen: 

Af Mankönet: 

Presterskap. 

Laici af Läro- och Undervisnings-
Staten. 

*) Den betydliga tillökningen härleder sig derifrån, stt Skol-Lärarne på Landsbygden nu här blifrit intagne, hvilka förut under 
andra titlar voro inräknade. 
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Undervisning åtnjutande 

Civil-Staten. 
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Militär-Staten. 

Sjöfarande. 

*) Den har sä betydliga minskningen härleder sig ofelbart derifrån, att Handtverks-Staten år 1845 vid Regtmesterne och Flot-
tan voro här inräknade, men år 1850 under handtverks-klassen deremot äro upptagne. 
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Handlande Borgerskap *). 

*) Da euligt den af Eders Kongl. Maj:t den 22 December 1846 i Nåder fastställda Handels-Ordninger eu och summa person 
blifvit berättigad icke blott att liktidigt idka både gross- och minuthandel, ulau ock att drifva haudel med alla slag af varor, 
har den, dels på varubeloppeus storlek, dels på varornas beskaffenhet grundade, skiluad, som i ofvanstående Jrkes-fördelning, 
enligt hvad förr brukligt varit, biifvit iagttagen, till större delen förlorat sin tillförlitlighet som statistisk redogörelse. Xär eu 
tillfredsstiillaude sådan alltså icke kau lemnas på grund af de uppgifter, som gällande Tabellformuhlf föreskrifvg, men deremot 
bör kunna erhållas uti de redogörelser för Handeln och Näriugarne, som af Vederbörande Embetsiuyndigheter serskildt afgif-
vas, hafva uti Tub. -Y.o 40 de serskilda handels-titlarue icke utförligt blifvit uppräknade utan under några mera ouifattaudc ge
mensamma rubriker sammanförde. 
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Bruks- och Fabriks-Idkare samt 
Apothekare *). 

*) Under förstnämnde yrken äro upptagne blott de, som ensamt sysselsatta sig med Bruks- och Fabriksrörelse, hvaremot alla de 
villa mångtaligare båder egare af och mä-tare vid sadane Inrättningar, som dels tillika äro Embets- och Tjenstcmän, eller Borgate, 
och Handerverkare, dels ock derkbenkar, i de nfgifne Tabellerne iiro frän denna Klass uteslutne, enligt gifveu foreskrift att in
gen mer än en gårg, och på dot snille eller i det yrke han hufvudsakligast tillltörer, far i Tabell upptagas. När under sådant 
förhållande verkliga antalet af de till Bruk-— och fabriksidkare-klasst'rue hörande personer icke kan genom Tabellverket tillför
litligt upplysas, har den i förra underdåniga fimärs-beriittelsen upptagna fullständigare specifikationen blifvit utbytt mot den 
mera summariska, som Tab. N:o 41 inneladler och hiaraf ca iifvfr»igt ofvau meddelas. 



45 

Egare och Mästare. 
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Handtverkare och Konstnärer. 

Mästare.*) 

*) Sedan genom den af Eders Kongl. Maj:t under den 22 December 1816 utfärdade Fabriks- och Handtverks-Ordntug förut gullaude 
Skräförfattningar blifvit upphäfde och bland andra förändringar äfven tillåtits att idka antingen blott någon viss del af ett 
handtverk, eller samtidigt flere likartade, eller olika handteriugar och då uti tabellerne samma person endast kan för ett enda 
yrke upptagas, hafva de uppgifter, som i nu fastställde tabell-formulär lemnas, upphört att gälla såsom tillförlitlig redogörelse 
för den personal, som cgnat sig ät hvarje serskildt handtverk. Af denna anledning har den utförliga förteckning å de ser-
skildta handtverktu och deras idkare, hvilkeu i föregående underdåniga femärsberättelser blifvit lemnad, i denna inskränkts huf-
vudsakligen till de allmännare och för både landsbvgden och städerne gemensamma handtverken, som Tab. N:o 42 a och b 
upptager. 

