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Abstract  
 
   Syftet med denna uppsats är att utröna om risken att avlida i förtid var större i Falun 

än på tre andra jämnstora orter i Mellansverige med i övrigt likartade miljömässiga 

förutsättningar, mellan åren 1750 till 1770. 

   Det använda källmaterialet är Tabellverkets folkbokförings- och mortalitetstabeller 

för åren 1750 till 1770. Dödsfall i miljörelaterade sjukdomar för Falun har jämförts 

med orterna Mora, Gefle och Hedemora. Miljön i Falun skiljde sig från de andra 

orterna främst på grund av den massiva exponeringen av svaveldioxid och 

metallhaltiga partiklar, som förekom som ett resultat av gruvverksamheten och den 

efterföljande kopparframställningen. Gefle var en tätort med stadens problem medan 

Mora var ett agrart samhälle och Hedemora var både och. 

   Resultatet visar, att risken att avlida i bröst- och lungrelaterade sjukdomar var 

signifikant högre i Falun än i Mora och Hedemora. Även i Gävle var risken mindre än 

i Falun, dock ej lika tydligt, vilket sannolikt är en följd av att Gävle var en tätort, som 

allmänt gav en högre dödlighet. Även den allmänna risken att avlida i förtid var högre i 

Falun än för de andra orterna. Undersökningen visar också på den risk, som fanns, att 

avlida i förtid, som de olika epidemierna gav upphov till och den stora inverkan det 

får. Medelåldern var högre i Falun än för de andra undersökta orterna men detta 

förklaras främst och rimligast av demografiska skillnader 
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Inledning  
 
 
Bakgrund 
    
 
   Falu stad växte fram, som ett resultat av verksamheten vid Falu gruva, som var 

Sveriges största arbetsplats vid mitten av 1700-talet och landets industriella centrum. 

Stadsrättigheterna kom dock först 1641. 

   Gruvan, numera världsarv, var under många hundra år kanske den viktigaste arbets- 

och industriplatsen i Sverige. Sannolikt startade brytningen av koppar för över 1000 år 

sedan. Äldsta dokumentet är från år 1288 då biskop Peter i Västerås köpte en åttondel 

av gruvan. Att verksamheten redan då var av riksintresse framgår bl.a. av att kung 

Magnus Ladulås satte sitt sigill under dokumentet. Karl IX tog dit tyska experter och 

det var början på gruvans storhetstid som koppargruva. Rekordåret var år1650 då över 

20300 skeppund koppar (drygt 3000 ton) lämnade gruvan.1 Gruvan var av mycket stor 

ekonomisk betydelse för Sverige. Under 1800-talet minskade gruvbrytningen och 

storhetstiden var över. Under 1900-talet var gruvan huvudsakligen en zink- och 

svavelkisgruva och den 8 december 1992 sköts sista salvan i Falu gruva efter mer än 

1000 års drift. 

   Att arbetet i gruvan, under långliga tider i rök och damm, mörker, hetta, ibland kyla 

och en överhängande rasrisk utgjorde en svår arbetsplats är lätt att inse. Detta beskrivs 

målande av Carl von Linné  när han besökte Falu Gruva 1734.2

 

Aldrig har någon poet kunnat beskriva helvetet så fasligt som här synes. Ty utanför 

går en förgiftig, stickande svavelrök upp, som långt ikring förgiftar luften, att man ej 

utan möda må komma dit. Denna fräter jorden, att inga örter kunna växa omkring. 

   Gruvans verksamhet påverkade miljön kraftigt i omgivningarna och framför allt i 

tätorten Falun. Carl von Linné beskriver sina intryck om Falun på följande sätt: 

                                                 
1 Lindroth(1955), sid. 455.  
2 Linné(1964), sid. 148, stavningen moderniserad. 



 5

Fahlun ligger uti en oval dal, hafvandes å alla sidor tämmligen höga, sterile och torra 

 berg.[…] Marken var helt bar ¼ m. (mil) långt bestående af stora lösa stenar, lika som 

 kastade på steril grusbädd.3

Förutom luftföroreningarna, som främst var svaveldioxid och stoftpartiklar, fanns 

också sannolikt stora mängder av diverse tungmetaller i marken runt om gruvan 

orsakade av läckage från gruvvarp, slagg och kisbränder. Detta har säkerligen påverkat 

grundvattnet och allt det dricksvatten, som konsumerades av invånarna i Falun.4 Till 

detta kommer att Falun, som alla andra städer vid denna tid, hade sin uppvärmning via 

vedeldning med stora utsläpp av koloxid, partiklar och diverse flyktiga tjärämnen. 

Obefintlig sophantering och med slask, hästspillning och avföring på gator och torg 

tillsammans med urusla sanitära förhållanden gjorde staden till en farligare plats att 

leva på än landsbygden.  

   Att miljön också var dålig i Falu stad, beskrivs av många källor bl.a. ”försvårade 

roströkens svavelhalt andningen och vållade näsblod, huvudvärk och hosta samt bidrog 

till ‘tungt bröst’ och lungsot men skyddade mot pest”.5 Från en av de mer sakliga 

beskrivningarna från 1743, en samtida skildring av Johan Brovallius, framgår att: 
Lukten kunde kännas 6-8 mil från staden. Röken bestod huvudsakligen av svavel och 

”victriolsyra” och i staden med närmaste omgivningar kunde den vid lugnt väder vara så 

tät att man gick vilse på de kändaste ställen. Den hade en ödeläggande inverkan på en 

rad föremål; silver, koppar, messing och tenn svartnade på kort tid, fönsterbly förtärdes 

fort och glaset i fönster blev dunkelt och blått, […] Gröna blad bleknade och föll av som 

efter en frostnatt och därför fanns närmast gruvan inte ett grönt strå. […] Trävirke blev 

brunt och härdat mot eld; det angreps ej av röta eller mossa […] Mal och liknande kräk 

trivdes inte i röken och det gick näppligen att hålla fisk i dammar ty om röken bara strök 

