


 
 

Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t af Tabell-commissionen, daterad den 15 november 1851, 
angående nativiteten och mortaliteten m. m. i riket år 1849. Jämte ett dertill hörande general-
sammandrag på Kongl. Maj:ts nådiga befallning af trycket utgifven. 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB), 2010.  
Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. 
 
urn:nbn:se:scb-b0-a0-4901_ 
 

 

INLEDNING 
 
Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t 
angående nativitetens och mortalitetens förhållande åren ... rikets 
folkmängd sistberörde år. – Stockholm, 1823-1838 
Täckningsår: 1816/20-1831/35 
Berättelsen för åren 1811-1815 ingår i "Bihang till riksståndens protokoll vid 
urtima riksdagen 1817-18" bd 1 s. 294-319 
 
Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och 
mortaliteten m.m. – Stockholm, 1844-1854  
Täckningsår: 1836/40-1849 
 
Tabell-commissionens underdåniga femårsberättelse till Kongl. Maj:t om 
folkmängden i Sverige vid slutet af år 1850 samt födde, döde, vigde m. m. i 
riket år 1846-1850, med tillhörande bilagor och 53 tabeller. – Stockholm, 
1854. 
Täckningsår: 1846-1850 
 
Efterföljare: 

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – 
Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. 
Täckningsår: 1851/55-1910. 

Översiktspublikationer: 

Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning 1720-1967. – 2. uppl. - Stockholm : 
Statistiska centralbyrån, 1969. 
 
Befolkningsutvecklingen under 250 år. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. – 
(Demografiska rapporter ; 1999:2). 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE 

till 

KONGL. MAJ:T 
af 

TABELL-COMMISSIONEN, 
daterad den 15 November 1851, 

angående 

Nativiteten och Mortaliteten m. m. i Riket 
År 1849. 

Jämte ett dertill hörande General-Sammandrag 

på Kongl. Maj:ts nådiga befallning af trycket utgifven. 

STOCKHOLM, 1852. 
P. A. N O R S T E D T & S Ö N E R , 

Kongl. Boktryckare. 





Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t, af Tabell-Commissionen, 
daterad den 15 November 1851, angående Nativiteten och 

Mortaliteten m.m. i Riket År 1849. 
 

INNEHÅLL. 
 
Underdånig berättelse Sid. 
1:0 I afseende på Nativiteten…………………………………………... 2. 
2:0 Barna-Föderskorne………………………………………………… 7. 
3:0 Ingångne Äktenskap……………………………………………….. 8. 
4:0 I afseende på Mortaliteten…………………………………………. 12. 
5:0 Vaccinationen……………………………………………………… 17. 
 
Tabeller 
General-Sammandrag, som visar Nativiteten och Mortaliteten m.m. i 
Sveriges Rike År 1849 
 Födde 
 Barna-Föderskorne 
 Ingångne Äktenskap 
 Döde 
 Dödligheten efter Åldern 
 Födde 
 Döde 
 Provisionel Calcul öfver Folkmängden vid 1849 års slut 
 Närmare Specification å Nativiteten, Mortaliteten och Giftermålen i 
  hvarje Stad i Riket Året 1849 
 





Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Utaf de till Eders Kongl. Maj:ts Tabell-Commission ifrån Rikets Presterskap för 

året 1849 inkomne Tabeller öfver Nativiteten och Mortaliteten m. m. i Riket, 

har, efter föregången möjligaste noggrann granskning, i underdånighet bifogade 

General-Sammandrag blifvit upprättadt, med öfverlenmande hvaraf, Tabell-Gom

missionen, till underdånig åtlydnad af Kongl. Maj:ts nådiga bref af den 25 Maj 

1824, härmedelst får för året 1849 afgifva den Commissionen anbefallda års

berättelsen. 