**) Oberäknade de här ofvan bland Fabriks-ldkarne upptsgne Färgare och Garfvare. 
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Än Konstnärer. 
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Possessionater och Jordbrukare 

utom Bonde-Ståndet, 

Tjenstefolk, 
som af private personer är anlaget egentligast i och for 

landtbrukets skötsel. 
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Af Bonde-Ståndet, Jordbrukare. 

Lapphjon. 
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Privatorum Betjening, 

den ofvan till jurdbruket räknade här 
undantagen: 

Diverse Personer. 

som icke blifvit hänförde till någondera af 
de här förut upptagne rubrikerne: 
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Afskedstagne samt ur innehafd rö
relse och privatorum tjenst 

gångne Personer, 
utan att sedermera för något visst nä

ringsfång eller yrke hafva blifvit 
antecknade: 

Fattighjon, 
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Fångar. 

Gossebarn under 10 års ålder, *) 

*) Den här förekommande minskningen, såväl biand Standspersonernes som Allmogens hos sina gifta föräldrar vistande, gossebarn, 
har sin grand i den ofvan visade så betydliga tillökningen bland skolungdomen, dels som en följd af de under liden i afseende 
pil folkundervisningen utkomne författningar, dels ock måhända i någon mån genom mindre noggranna uppgifter året 1845 
föranledde af tvekan hos åtskilligo Tabellförfattare hvarthän Allmogens, under kortare tider af året byskolor besökande, b a r n 
rätteligen bordt föras. 
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Till Mosaiska Tros-Läran hö
rande Personer. 

Utländningar af annan främmande 
Religions-Lära. 
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Af Qvinnokönet: 

utgjorde det uppgifna antalet af 

Gifta Hustrur 
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Enkor. 
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Ogifta Qvinnor samt Flickor öfver 10 års ålder. 

Tabell-Commissionens Berättelse för åren 1846 med 1850. 8 



58 

Flickor under 10 års ålder. 

a betyder öfver 15 år. 6 mellan 15 och 10 år gamla. 
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Af Mosaiska Tros-Läran, 
här förut ej upptagne 

Af annan främmande Religion. 
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Om man nu af denna redogörelse for folkmängden med hänsigt till yrken 

och näringar, på lika sätt som i föregående femårsberättelser skett, skulle vilja i 

afseende på Mankönet frånskilja den verkligen aktiva personalen ifrån den mindre 

aktiva, och dervid följa samma grundsats som förr, så att till den sednare hän

föras ej allenast alla utur tjenst gångue personer och barnen, utan ock alla de, 

som upphört med landtbruk, handel, fabriksrörelse och handtverk, samt fattig

hjonen och fångarne, så blifver skiinaden emellan åren 1815 och 1850 följande: 
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*) Folkmängds-redogörelsen för 1845 utesluter från ofvanstående summa hos sina föräldrar vi
stande barn öfver 10 års ålder, hvilka åter, enligt rubrikens lydelse, blifvit i summan för 1850 
här inräknade. 
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*) Ur denna summa äro uti 1845 års folkmängds-redogörelse uteslutne: fader- och moderlösa af 
församlingarne hos enskilde inackorderade gossebarn öfver 10 års ålder, hvilkas antal, år 1850 
uppgående till 1,570, enligt rubrikens lydelse är uti fattighjons-summan för 1850 inräknadt. 

**) Denna summa synes i 1845 års folkmängds-redogörelse rättare hafvabordt upptagas till 1,547. 
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Under de från och med år 1846 framflutna åren har den aktiva delen af 

befolkningen efter förr iakttagne indelningsgrund sålunda ökats blott med 18,460, 

då tillökningen af den mindre aktiva uppgår enligt samma beräkning till 64,868 

personer. Vid jemförelse uti ifrågavarande hänseende mellan qvinqvennierna 1835— 

1840 och 1841-1845 uppgår tillökningen under det sistnämnda af den s. k. 