över ytan blev den skadad. I Tisken fanns ingen fisk.6

   En annan resenär, den engelske naturforskaren J. F. Leopold, som besökte Falun år 

1708 beskriver den så här: 
 Den resande, som är på väg till Falun, gripes redan på långt afstånd af förskräckelse, då  

 han ser den mörka och tjocka rök som staden oupphörligt utsänder[…] När vestlig vind  

 blåser förmörkar denna rök staden till den grad, att skymning rådet midt på dagen och

 invånarne måste använda bloss för att fullgöra sina sysslor.7

                                                 
3 Lindeström(2003), sid.30. 
4 Lindeström(2003), sid.21. 
5 Montelius(1968), sid.167. 
6 Pontén(1973), sid. 204-5. 
7 Lindeström(2003), sid.30. 



 6

   I Falun bodde merparten av dem som arbetade i gruvan och deras arbetsmiljö 

påverkade således av det allmänna hälsoläget i staden. En författare som skrivit 

mycket om Falu gruva är Sven Rydberg, tidigare chef för information och museum vid 

Stora Kopparberg. Han citerar bl.a. en 1600-tals källa så här:  
så om dagen som i mörka midnattstider gå ned i den faslige och djupe gruvans buk och 

farlige rum och där vårt föresatta arbete med fast större besvärlighet och hasard förrätta 

med bränn- och släckande, släp- och dragande icke vetandes oss någon stund fri för fall 

och äventyrlige händelser.8    

   Miljön var också dålig i alla andra städer vid denna tid. De sanitära förhållandena var 

urusla och vedeldningen gav många miljöproblem. Vår- och höstsjuka, dvs. den tid på 

året då vår- resp. höstregn fick gödselvatten m.m. att rinna in i dricksvattenbrunnar, 

uppfattades som naturliga inslag i årstidsväxlingarna. Likaledes var den täta 

bebyggelsen en bra grogrund för spridning av diverse smittsamma sjukdomar. Väl 

känt, var att man kunde undkomma pesten genom att lämna staden och resa ut på 

landet, en möjlighet, som dock bara stod till buds för de bättre bemedlade. 

   Frågan är dock: Var det värre och farligare att leva i Falun p.g.a. gruvan, än i andra 

städer och tätorter vid mitten av 1700-talet? 

 

 

 

 

SYFTE  

   Falun, med Falu koppargruva, har omnämnts flitigt i litteraturen och olika skrifter, 

otaliga är de besökare, som under århundradena har besökt Falun och gjort mer eller 

mindre livfulla beskrivningar om miljön där. Allmänt utgår man ifrån att Falun var en 

osund stad och farligare än andra orter i landet. Det, som skiljer Falun från andra orter, 

är utsläppen från gruvverksamheten, såväl vid själva gruvbrytningen som vid den 

efterföljande kopparframställningen, och då framförallt utsläpp av svaveldioxid och 

metallhaltiga partiklar. Med dagens kunskaper vet vi att ökade mängder svaveldioxid i 

luften ger generella skador i andningsvägarna, speciellt för allergiker och personer med 

luftrörsproblem. Sen 1750-talet finns tillförlitligt källmaterial via Tabellverkets 

                                                 
8 Rydberg, DD,9 juni 1988. 
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folkmängdsregistreringar och mortalitetstabeller. Detta material är i dag lättillgängligt, 

bl.a. via Internet. 

   Syftet med denna uppsats är att utröna om risken att avlida i förtid var större i Falun 

än på tre andra jämnstora orter i Mellansverige med i övrigt likartade miljömässiga 

förutsättningar, mellan åren 1750 till 1770. 

   De frågor som avses besvaras är: 

- Var dödligheten större i Falun än på andra orter i Mellansverige på grund av                              

lungrelaterade orsaker ?  

- Var dödligheten per tusen invånare generellt större i Falun än på andra orter i 

Mellansverige? 

- Var medelåldern lägre i Falun? 

Då materialets omfång är stort har jag begränsat mig till perioden 1750 till 1770. Detta 

är en period, som i viss mån visar resultatet i Falun av de miljömässiga förhållanden, 

som fanns vid tiden för Linnés besök där 1734, emedan den miljö han då beskriver 

sannolikt skördar sina offer några 10-tal år senare. 

 

 

 

 

 Metodval och källor   

 

Tidsperiod 

   Tidsperioden för undersökningen har valts till mellan åren 1750-1770 bland annat för 

att någorlunda likartat källmaterial finns för denna period via Tabellverket9 och att 

perioden representerar ungefär en generation vid denna tid. Då siffermaterialet blir 

omfattande har ej alla år medtagits utan 7 år jämnt fördelat under den undersökta 

perioden har använts, nämligen åren 1750, 1754, 1757, 1760, 1763, 1766 och1770. En 

genomläsning av mellanliggande år visar att inga extrema år varken medtagits eller 

undvikits utan de aktuella åren speglar väl förhållandena under perioden. På detta sätt 

detaljstuderas jämnt spritt en tredjedel av åren. Ett annat skäl till valet av den aktuella 

                                                 
9 Tabellverket på nätet www.ddb.umu.se (Tabellverket). 

http://www.ddb.umu.se/
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tidsperioden är att den sammanfaller med en period med hög produktion i Falu gruva 

och följaktligen höga utsläpp av svaveldioxid och stoftpartiklar. 