Betraktad i sitt hela, har Nativiteten i Riket samma år utgjort ett, inom 

sådan tidrymd, hittills i tabell-Verkets an

naler ännu oupphunnit belopp af tillsammans 

Mortaliteten deremot, ehuru under året emot 

det föregående icke minskad, framvisar lik

väl, jemförelsevis till den ovanliga Nativi

teten, ett proportionerligt nära lika förhål

lande, uppgåtigit till 

hvadan alltså ett öfverskott uppkommit af . . 

Tabell-Commissionens Berättelse för år 1849. 1 
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Transport 

hvarigenom, och enär härtill lägges den vid 

1848 års slut i Riket befintliga Folkmäng

den, sådan den i Commissionens sist afgifna 

underdåniga årsberättelse, daterad den 3:dje 

December 1850, approximatift blifvit upp-

gifven, eller med 

all anledning är till förmodan, att densamma 

vid slutet af året 1849 upphunnit det be

lopp General-Sammandragets 2:dra afdelning 

utvisar, eller 

Med iakttagande af alltid förut vanlig jemförelse emot medeltalet af del 

ena och andra under det sista med året 1845 framflutna qvinqvennium, får 

Gommissionen, i afseende på särskildta förhållandet Städerne och Landsbygden 

emellan, i underdånighet anföra följande: 

1:0 I afseende på Nativiteten. 
Antalet lefvande födde Barn har utgjort: 
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Af denna Nativitet tillhörde 

Inom hvarje Lan i Riket, Städerne inberäknade, utgjorde de lefvande föd

des antal, som följer: 
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Detta propagationens så ovanligt höga belopp året 1849 har varit så mycket 

mer oväntadt, som densamma, under de 3 föregående åren af det med 1850 

tilländagångne qvinqvennium, likaledes jemförd med medeltalet af det nästföre

gående, enligt Commissionens ofvan åberopade sista underdåniga årsberättelse af 

den 3 Deeember 1850, 

året 1846 befanns i stället minskad med 1140 

året 1847 likaledes minskad med 1654 

och året 1848 ökad allenast med 1681 

med anmärkning tillika, att, under alla dessa 3 år, propagationen endast i 7 Län 

af Riket hade varit i tilltagande, då den deremot nu, året 1849, öfver hela 

Riket, ehuru i större och mindre porportion, visat sig allmän. 

Denna tillökning, som här ofvan emot förra qvinqvennii-medeltalet för år 

1849 är upptagen, rättar sig likväl för ingen del efter folkmängdens talrikhet 

i hvarje Län; ty om man lägger till grund 1848 års i nyssberörde underdåniga 

berättelse aproximatift bei'äknade folkmängd vid samma års slut, befinnes till

ökningen i Skaraborgs Län störst, och utgöra 0,57 procent 

i Kronobergs Län, uppgående till 0,52 d:o 

i Christianstads Län till 0,47 d:o 

i Götheborgs Län till 0,46 d:o 
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Det förtjenar emedlertid att särskildt anmärkas, hurusom ifrån den ofvan 

upptagne större propagationen år 1849, så väl Ridderskapet och Adeln, som 

Preste-Ståndet helt och hållet måste undantagas, och att, då öfverskottet ibland 

Ståndspelsonerne uppgår till 272, och inom det talrikare Borgare-Ståndet till 

endast 115, den deremot inom Bonde-Ståndet stigit till 5037, men inom den 

sista under benämning af Alla Andra i Tabell-Verket upptagna Glassen, (i all

mänhet innefattande den fattigaste delen af Samhällets medlemmar,) ända till 

6042, och sålunda 1-6:del mer än Bonde-Ståndet, hvilket i så måtto utgör ett 

missförhållande, som Nativiteten i det hela, under alla de sistförflutna åren, 

inom bägge de sist anförda Classerne befunnits i det närmaste proportionell lika 

förhållande. 