aktiva personalen till 49,832, och af den s. k. mindre aktiva eller inaktiva per

sonalen till 37,650. Uti den s. k. aktiva personalens tillökning år 1850 är sär

deles anmärkningsvärd den betydliga del, som intages af handlande Borgerskap, 

Fabriksegare och Mästare samt Handtverkare med deras betjening, gesäller, lär

lingar och arbetare — en tillökning, uppgående till inemot 1-5 af hithörande per

sonals hela belopp år 1845 och beroende utan tvifvel af den ökade näringsfri

het, som Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Fabriks- och Handtverks-Ordning af den 

22 December 1846 medgifvit. 

Bland den s. k. inaktiva personalen förtjenar i synnerhet det ökade antalet 

fattighjon uppmärksamhet, och torde skäligen kunna antagas att Eders Kongl. 

Maj:ts Nådiga Förordning angående fattigvården i Riket den 25 Maj 1847 i ieke 

ringa mån bidragit dertill, att uti Tabelluppgifterna nu blifvit synlig en mängd 

af fattighjon, som förr under denna titel der ej varit upptagen. 

Då uti den s. k. inaktiva personalens tillökning ingår ett med 59,000 utöf-

ver 1845 ökadt antal skolungdom af manligt kön, så innebär detta förhållande 

utan tvifvel grundad förhoppning om en i framtiden fördelaktigare proportion 

mellan befolkningens aktiva och inaktiva delar. 
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En särskild redogörelse för antalet 

har uti Commissionens underdåniga femårs-berättelser alltifrån år 1815 blifvit lemnad 

nit ökad utförlighet. Commissionen får alltså äfven nu här nedan i underdånighet 
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Backstugu- och Inhyseshjon 

och i mån af de fullständigare uppgifter, som förändrade tabellformulär förskaffat, vun-

meddela en sådan länsvis utarbetad redogörelse: 
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För ett rätt bedömmande af ofvanstående öfversigt påkallas en återblick på 

förhållandet under förflutne år. Sålunda uppgifvas för hela riket till en början 

endast manligt kön tillhörande och arbetsföre: 

Men på grund af de fullständigare tabellformalär, som från och med året 

4840 till vederbörandes efterrättelse varit gällande, är, rörande denna klass af 

befolkningen icke allenast för ofvanberörde del deraf antalet uppgifvet, som föl

jer, nemligen: 

utan ock för öfriga delar af denna befolkningsklass följande redogörelse lemnad, 

nemligen: 

Under de 35 åren mellan 1815 och 1850 har alltså antalet arbetsföre back

stuga- och inhyseshjon af manligt kön så stigit, att då detsamma förstnämnda 

året utgjorde endast 3,4 proc. af hela manliga befolkningen, detsamma sistnämnde 

året uppgick till 5,2 proc. af samma befolkning. 
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De manligt kön tillhörande s. k. vanföre backstuga- och inhyseshjonen — 

en benämning, vid hvilken i olika län synes hafva lastats olika begrepp — 

hafva dereniot under det decennium, som redogörelsen omfattar, i det hela min

skals i förhållande till både manliga befolkningens ceh de arbetsföre backstugu-

och inhyseshjonens antal. Otvifvelaktigt är en af orsakerna till denna minsk

ning att söka uti hithörande personers enligt 1847 års Nådiga Förordning om 

Fattigvården i riket skedda öfverflyttning till fattighjonsklassen, ett förhållande, 

som äfven synes hafva egt rum med dessas hustrur, så väl som med backstugu-

och inhyses sittande enkor. 

Beträffande de hos backstugu- och inhyseshjonen hemmavarande barnen under 

10 års ålder, så utgjorde de 1840: 94,731, 1845: 104,115 och 1850: 104,843. 