 

Tabellverket 

   Tabellverket är unikt för Sverige. Sedan några år tillbaka finns stora delar av 

Tabellverket publicerat på Internet via den Demografiska Databasen på Umeå 

Universitet och är således relativt lättåtkomligt. En allmän presentation i denna databas 

ger följande information om Tabellverket: Tabellkommissionen, vilken svarade för den 

svenska befolkningsstatistiken 1749-1858 var den organisation, som i Stockholm 

sammanställde materialet. Ursprunget är skattelängder på 1500-talet och kyrkböcker 

på 1600-talet och de första förslagen presenterades 1728. Den drivande kraften var 

Pehr Elvius, som 1746 fick Vetenskapsakademin att driva frågan mot riksdagen. 

Statistikuppgifterna, som skulle lämnas, var standardiserade och omfattade 

befolkningens åldersfördelning både till kön och till yrkestillhörighet. Uppgifter om 

civilstånd liksom antal krogar och ”Caffehus” skulle anges. En bilaga var 

mortalitetstabellen där uppgifter skulle lämnas om dödsorsak och ålder vid 

dödstillfället. Även denna rapportering skedde via standardiserade tabeller och 

omfattade 34 olika orsaker allt från diverse sjukdomar till drunkningar, självmord mm. 

Ansvariga för att denna sammanställning, som skedde en gång om året, var prästerna, 

som blev de verkliga nyckelpersonerna i den svenska befolkningsstatistiken.10

   Statistiken samlades in både stiftsvis och länsvis och sammanställdes med 5 års 

mellanrum till riksuppgifter, som av militära skäl var topphemliga. 

   Det vi idag kallar folkbokföringsuppgifter finns i Tabellverket under rubriken 

”Nödig underrättelse” och innehåller uppgifter om åldersfördelning och antalet 

invånare av respektive kön. Härtill kommer uppgifter om giftermål, antal änkor och 

änklingar, ogifta, övriga ”Omständigheter”, som innehåller uppgifter om antalet 

hushåll av olika slag kaffehus och krogar m.m. samt ett detaljerat yrkesregister. 

   I sammanställningarna över de olika yrkena finns 32 olika grupper och ibland även 

undergrupper till dessa, sammantaget 61 olika klassificeringar. Här kan man utläsa 

befolkningens sammansättning, såväl antalet ”Mankön” som ”Qvinkön”, under 

rubriker såsom ”Stånds-Personer och Theras vederlikar”, ”Crono-Betjänter, Fogdar, 
                                                 
10 Tabellverket 
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Länsman&c.”, ”Ståndens hederligare betjänter”, ”Hökare och Små-Krämare”, 

”Gesäller”, ”större och mindre Seminanter på Landet”m.m. liksom på slutet ”Menige 

Almogens Barn och Tjänstefolk, öfver 15 år”, ”Fattiga Präst-änkor”, ”Eländige utom 

Hospitaler ell. Fattighus”, ”Lägrade Qvinfolk”, ”Lifsfångar på Fästningar och Slått” 

mm. Den titel som vållat visst bekymmer är ”Seminanter” då detta är en vanligt 

förekommande benämning och antas vara allmoge på landet. Termen finns ej i 

Nationalencyklopedin eller i Svenska Akademins ordlista eller ordbok. Via Riksarkivet 

har dock en ordbok studerats som behandlar medeltidslatin där termen ”semen” 

betyder ”frö, avkomling; ursprung” alt. ”sådd, utsäde, jord av viss utsädeskapacitet”.11 

En latinkunnig tolkning av detta är att ”Seminanter” är en försvenskad form av latin 

för jordbrukare, vilket väl stämmer med antagandet. 

   För samtliga orter och årtal finns mortalitetstabellerna, under rubriken ”Utdrag”, som 

också innehåller uppgifter om antalet döpta och begravda. För Dalarna finns dock bara 

summeringarna på de olika dödsorsakerna men ej uppdelning på åldersklasser, vilket 

däremot finns för Gävleborgs län. För denna studie har detta dock ingen större 

betydelse. Uppgifter om befolkningsmängden saknas för många år och för några av de 

valda åren har en skattning av invånarantalet skett utifrån uppgifterna från 

kringliggande år. Det fel detta medför är dock helt försumbart. Enda problemet utgör 

Gävle år 1770, då åren både före och efter har lägre befolkning än det året 1769, där 

uppgifter finns. Här har antagits att invånarantalet 1770 är samma som 1769 felet är 

dock sannolikt max 5% och torde ej påverka undersökningen i övrigt. 

   Via Tabellverket har Sverige en unik statistisk databas om befolkningen. Tack vare 

tillgängligheten på Internet är det lätt att ta del av materialet. Risken finns naturligtvis 

att överföringen till Internet gett felkällor. Dessa torde dock inte vara större än de som 

finns i ursprungsmaterialet. Prästerna var ansvariga för insamlandet av 

primärmaterialet och det är klart att man med 1700-talets medicinska kunskaper kunde 

klassificera dödsorsaker olika. Härtill kommer att prästerna säkerligen hade en blandad 

entusiasm för dessa arbetsuppgifter och primärmaterialet kan därför variera i kvalitet. 

Den enhetliga uppställningen gjorde dock att många felkällor minskade. 

 

 
                                                 
11 Odelman(2002) sid.422. 
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Val av jämförelseorter 

   De orter, som studeras och jämförs i denna uppsats, är Falun, Mora, Gävle och 

Hedemora. Valet har skett utifrån att orternas storlek är någorlunda lika och att de 

representerar olika typer av samhällen, från Faluns tätort med miljöstörande 

gruvaktiviteter till det rent agrara samhället Mora. En viktig faktor är också att de 

ligger ur klimatsynpunkt lika. Det senare är ett önskemål då klimatförutsättningarna 

kan påverka inversion12 och andra parametrar, vilka i sin tur påverkar koncentrationen 

av olika föroreningar i luften. Följande förutsättningar gäller för de olika orterna efter 

den information som bl.a. kan utläsas ur Tabellverkets ”nödig Underrättelse” gällande 

folkbokföringsuppgifter mm: 

Falun består av två församlingar, Falu Kristine och Falu Stora Kopparberg församling. 