Vid jemförelse af de lefvandc födde Oäkta Barnens förhållande till alla 

de lefvande födde, befinnes proportionen utgöra: 
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Emot vanligheten förekommer alltså i Stockholm någon, fast obetydlig minsk

ning, men de oäkta födde deremot i anmärkningsvärdt tilltagande, i synnerhet 

på Landsbygden, och, såsom ofvanintagne Läns-specification utvisar (med undan

tag endast af Norrbottens Län), i alla Länen af Riket, dock förnämligast i de 

3 Stockholm närmast omgifvande Länen, men ock derförutan i Wästmanlands, 

Blekinge, Calmare och Kronobergs Län, samt minst i Wäster-Norrlands, Jämt

lands och Wästerboltens Län. 

I afseende på under förestående Nativitet icke inbegvepne Dödfödde, visar 

sig allt vidare fortfarande den förut anmärkta olikheten i proportionen Städerne 

och Landsbygden emellan af dem, som blifvit framfödde ur äkta, emot oäkta säng. 

Antalet har utgjort 

Och har således de oäkta dödföddes antal i Stockholm under året 1849 betyd-

ligen ökats, då det i både de öfrige Städerne och på Landsbygden deremot 

varit ungefärligen proportionelt lika med den föregående tiden. 

Såsom Hitte-Barn äro år 1849 ibland Nativiteten inbegripne endast i Stock

holm antecknade 3 barn. Medel-antalet under förra qvinqvennium af dylika 

barn utgjorde 2,8. 
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2:0 Barna-Föderskorne 
utgjorde till antalet, 

Af dem finnas vara antecknade såsom 

vid förlossningen stadde 

hvilket, vid betraktande af det öfvervägande antalet i de 

2:ne första cathegorierne, emedlertid synes lugnande med 

hänsigt till livad här ofvan i afseende på största talrikheten 

födde inom Classen Alla Andra blifvit anfördt. 

I hänseende till åldern befinnes 

En barnaföderska i Burträsk Socken af Wästerbottens Län 

antecknad såsom ännu icke 15 år gammal 
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Ibland dessa Barnaföderskor voro nedkomne 

Vid jemförelse med hvad här ofvan om de dödfödde redan är anfördt, 

befinnes således år 1849 af Tvillingarne och Trillingarne 218 hafva varit död

födde, hvarutaf 20 i Stockholm, 52 i de öfrige Städerne, och de återstående 

146 på Landsbygden. 

3:0 Ingångne Äktenskap 
hafva till antal utgjort 

Deraf ibland 

Och hafva afslutats emellan 
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Bland Enklingarne hafva nya giftermål ingåtts 

Med betydligare skiljaktighet i åldern makarne emellan 
förekomma detta år giftermål ingångne af 

Äfven i hänseende till Giftermålen bör ej förtigas, att deras antal året 1849 

ar det största, som något år förut i Tabell-Verket varit anteeknadt; men då det 

högsta beloppet, som hittills förekommit, var redan året 1810 med 25,780, då 

Riket ännu ej ägde större folkmängd än 2,377,851 personer, kan, vid jemförelse 

emot densammas sedermera vundna tillväxt af en hel million, 1849 års emed-

lertid ovanliga talrikhet i giftermålen, dock icke anses proportionerlig med 1849 

års här ofvan visade så ovanliga nativitets tillökning, i ehuru betydlig mån fler

talet giftermål än dertill kan hafva bidragit. 

Förhållandel med Giftermålen inom hvarje Län i Riket, Städerne inberäk-
nade, är som följer: 

Tabell-Commissionens Berättelse för är 1849. 2 
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Med undantag endast af 2:ne Län, nemligen af Jämtlands och Wäster-

bottens, har således tillökningen i Giftermålen år 1849 varit allmän. Betraktad 
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efter hvarje Läns folkrikhet vid samma års Början, utgör tillökningen emot 

förra qvinqvennii-medeltal 

i Nerikes Län högst, eller 0,17 procent 

i Calmare, Malmöhus, Götheborgs och Skaraborgs deremot endast 9,15 d:o 

i Blekinge Län 0,14 d:o 

på Gottland och i Wästmanlands och Gefleborgs Län . . . . 0,13 d:o 

i Östergöthlands och Elfsborgs Län 0,12 d:o 

i Stockholms och Hallands Län 0,11 d:o 

i Jönköpings Län 0,10 d:o 

i Christianstads Län 0,08 d:o 

i Upsala och Kopparbergs Län 0,06 d:o 

i Södermanlands och Wästerbottens Län 0,05 d:o 

i Wärmlands och Norrbottens Län 0,03 d:o 

och i Kronobergs Län minst, eller endast 0,01 d:o. 