Den starka tillväxt i dessa barns antal, som de tvenne förstnämnda qvinqvennii-

åren ådagalägga, har lyckligtvis blifvit afbruten under det qvinqvennium, som 

är föremål för denna underdåniga berättelse. Då anledningen härtill är att 

finna icke blott uti tillämpningen af nyssnämnde Nådiga Förordning om Fattig

vården i riket, utan förnämligast uti den fortgående inkräktning, som folksko

lorna gjort och göra på förra sysslolöshetens område, så böra vi för framtiden 

kunna hoppas en fördelaktig förändring af det goda utsäde, som folkundervisnin

gen nu nedlägger äfven bland backstugornas barnskaror, hvilka säkerligen till ej 

ringa antal ingå uti den tillväxt af skolungdomen under 10 års ålder med 

3-1,002, hvilken sedan 1845 egt rum. 

Då hela antalet under backstugu- och inhyseshjons-klasseu hänförde personer, 

hvilket 1840 utgjorde 270,533 och 1845: 308,704, år 1850 är uppgifvet till icke 

mindre än 324,743, så synes visserligen denna klass fortfarande tillväxa, men 

om tillväxten under det qvinqvennium, som är egentliga föremålet för denna 

underdåniga berättelse, jemföres med den under nästförutgångne, så befinnes den 

minskad med den betydliga summan af 22,132 personer och detta oaktadt den 

folkmängdsökning, som under tiden försiggått. Delta lyckliga förhållande, som 

otvifvelaktigt har sin grund dels uti ofvan uppgifne orsaker, dels ock sannolikt 
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uti de friare härings-författningarne, torde alltså gifva hopp att ifrågavarande 

folkklass, hvars tillväxt förr väckt så grundade farhågor, kan komma att i fram

tiden minskas. 

Hvad beträffar förhållandet inom de serskildte länen, så sträckte sig backstugii-

och inhyseshjonens tillväxt år 4845 till dem alla gemensamt, hvaremot år 1850 

en minskning af ifrågavarande personal mot nästlidne qvinqvenniiår egt rum uti 

6 län, nemligen Göthéborgs och Bohus län med icke mindre än 3,329, Stock

holms med 670, Jönköpings med 599, Westmanlands med 542, Hallands med 

305 och Upsala län med 272. I afseende på tillväxten, der denna till ett be

tydligare belopp egt rum, intogo länen sins emellan följande ordning år 1845: 

Calmare (3,964), Östergöthlands (3,344), Stockholms (3,454), Christianstads (2,969), 

Göthéborgs (2,965), Skaraborgs (2,483), Kopparbergs (2,100), Wermlands (1,943), 

Södermanlands (1,766), Jönköpings (1,743), Upsala (1,685), Westmanlands (1,341), 

Elfsborgs (1,150), Gefleborgs (1,064), Blekinge (4,059), Nerikes (1,027) o. s. v. 

Denna ordning är året 1850: Wermlands län (4,082), Norrbottens (1,972), Malmö

hus (1,873), Nerikes (1,678), Wester-Norrlands (1,672), Skaraborgs (1,631), Kro

nobergs (1,388), Elfsborgs (1,284) o. s. v. Häraf synes alltså kunna dragas den 

slutsats, att tillväxtens orsaker icke äro inom något visst län fortverkande, utan 

af véxlande och tillfälliga förhållande beroende. 

För ett närmare ådagaläggande af pauperismens närvarande ståndpunkt, så 

vidt den beror af antalet 

Fattighjon 
torde här såsom i förra underdåniga qvinqvennii-berättelser följande jemförande 

öfversigt af ifrågavarande personal böra i underdånighet meddelas: 
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Under det de fattige, som af enskild välgörenhet njutit understöd, alltså förminskats, 

hafva deremot de pä församlingarnes bekostnad underhållne i vida större proportion tilivuxit, 

såsom en naturlig följd af de förändrade föreskrifter, hvilka genom Eders Kongl. Maj:ts Nå

diga Förordning angående Fattigvården i riket af den 25 Maj 1847 blifvit gällande. 