Falu Kristine omnämns i själva tabellerna som ”Fahlu Stads Nykyrkförsamling”. 

Kristine församling är den större med ca 4000 invånare och Stora Kopparberg 

församling har ca 2800 invånare. De olika kategorierna invånare är mycket lika och 

proportionsvis lika många högre ståndspersoner som ”Handtvärkare vid Bärgvärken”, 

dvs. gruv- och hyttarbetare, finns i varje församling. Borgare liksom ”Hökare och 

Småkrämare” finns främst i Kristine församling men är ej så många. Trots detta 

behandlas församlingarna var för sig men även sammantaget och då antalsviktat. Falun 

är en stad med stora miljöproblem till luft och vatten. 

Mora står i tabellsammanställning, som Mora, men tolkas som Mora Pastorat, men 

som Mora Församling i Nödig Underrättelse, och har ca. 6300 invånare år 1750 och 

7500 invånare år 1770. Församlingen präglas av typisk lantbruksbefolkning med få 

ståndspersoner och borgare. Mora bestod av bondbyar, som förstorades när gårdar och 

familjeantalet ökade, få nya byar tillkom. Första industrin kom i början av 1700-talet 

med järnbruk i Ryssån..13

Gävle står, som Gefle i tabellsammanställningen, tolkas som Gävle Stads Församling 

men som Gefle församling i Nödig Underrättelse och har 3500 invånare 1750 och 

4300 invånare år 1770. Invånarna är typiska stadsbor, såsom Ståndspersoner, Borgare, 

                                                 
12 Inversion är en skiktning av luftmassor p.g.a. temperaturskillnader och kan leda till stillastående 
luftmassor nära marken. Detta är mer vanligt i dalgångar och sänkor, som finns i Falun. 
13 Petterson(1984), sid.187. 



 11

Ämbetsmän, Militärer Mf. endast ett fåtal Almogepersoner. Gefle är en stad, grundad 

1446, med mer diversifierad verksamhet än Falun men med tätortens problem. Från 

1500-talet var Gävle en hamn- och sjöstad där hantverket utvecklades starkt på 1700-

talet, i stort sett fanns ingen industri.14

Hedemora står i tabellsammanställningarna som Hedemora Pastorat men i Nödiga 

Underrättelser står det som Hedemora Församling och har ca 4000 invånare år 1750 

och 5400 invånare år 1770. Hedemora grundades redan på 1400-talet men tätorten var 

liten.15 Även här dominerar ”Större och mindre Seminanter på landet” och dess 

familjer och tjänstefolk. Det fanns dock även Ståndspersoner, Borgare o Handverkare, 

som vid en grov uppskattning utgör en dryg tredjedel av invånarna. Hedemora har 

valts för att få ytterligare en ort med mer diversifierad befolkning. 

    

Miljöpåverkan 

   En annan förutsättning för denna undersökning är dagens kunskaper om påverkan på 

människokroppen av miljöskadliga ämnen.  

   I ett historiskt perspektiv är besvär med utomhusluftens föroreningar inte alls något 

nytt fenomen. Redan i antikens Grekland och under romerska riket fanns insikten om 

att luftföroreningar orsakade hälsoproblem. Sedan kol under medeltiden började 

användas i London, finns luftföroreningsproblematiken omnämnda i offentliga 

dokument.16

   De främsta luftföroreningarna, som alla utsattes för, var de än bodde, kom från 

vedeldningen. Med dagens kunskaper vet vi att småskalig vedeldning med ofullständig 

förbränning ger utsläpp av koldioxid, kväveoxider, oförbrända gasformiga 

tjärprodukter (VOC, volatile organic compounds, ofta mycket giftiga) och olika stora 

partiklar. Senaste forskningsrön har bl. a. uppmärksammat de mycket små, 

submikrona, partiklarnas skadlighet. Dessa gas- och partikelföroreningar ger problem i 

andningsvägarna och kan också vara cancerframkallande.17 Självklart var dessa 

problem större i städer och tätorter där man bodde nära inpå varandra medan det på 

landsbygden blev en mycket större utspädningseffekt. Sammantaget säger dagens 

                                                 
14 Roosval(1924), sid.66. 
15 Roosval(1924), sid.41. 
16 Forsberg, Bylin(2001), sid.17. 
17 Forsberg, Bylin(2001), sid79. 
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kunskap att partikelhalten har större procentuell effekt på dödligheten i lungsjukdom 

än på dödligheten i hjärt-kärlsjukdom.18 Om sot och andra  förbränningspartiklar 

förekommer tillsammans med svavelföroreningar, som svaveldioxid så ökar 

dödligheten.19 Andra miljöproblem, som hänger samman med den dåliga hygienen 

både på individnivå och i bostäderna, är likartade för alla och borde inte skilja mellan 

olika orter. 

   De luftföroreningar, som är specifika för Falun, kommer av gruv- och 

kopparhanteringen och utgörs främst av svaveldioxid och metallhaltiga partiklar. 