Huru litet emedlertid de ökade giftermålen kunna anses såsom rättesnöre 

för, eller hafva inverkat på 1849 års här ofvan uppgifne så ovanligt stora pro-

pagation, bevisar sig bäst deraf, att, då giftermåls-tillökningen sålunda varit aldra-

minst i Kronobergs Län, var deremot den af Nativiteten i samma Län näst den 

största i alla Länen af Riket. 

Hvad angår häremot de Äktenskap, som igenom Consistoriel åtgärd blifvit 

upplöste, så utgör det uppgifna antalet 
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4:0 I afseende på Mortaliteten 
befinnes förhållandet som följer, 

nemligen 
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Häraf voro 

Närmare till olikhet i åldern: 
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I hänseende till årstiden har 

dödligheten visat sig 

Af nu i underdånighet framlagda jemförelser befinnes Mortaliteten således 

år 1849, med afseende på den större Nativiteten, hafva förhållit sig i närmaste 

likhet med förra qvinqvennium; och det enda anmärkningsvärda, dels att pro-

porlionaliter åldern emellan 1 och 10 år svårast varit hemsökt, och dels att 

ålderdomen öfver 75 år, såsom fåtaligare, deremot kan anses hafva varit mest 

skonad. 

Inom hvarje Liin i Riket, Städerne inbegripne, har dödligheten utgjort som 
följer, nemligen: 
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Häraf visar sig alltså dödligheten år 1849 halva jemförelsevis till förra 

qvinqvennium varit minst i Malmöhus och Skaraborgs Liin; men deremot störst 

och mera utmärkt emot de öfriga i Östergöthlands Län, dertill en der mera 

allmän skarlakansfeber vill synas hafva varit mycket bidragande, äfvensom Pre-

sterskapets anteckningar föranleda dertill, att äfven i Södermanlands Län samma 

sjukdom, samt i Jönköpings Län rödsoten varit mera allmänt gångbara. 
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Af följande till noggrannare specification Presterskapet ålagde dödsorsaker 
samt timade olyckshändelser äro aflidne: 

Anmärkningsvärdast härvid är Sjelfmördarnes med icke mindre än 81 ökade 

antal emot förra qvinqvennii-medeltal. 

Hvad 
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Hvad slutligen beträffar 

5:0 Vaccinationen, 
om hvilken likväl ingen uppgift för Stockholms Stad till Tabell-Commissionen 

ingår, så har i den öfriga delen i Riket antalet enligt Tabellernes föranledande 

utgjort: 

Tabell-Commissionens Berättelse för år 1849. 3 
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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. P. A. NORBERG. FREDR. TH. BERG. 

Stockholm don 15 November 1851. 
John Ad. Leyonmark. 



General-Sammandrag, 

som visar 

Nativiteten och Mortaliteten m. m. i Sveriges Rike 

År 1849. 

Födde. 

Barna-Föderskorne. 

Ingångne Äktenskap. 

Döde. 

Dödligheten efter Åldern. 



Födde. År 1849. Döde. 

Provisionel Calcul öfver Folkmängden vid 1849 års slut. 



Närmare Specification å Nativiteten, Mortaliteten och Giftermålen i hvarje Stad i Riket Året 1849. 

Stockholm den 15 November 1851. 

John Ad. L E Y O N M A R C K . 

STOCKHOLM, 1852. P. A. NORSTEDT & SÖNER. 
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