Det återstår för Tabell-berättelsen att i underdånighet framlägga del uppgifna förhållan

det med 

3:0 Hushållen eller Matlagen i Riket, 
hvilka i Tabellerne N:o 33 och 53 blifvit särskildt för landsbygden och särskildt för städerne 

sammanräknade, och efter Tabellförfattarnes egna åsigter om församlingsboarnes förmögenhets

omständigheter, på grund af den i Tabell-formuläret gifne föreskrift, antecknats som följer 
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Då enligt den ofvan lemnade öfversigten Öfver fattighjonens antal, detta med 

icke mindre än 25,655 personer stigit under sistförflutne qvinqvennium, men 
deremot, så väl för hela riket som serskildt för landsbygden räknadt, hushållen 
uti första och andra förmögenhets-klasserna betydligt ökats, under det de i tredje 
och fjerde förinögenhets-klasserne befintliga liktidigt dermed ej obetydligt förmin
skats, så häntyder detta förhållande otvifvelaktigt derpå, att ökningen i fattighjo
nens antal till större delen utgjorts af värnlösa barn, ogifte, enklingar och enkor, 
eller icke i hushåll sammanlefvande personer. 

Ehuruväl det sedan d. 26 Juni 1840 gällande formuläret för folkmängdens 
anteknande serskildt föreskrifver underrättelsers meddelande om Läro- och Un
dervisnings-anstalter, Fattig- och Välgörenhets-inrättningar samt Allmänna hälsovården 
och flere hithörande uppgifter äfven till Commissioiien ingått, sakna dessa likväl 
fortfarande den fullständighet, som kunde rättfärdiga deras framläggande vid si
dan af de utförliga berättelser om dels undervisnings-anstalternes och välgören-
hets-inrällningarnes tillstånd, hvilka till Eders Kongl. Maj:t ingå från Vederbö
rande Stifts- och Läns-Styrelser, dels Medicinalverkets beskaffenhet, rörande hvil-
ket Eders Kongl. Maj:ts Sundhets-Collegium från och med 1851 på Nådigste 
befallning börjat afgifva årlig redogörelse. Af dessa skäl anser sig Tabell-Com-
missionen alltså icke här böra upptaga någon plats för de uppgifter, som rörande 
ifrågavarande ämnen densamma meddelats. 

Deremot utbeder sig Commissioiien att här få i underdånighet lemna en öf-
versigt af det å Tab. 52 specificerade antalet 

Vansinniga, Blinda, Döfstumma, Lytta och Vanföra, 
som icke äro i välgörenhets-anstalter intagna, utgörande som följer: 
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Af denna öfversigt visar sig alltså, vid jemförelse med folkmängden, att vid 

1850 års slut, oberäknade de i serskilde instituter och fattigvårdsanstalter in

tagne, befunnits 

Anmärkning: Sedan det ofvan (sid. 72) uppgifne höga antalet "Blinda och döfstumma tillika", 
beroende förnämligast af en uppgift från Calmare län, föranledt förklarings infordrande, men 
denna ej inkommit förr än tryckningen af arket N:o 9 redan var slutad, rättas härmed detta 
antal på landsbygden från 244 till 120 och för hela riket till 122, hvaremot antalet "Lytte 
och bräcklige" på landsbygden ökas till 14,346 och i hela riket till 15,889. I ofvanstäende 
beräkning af förhållandet till folkmängden är denna rättelse iakttagen. 

Sistnämnde tab. N:o 52 upplyser dessutom alt vid 1850 ars slut funnos uti 

hela riket ogifta qvinnor sysselsatta med barnaundervisning till ett antal af l,193. 

äfvensom att skolungdomen af qvinligt kön då uppgick till 106,211. 

Återblick. 

Såsom denna underdåniga Femårsberättelse utvisar utgjorde Sveriges folkmängd 

Tabell-Commissionens Berättelse får åren 1846 med 1850. 10 
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Tillväxten under detta qvinqvennium har 

samt har för hela den 35-åriga fredstiden från 

och med 1816 till och med 1850 belupitsig till 43,35 

Under samma 35-åriga tidrymd har folkmängdstillväxten 

Den vid slutet af åren 1845 och 1850 uppgifna folkmängden för hela riket 

har, i medeltal beräknadt, utgjorts af: 

och förhållandet mellan åtskillige befolkningens afdelningar har alltså varit föl

jande, nemligen: 

Gossebarn under ett ars ålder hafva förhållit sig till hela nian-
könet ungefärligen som . . . 10 till 347 eller 

af hela mankönet utgjort omkring 2,3 proc. 