Svaveldioxid har starkt luftvägsirriterande egenskaper. Nutida undersökningar visar att 

ökningen i antalet dödsfall är 3 % vid en ökning av svaveldioxidhalten med 50µg 

(µg=miljondels gram) per kubikmeter luft.20 Detta är ungefär dubbla dagens nivå i 

stora städer vintertid. Dagens årsmedelvärde i Falun är ca 2µg per kubikmeter luft.21

   Utsläppen av svaveldioxid i gången tid går bra att beräkna då den brutna 

malmmängden är relativt väl känd i varje fall sen slutet på 1200-talet. Metallerna i 

Falu gruva ligger bundna, som sulfidmalmer. Via brytningstekniken och de 

efterföljande processerna avgår detta svavel i form av svaveldioxid. Då resthalten av 

svavel i slaggen är känd kan beräkningarna göras med relativt god precision. I en 

utredning av Ulf Qvarfort, Institutionen för Geovetenskap på Uppsala Universitet, 

framgår att svavelutsläppen var som högst på 1670-talet med över 30 000 ton 

svaveldioxid per år. Den näst högsta utsläppsnivån är på 1750-talet med mängder 

motsvarande 20-25 000 ton svaveldioxid per år (vilket är ungefär hälften av dagens 

totala utsläpp i Sverige).22 Nuvarande utsläppsnivå i Falun är av storleksordningen 50 

ton svaveldioxid per år.23 Halterna av svaveldioxid i Falun på 1750-talet har simulerats 

av Anna Ek mfl. till årsmedelvärden kring 200-300µg per kubikmeter luft.24 Detta är 

nivåer då växtlighet allvarligt skadas och vi vet ju att ingen skog växte nära Falun. 

   De aktuella luftföroreningarna påverkar luftvägarna och kan också ge upphov till att 

förvärra inflammation i luftvägarna dock kan det variera betydligt mellan olika 

                                                 
18 Forsberg, Bylin(2001), sid.63. 
19 Forsberg, Bylin(2001), sid.61. 
20 Forsberg, Bylin(2001), sid.70. 
21 Muntlig uppgift från Faluns miljökontor, nov. 2004. 
22 U.Qvarfort, u.å. sid. 8. 
23 Ek(2001), sid. 97. 
24 Ek(2001), sid. 98. 
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individer. Allergier och astma förvärras likaså.25 Då utsläppen från Falu gruva är kända 

liksom dess effekter kan man alltså förvänta sig att lung- och luftrörsrelaterade 

dödsorsaker är mer frekvent förekommande i Falun än på andra orter. Detta gäller i 

varje fall om andra luftföroreningar ej är lika skadliga. 

 

Dödsorsaker 

I Tabellverkets Mortalitetsregister finns angivet 34 olika dödsorsaker, som de avlidna 

skulle klassificeras efter. De för denna undersökning mest intressanta är de, som är 

kopplade mot lungsjukdomar eller som kan bero på yttre miljöfaktorer. Vid denna tid 

var många sjukdomar okända till sin natur och orsak, varför sannolikt feldiagnoser ofta 

förekom liksom direkta felföringar. En lungsjukdom kändes i bröstet, varför sannolikt 

också ofta hjärtåkommor fördes hit (hjärtat sitter ju också i bröstet). Också olika praxis 

torde ha förekommit, t.ex. har Gävle generellt fler fall av ”okänd barnsjuka” och färre 

fall av de typiska barnsjukdomarna, såsom ”Kåppor och Mässling” och ”Håll och 

Styng”, varför det ligger nära till hands att tro att pastorn i Gävle inte alltid tog reda på 

varför ett barn dog.  Naturligtvis kan också rena feldiagnoser förekomma. 

   Det är i mortalitetstabellerna 5 olika dödsorsaker av de totalt 34 olika orsakerna, som 

tycks dominera, varför dessa sorteras ut och redovisas. De olika benämningarna på 

dödsorsaker är ej helt lätta att förstå med dagens medicinska kunnande. Tolkningen av 

de aktuella dödsorsakerna har skett med hjälp av Gunnar Lagerkranz bok Svenska 

sjukdomsnamn i gångna tider26 enligt: 

Bröstsjuka och Lungsot inrymmer lunghosta, lungröta, lungtäring, bröstilska, tvinsot 

andtäppa, andnöd och TBC. Under denna rubrik finns sannolikt olika former av 

bronkits mfl. lungrelaterade sjukdomar där dödsorsaken sannolikt delvis också orsakas 

av miljöfaktorer. Dessa sjukdomar är typiska, som förvärras av bl.a. svaveldioxid och 

partikelutsläpp. 

Håll och styng innefattar lunginflammation, lungsäcksinflammation och 

lungsjukdomar med hög feber. Dessa sjukdomar har en bakteriell bakgrund men 

sannolikt kan förloppet förvärras om lungorna utsätts för yttre miljöfaktorer såsom 

partiklar och svaveldioxid. Skadade lungor ger lättare fäste för bakterieinfektioner. 

                                                 
25 Forsberg, Bylin(2001), sid.40. 
26 Lagerkranz(1988) 
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Hetsig sjukdom och Brännsjuka var sjukdomar med häftiga feberanfall och snabba 

förlopp där man antingen dog eller tillfrisknade. Hetsig sjukdom hette också morbi 

acuti. Detta var ofta infektionssjukdomar ibland flera på en gång och med kraftiga 

febertoppar. Smittkällan var ofta löss och dålig hygien och denna dödsorsak var 

vanligare bland allmoge och soldater. 

Ålderdom och Bräcklighet är en rubrik som talar för sig själv och den behöver inget 

separat förtydligande. 

Okänd Barn-sjuka är också en begriplig rubrik, även om det tycks vara olika praxis i 

olika pastorat då de, som har höga siffror här, har lägre för Kåppor och Mässling. En 

vanlig orsak till spädbarnsdödlighet var säkerligen de vanliga barnsjukdomarna. Skälet 

till de olika tolkningarna är sannolikt en blandning av olika praxis, okunskap och 

ointresse. 

Övrigt innehåller restposten och summan av alla de andra 29 dödsorsakerna. Av 

nedanstående tabeller framgår att vissa år är denna post större än normalt och detta 

hängde nästan alltid samman med epidemier av ”Kåppor och Mässling”. Ett 

typexempel är 1763 då denna post var hög för alla de undersökta orterna. Skälet var en 

kopp och/eller mässlingsepidemi, som i varje fall skördade många unga människors liv 

i Gävle. För de andra orterna är åldersfördelningen okänd men det finns skäl att anta 

att samma situation rådde då de äldre sannolikt fått immunitet och ej drabbades så hårt. 

I t.ex. Mora är det storleksordningen 50-60 personer fler som dog detta år, vilket är en 

mycket hög siffra, närmare 1 % av befolkningen, i ett samhälle, som endast har 7300 

personer. Vilken tragedi detta måste ha varit. 

 

Medelålder 

Medelåldern på invånarna i de olika orterna har beräknats för kvinnor respektive män 

samt sammanvägt. Medelåldern påverkas naturligtvis av nativitet liksom av in- och 

utflyttningar. Utgångspunkten har varit Tabellverkets ”Nödig underättelse”s 

sammanställning av åldersfördelningen i femårsintervall. Undantaget är i yngre åldrar 

där yngre än 1 år, emellan 1 och 3 år och 3 och 5 år finns samt för gruppen ”öfver 90 

år”. Beräkningen har gjorts så att i gruppen yngre än 1 år har antagits åldern 1 år och 

för gruppen över 90 år har 90 år antagits. För övriga har antagits en jämn 

åldersfördelning i intervallet. Detta sätt ger sannolikt en något för hög siffra i de äldre 
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åldersklasserna då fördelningen med säkerhet ej är jämnt fördelad (fler dör ju närmre 

den lägre åldern i intervallet). Ett likartat fel uppkommer samtidigt för gruppen yngre 

än 1 år. Då få personer finns i dessa åldersklasser blir felet ej så stort, och det blir 

dessutom systematiskt. Då undersökningen går ut på att se skillnader i medelåldern 

mellan de olika orterna, torde dessa felkällor ej orsaka något problem. 

 

    

 

 

Forskningsläget   

 

   I J.R. McNeills på svenska nyutkomna bok Någonting är nytt under solen 

Nittonhundratalets Miljöhistoria, skriver han i prologen 
Miljöförändringarna på jorden är lika gamla som planeten själv, 4 miljarder år. Vårt 

släkte, Homo, har förändrat sina jordiska omgivningar under hela sin tillvaro, omkring 4 

miljoner år. Men något liknande 1900-talet har aldrig funnits.27

  

   Boken beskriver främst 1900-talet men gör också tillbakablickar. Om städernas 

fotavtryck skriver han 
År 1700 fanns det bara fem städer i världen, samtliga politiska huvudstäder, som hade 

mer än en halv miljon invånare: Istambul, Edo (Tokyo), Beijing, Paris och London. 

Hundra år senare hade endast en tillkommit (Kanton/Guangdong). Riskerna med 

stadslivet, främst ständigt förekommande barnsjukdomar men också epidemier, dödade 

människor snabbare än nya föddes. Så t.ex. behövde London 1650 varje år 6000 

inflyttade för att hålla invånarantalet konstant. 1750 uppvägde de dödsbringande 

förhållandena i London halva den naturliga ökningen i England som helhet.28

 

    Att leva i städer var uppenbarligen farligt. Emellertid var det i mindre städer ej lika 

farligt som i London, där man börjat elda med kol i stor skala under 1700-talet. Den 

stora inflyttningen till städerna kom dock först på 1900-talet. 

   I Göran Berge et.al. lärobok Sveriges historia 1521-1809, Stormaktsdröm och 

småstadsrealitet framgår att vid mitten på 1700-talet bodde mellan 5 och 10 % av 

                                                 
27 McNeill(2003), sid. 23. 
28 McNeill(2003), sid. 314. 
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befolkningen i städer, där mortaliteten var högst.29 Städerna var små endast Stockholm 

med sina 60 000 invånare på 1750-talet var större. Falun med sina närmare 7000 

invånare var en av de största städerna i landet, större än Norrköping med 6 000 och 

Uppsala med 5 000 invånare.30

   I en artikel i Historisk tidskrift Hälsa och hälsoreformer i svenska städer kring 

sekelskiftet skriver Sören Edvinsson och John Rogers att det var farligare att bo i städer 

än landsbygden ända till en bit inpå 1900-talet.31 Författarna citerar också Gustav 

Sundbärg från år 1887: 
 Att dödligheten i de flesta länder och ej minst i vårt eget land är högre i städerna än på 

 landsbygden torde få tillskrivas städernas i allmänhet ogynnsammare hygieniska 

förutsättningar samt i vissa fall försummad allmän eller enskild helsovård och högre 

grad af imoralitet samt större hjelplöshet i ekonomiskt hänseende hos de fattigaste 

lagren af befolkningen.32  

   Statens folkhälsoinstitut och Naturvårdsverket har gett ut boken Uteboken med Bertil 