Flickebarn » » » hafva förliållit sig till hela qvin-
nokönet ungefärligen som . . 10 till 377 eller 

af hela qvinnokönet utgjort omkring 2,6 proc. 

Barn af båda könen » » hafva förhållit sig till hela befolk
ningen ungefärligen som . . 10 till 362 eller 

af hela befolkningen utgjort omkring 2,7 proc. 
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Gossebarn mellan ett och 15 år Iiafva förhållit sig till hela man
könet ungefärligen som 100 till 319 eller 

af hela mankönet utgjort omkring . . 31,3 proc. 

Flickebarn » » » hafva förhållit sig till hela q \ i n -
nokönet ungefärligen som . . . . 100 till 310 eller 

af hela qvinnokönet utgjort omkring . 29,3 proc. 

Ungdom af häda könen » har förhållit sig till hela befolk
ningen ungefärligen som . . . . 100 till 329 eller 

af hela befolkningen utgjort omkring . 30,3 prof. 

Ogifta af mankönet öfver 15 år hafva förhållit sig till hela man
könet ungefärligen som 100 lill 317 eller 

af hela mankönet utgjort omkring . . 28,8 proc. 

Ogifta af (/vinkönet öfver 15 år hafva förhållit sig till hela qvin-
nokönet ungefärligen som . . . 100 till 366 eller 

af hela qvinnokönet utgjort omkring . 27,2 proc. 

Ogifta af båda könen öfver 15 år hafva förhållit sig till hela befolk
ningen ungefärligen som . . . . 100 till 357 eller 

af hela befolkningen utgjort omkring 33,7 p r o c 

Gifta mumierna hafva förhållit sig till hela man
könet ungefärligen som 100 till 296 eller 

af hela mankönet utgjort omkring . . 33,7 proc. 

Gifta qvinnorna hafvaa förhållit sig till hela q \ i n -
nokönet ungefärligen som . . . . 100 till 315 eller 

af hela qvinnokönet utgjort omkring . 31,0 p r o c 

Gifta personerna t i l lsamman haf\a förhållit sig lill hela befolk
ningen ungefärligen som . . . . 100 till 306 eller 

af hela befolkningen utgjort omkring 3,3 p ; o c 
Enklingarne hafva förhållit sig till hela man

könet ungefärligen som 10 till 300 eller 
af hela mankönet utgjort omkring. . 3,1 proc. 

Enkorne Iiafva förhållit sig till hela qvin
nokönet ungefärligen som . . . . 10 till 110 eller 

af hela qvinnokönet utgjort omkring . 9,0 proc. 
Enklingar o. Enkor t i l lsamman hafva förhållit sig till hela befolk

ningen ungefärligen som . . . . 10 till 150 eller 
af hela befolkningen utgjort omkring . 6,3 p r o c 
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De födde liafva förhållit sig till hela befolkningen som 10 till 324. 

De födde äkta barnen till de gifta hustrurna som 10 » 58. 

och alltså nära livar 6:te hustru blifvit med lifsfrukt välsignad. 

De födde oäkta barnen till de ogifta qvinnorna öfver 15 år som . 10 » 513. 

De döde liafva förhållit sig till hela folkmängden som 10 » 478. 

De döde » » » de födde som 100 » 147. 

Dödligheten i första lefnadsåret har utgjort inemot hvart . . 7:de eller 15,4 proc. 

» » » ibland de födde äkta barnen 

nära hvart 7:de eller 14,3 proc. 

» » » ibland de födde oäkta bar

nen omkring hvart . . . 4:de eller 24,7 proc. 

Ungefärligen livar 73:dje barnaföderska har fått tvillingar. 

» » 5,500:de » » » trillingar. 

» » 223:dje » » aflidit i barnsäng eller efter missfall. 