Forsberg och Gunnar Bylin som författare. Boken, som utkom 2001, ger en bra och 

lättläst beskrivning av dagsläget i våra kunskaper när det gäller luftkvaliteten och dess 

inverkan på vår hälsa. Dessa fakta var ju relevanta även på 1700-talet även om man ej 

visste om dem. De kunskaper, vi har idag, kan hjälpa oss att förstå hur sjukdomar och 

dödlighet påverkade samhällena förr i tiden. Dagens utsläppsnivåer i tätorter är i vissa 

fall klart lägre än förr och ändock kan vi i dag mäta de skadliga effekterna av vissa 

luftföroreningar. Partiklar, som bl.a. kommer från förbränning av ved, tillsammans 

med försurande ämnen som svaveldioxid ger tydliga samband med bronkit och sänkt 

lungfunktion.33 Likaså ger ofullständig förbränning av ved och andra organiska ämnen 

upphov till diverse komplexa organiska föreningar, som är skadliga, och som även kan 

vara cancerframkallande.34

   Miljöforskaren Lennart Lindeström har 2003 utkommit med boken Falu Gruvas 

historia där även vissa sidor behandlar miljön i Falun. Vad gäller 

svaveldioxidutsläppen hänvisar han till kollegorna Ek Mf.35, som visar samma bild 

                                                 
29 Behre(2001), sid.197. 
30 Behre(2001), sid. 218. 
31 Edvinsson(2001), sid541. 
32 Citatet ät hämtat ur Edvinsson. 
33Forsberg, Bylin(2001) sid. 77. 
34 Forsberg, Bylin(2001) sid. 79. 
35 Ek mf(2001) sid. 96-103. 
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som Qvarforts internrapport (han är också en av medförfattarna till Ek). Han 

konstaterar bl.a. att markerna i Falun och dess närområde har utsatts för otroligt 

mycket syra (svaveldioxid oxideras av luftens syre till svavelsyra och faller till marken 

med i samband med regn och fukt) under gruvans livstid. Merparten av denna syra har 

dock ej fallit ner i Falun utan då processen går långsamt har dessa utsläpp skett över 

mycket stora ytor. Dock har halterna av svaveldioxid varit mycket höga lokalt i Falun, 

men varierat kraftigt med väderleken. Den kritiska belastningsgränsen för skador i 

naturen har överskridits i Falun under mer än 600 år, vilket förklarar att skog ej växte i 

närheten av Falun. Angående tungmetaller och partiklar gör Lindeström, utifrån de 

underlag som finns, antagandet att ca 35000 ton koppar har spritts under åren till 

Faluns omgivningar med roströken.36 Dessa utsläpp har naturligtvis ett direkt samband 

med kopparproduktionen och det betyder att utsläppen av kopparhaltiga partiklar med 

dagens mått mätt varit betydande under 1750-talet. Till detta kommer partikelutsläpp 

av sot och mineralpartiklar konta-minerade med de i övrigt frekvent förekommande 

metallerna såsom bly, zink, cadmium och järn. 

   Falu gruva har studerats och beskrivits i mängder av litteratur. Standardverket för 

gången tid är Sten Lindroths stora verk Gruvbrytningen och kopparhanteringen vid 

Stora Kopparberget från 1955, som behandlar tiden fram till 1800-talets början. Han 

beskriver bl.a. hur malmbrytningen börjar minska på 1700-talet. Via omorganisationer 

och åtgärder stiger produktionen något för att åter minska mot slutet av århundradet.37 

Detta stämmer väl med de ovan beräknade utsläppen av svaveldioxid och också att 

folkmängden i Falun minskar under perioden 1750 till 1770. 

   En studie rörande förutsättningarna i Falun mellan åren 1660 och 1900 har gjorts av 

Sigvard Montelius i artikeln Falu gruva – ett dödens väntrum. Han har studerat 

likböcker för Falu stad och Kopparbergs landsförsamling. Av resultaten framgår klart 

att bortsett från risken att omkomma i ras var gruvarbetarens arbete inte farligare än de 

arbeten som dåtidens samhälle generellt gav. Tvärtom hade hyttarbetare och bergsmän 

högsta medellivslängden 53.3 resp. 52,2 år. Gruvarbetaren hade en medellivslängd på 

50,0 år medan hantverkaren i staden hade 48,3 år. Ett annat mönster visar kvinnorna 

vare sig de är gruvarbetarhustrur, änkor eller kvinnor från landsförsamlingen; här var 

                                                 
36 Lindeström(2003) sid. 34. 
37 Lindroth(1955) sid. 375. 
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medelåldern 60,3 resp. 59,1 år.38 Under den period som är av intresse för denna studie 

åren 1750 till 1770 visar Montelius att det omkommer i gruvolyckor ca 4 personer per 

år. Även hans material är indelat i 5 årsserier och dessa är av samma storleksordning, 

varför antagandet om en jämn risk verkar sannolik.39 Av Montelius arbete kan 

slutsatsen dras att de olika arbetsuppgifterna i gruvan ej märkbart påverkade 

medellivslängden på dem som avled utan detta bestämdes av de allmänna 

förutsättningarna i Falun. 

   Montelius´ resultat skiljer sig mycket från tidigare uppskattningar, t.ex. Olof 

Nauclers, som antagit att livet i Falu gruva var väsentligen farligare och t.o.m. kunde 

vara farligare än att vara soldat.40 Nauclers arbete om gruvan är dock från 1702 och det 

kan antas, att han vid denna tidpunkt ville förringa riskerna med soldatlivet. En 

reflexion, som ej Montelius gör, är att det sannolikt krävdes starkare och friskare 

människor än genomsnittet av befolkningen vid denna tid, för att jobba i gruvan och att 

man således startade med bättre grundförutsättningar och härav fick en högre 

medellivslängd. (Denna effekt är välstuderad och relevant i Sverige idag.) Intressant är 

dock, att när Montelius jämför sitt material mot dödsorsaker för smeder i Sverige 

mellan åren 1728-1840, ser han att smedernas medellivslängd var 58,0 år mot 50,0 för 

gruvarbetarna.41 Smederna hade samma medellivslängd som kvinnorna i Falun, varför 

han ej vill dra för stora slutsatser av resultaten om att miljön generellt skulle vara 

sämre i Falun.42 En reflexion man kan göra här är, att då kvinnors medellivslängd 

normalt är längre än mäns, kan detta tala för att förutsättningarna och miljön generellt  

var sämre i Falun. 