I Stockholm. I öfrige Städerne. På Landsbygden. Summa. 
Efter dag räknadt har af begge könen 

nativiteten af äkta barn utgjort. . . 4,5 15,3 241,7 261,5. 

» » oäkta » » . . . 3,6 3,8 18,t 25,5. 

» i det hela » . . . 8,0 19,2 259,8 287,0. 

mortaliteten i alla åldrar » . . . 9,6 18,0 166,8 194,4. 

Stockholm den 20 April 1854. 

Fredrik Theodor Berg. 



Bilaga L i t t . A. 

General-Sammandrag, 

som visar 

Nativiteten, Mortaliteten, Giftermålen m. m. i Sveriges Rike 

År 1850. 

Födde. 

Barna-Föderskorna. 

Ingångne Äktenskap. 

Dödde. 

Dödligheten efter Åldern. 



Födde. År 1850. Döde. 

Calcul öfver Folkmängden vid 1850 Års slut. 



Närmare Specification af Nativiteten, Mortaliteten och Giftermålen i hvarje Stad i Riket Året 1850. 

Anmärkning. Från Haaparanda stad har serskild tabell öfver nativitet och mortalitet m. m. för är 1850 ej till Commissionen inkommit. 

FREDR. THEOD. BERG. 

S T O C K H O L M , 1854 P. A. NORSTEDT & SÖNER. 





Bilaga Litt. B. 

I Medeltal författadt 

General-Sammandrag, 
som visar 

Nativiteten, Mortaliteten, Giftermålen m. m. i Sveriges Rike 

Åren 1846 med 1850. 

Födde. 

Barna-Föderskorna. 

Ingångne Äktenskap. 

Döde. 

Dödligheten efter Åldern. 



Födde. i Medeltal åren 1846 med 1850. Döde. 

Calcul som visar Folkmängdens tillväxt i Sverige under åren 1846 till och med 1850. 



Närmare Specification af Nativiteten, Mortaliteten och Giftermålen i hvarje Stad i Riket, i Medeltal Åren 1846 med 1850. 

FREDR. T H E O D . BERG. 





Bilaga Litt. C. 

De lefvande födde Äkta barnens förhållande till de Oäkta under sist 

framflutne decennium. 









B i l a g a Litt. D. 

Utdrag af Tabell-Verket öfver de i Kolera-Farsoten uti Sverige aflidne 

personer år 1850. 











A n m ä r k n i n g : Då det iir af vigt att, så vidt möjligt, söka utreda orsakeruc till du skiljaktighetcr, som förefinnas mellan ofvan-
Maj:ts Smidhets-Collcgium och med ledning af de till nämnde Collegium frän vederbörande Snndhetsnämnder, Läkare, Stads- och 
ciela rapporter om Kolera-farsoten i Sverige år 1850, från trycket utkom redan år 1851, så hafva följande upplysningar hur 

Af här ofvan meddelade antekuingarne å original-tabellerne om de i Stockholms och Christianstads Län döde ådagalägges, 
Län; hvaremot till Tabell-Comniissionen ej inkommit uppgift om de i dödsfall af Kolera på ön Gottland hvilka i samma berättelse 

Af meddelade antektiingen å tabellen om den till Ölands Södra Prosteri af Calmare Län hörande i Kolera aflidne personen 

Då, beträffande Blekinge Län, enligt de af Konungens Befallningshafvande och vederbörande Läkare i ofvannämndc officiella 

varit hemsökte, så torde de hithörande, ofvan upptagne, 6 personer, som i Kolera aflidit, skäligen kunna antagas hafva dött å 

Ofvan nuder Malmöhus Län gjorde anmärkningar vid Harjagcrs Prostcri och städerna Ystad och Helsingborg upplysa, att 

Då enligt officiella underrättelser Kolernfarsoten inom Göthtbonjs och Bohus Län utbröt först i seduare hälften af September, 

ån farsoten då var gängse. 

Lidköpings stad var är 1850 enligt officiella uppgifterna fri tur Kolernfarsoten, hvadan det under denna stad här ofvan 

Inom Wermlands Län förklarades Kolcrafarsot ej förr äu i midtcn af October månad utbruten, hvadan de här ofvan under 

Då oftanämnde officiella berättelse upptager de i Kolerafarsoten år 1850 inom hela riket, inclusive karantäns-anstalterna, 
I fråga om en farsot, Bom utbreder sig och förlöper sa hastigt, att Läkare stundom måste saknas, och under hviiken den allmänna 
öfverskjutande antal döde, tom Tabellverket uppgifter, kan äfven deruti hafva en förklaring, att i detsamma 5ro inbegripne alla 



stående, på Presterskapets uppgifter till Tabell-Conimissionen grundade, redogörelse och den, som, enligt uppdrag af Eders Kongl. 
Läns-Styrelser inkomne rapporter och embetsberättelser, af undertecknad Berg blifvit utarbetad och, under titeln: Sammandrag af offi-

ansetts af nöden. 
i öfverensstämmelse med nyssnämnde officiella berättelse om 1850 års Kolerafarsot, att denna farsot ej hemsökte ifrågavarande 2:ne 
äro upptagne. 

upplyses att ej heller Öland varit af farsotea hemsökt. 

berättelse meddelade uppgifter om 1850 års Kolerafarsot, hvarken Östra Härad af detta l ä n eller Carlskrona stad af sjukdomen 

annor ort, fastän antekning derom icke blifvit gjord af tabell-författarne. 

äfven dessa orter i öfvereusstämmelse med oftanämnde officiella berättelse varit för Kolerafarsoten fria. 

så torde det redan i Augusti för Oroust och Tjörns Prosten upptagne dödsfallet skäligen kunna antagas hafva timat 5 annor ort, 

upptagne dödsfallet skäligen kan antagas hafva timat ä atmor ort. 

detta Län redan i September uppgifne dödsfallen skiiligen kunna antagas hafva timat utom Länet. 

döde till 1,74$, så understiger alltså denna summa med blott til personer det här ofvan till Tabell-Commissionen uppgifne antalet. 
oron ej sällan förlåter öfverdrift af försigtighet o. s. v. kan ofvannämnde skiljaktighet icke förringa uppgifternas trovärdighet och det 
de utom landets gränsor döde, om hvilkas fränfälle af Kolera underrättelse ingått till vederbörande Tabell-författare. 





Bi laga Litt. E. 

Uträkning å årliga medeltalet af Mortaliteten ibland lefvande födde såväl Äkta 

som Oäkta Barn under 5 års ålder, under det sist framflutne Decennium, 

för hvardera Qvinqvennii-perioden särskildt, likasom särskildt för 

Landet från Städerne. 

















Tillkännagifvande: 

Sedan Kongl. Maj:t i Nåder anbefallt tryckningen af de 53 till denna underdåniga 

berättelse hörande tabellerne, hvilken tryckning först under loppet af nästinstundande 

år kan motses fulländad, kommer, likmätigt Nådig föreskrift, utdelning äfven af tabel-

lerne att ske till Embetsverk och andra Myndigheter samt återstoden af upplagan att 

mot lågt pris tillhandahållas hugade köpare. 



Anmärkte Tryckfel och Rättelser: 

Sidan 5 rad. 7 nedifrån står: eller läs: och 
» 13 » 2 ofvanifrån » medeltalet » antalet 
» — » 4 nedifrån » 1836 » 1835 
» 14 » 6 » » hvilken » hvilket 
» 24 » 3 ofvanifrån » 1851 » 1850 
» 31 » 10 » » blifver » blifvit 
» 35 » 4 nedifrån » 5,66 » 5,65 
» — » 2 » » 5,3 » 5,7 

» — sista raden » 4,88 » 4,82 
» 36 öfversta raden » 0,11 » 0,5 
» — » » » 0,62 » 0,7 

hvarförutan den å sidan 73 gjorde anmärkning rörande antalet »blinde och döfstumme, lytte och bräcklige« torde 
benäget iagttagas. 
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