   Tar man hänsyn till detta tycks dock Montelius generella slutsats vara giltig 

nämligen, att inget talar för att det var större risk att dö i förtid om man var gruvdräng 

än om man hade något annat yrke i Falun vid denna tid. Undantag är att 

olycksfallsriskerna i gruvan var mycket större men att dessa risker avtagit med tiden.43 

Däremot kan man från Montelius´ studie ej säga något säkert om att hälsoläget i 

allmänhet var lika, då han ju endast studerat dödsorsaker. 
                                                 
38 Montelius(1968), sid. 169. 
39 Montelius(1968), sid. 163. 
40 Montelius(1968), sid. 159. 
41 Montelius(1968), sid. 171. 
42 Montelius(1968), sid. 171. 
43 Montelius(1968), sid. 171. 
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   I en B-uppsats av mig, som dock behandlar situationen på 1850-talet, bekräftas 

Montelius´ slutsatser att gruvarbetaryrket ej var farligare än andra yrken och enda 

skillnaden utgjorde olycksfall. Gruvarbetet var eftersökt bl.a. tack vare den sjukvård 

som erbjöds både den anställde och hans familj.44 Likaså visar Niklas Mattson, som 

också studerat 1850-talet, att det var vanliga sjukdomar som förekom hos 

gruvarbetarna med undantag för belastningsskador. Det stora antalet besökare hos 

gruvläkaren tillskrivs den fria sjukvården vid gruvan vid denna tid.45

   Förutsättningarna för gruvarbete finns också beskrivet från andra gruvor i Sverige 

från denna tid. Bertil Boethius har i sina arbeten om den svenska arbetarrörelsens 

historia skrivit boken Gruvornas, hyttornas och hamrarnas folk, som ingående 

beskriver de sociala förutsättningarna för gruvarbetaren såsom lönevillkor o.dy. 

däremot nämns nästan aldrig arbetsmiljöfrågor. Dock omnämns t.ex. om gruvarbetaren 

att ”denne stackare måste i osund luft, hetta eller köld digna under sitt tunga arbete”.46 

I Bob Engelbertssons avhandling från 1987 om Sala silvergruva under 1800-talet finns 

t.ex. en undersökning som liknar Montelius´ studie. Denna är också baserad främst på 

dödsorsaker och slutsatserna liknar varandra så tillvida att medelåldern vid dödsfall i 

Sala silvergruva också var ca. 50 år. Engelbertsson kommer också fram till att de enda 

dödsorsaker, som säkert kan kopplas till gruvan, är olyckorna.47 Detta, tillsammans 

med att miljöförutsättningarna i Sala med omnejd ej är kända, är skälet till att Sala inte 

ingår i denna studie. 

   Företagsläkaren vid Stora Kopparberg, Johan Pontén, har i sin doktorsavhandling 

Från kronobarberare till företagsläkare – Bergslagsfolk och gruvläkare i Falun 

genom fyra sekler, också berört förhållandena i Falun i allmänhet. I en beskrivning av 

läget vid mitten av 1700-talet beskrivs hur människorna i Falun led av rinnande ögon, 

bröst som kändes tunga med besvärande hosta, halsbränna, huvudvärk och näsblod. 

Lungsot (TBC) var mera vanligt. Dock skyddade miljön och röken mot pesten.48 

Exemplet, att så var fallet, var att år 1710 kom pesten inte till Falun trots att den 

härjade i riket i övrigt. 

                                                 
44 Sjölin,(2004), sid.23. 
45 Mattsson,(2004), sid.24. 
46 Boethius(1951), sid. 340. 
47 Engelbertsson(1987), sid. 246. 
48 Pontén(1973), sid. 205. 
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   Pontén beskriver också hur företagsläkaren under andra halvan av 1800-talet, V.M. 

Beronius, liksom Falu stadsläkare noterar att skabb, skorv och andra hudsjukdomar 

liksom många infektionssjukdomar (även syfilis?) är mindre vanliga i Falun än på 

andra platser. Däremot hade de båda läkarna olika uppfattningar om roströkens 

skadlighet. Pontén konstaterar att någon kronisk förgiftning ej åstadkoms men att den 

gav upphov till och underhöll vissa vanliga åkommor i svalg och luftvägar. Då 

roströken låg tät, orsakade den retande hosta, torrhet i svalget, nysningar, tryck över 

bröstet, retningar av ögonen m.m. men känsligheten var olika.49 Beronius talade dock 

här i egen sak då han ville förringa gruvverksamhetens risker. I det material, som 

används i denna studie, finns inga förutsättningar att kunna belägga vare sig det ena 

eller det andra påståendet. 

   I en C-uppsats av Olle Staaf har hälsoläget studerats i Falun år 1853, alltså hundra år 

efter denna studies tidsrymd. Han har gått igenom alla sjukjournaler för detta år och 

jämfört de inlagdas åkommor för gruvsjukhuset respektive länshospitalet. Till stor del 

bekräftas Montelius´ generella slutsats om att dödsolyckor var vanligast bland 

gruvarbetare, vilket även gäller olyckor, som ej leder till döden.50 Staaf konstaterar, att 

olika sjukdomar ej verkar vara överrepresenterade för gruvarbetare utan tycks, inom 

felmarginalen, vara lika med andra yrken i Falun. Hyttarbetarna drabbades oftare än 

andra av rena ögonolycksfall och skrädgossarna (sorterade uppfordrad malm) hade 

också hög olycksfallsfrekvens. Även andra sjukdomar som reumatism och 

ryggproblem tycktes vara vanligare bland gruvarbetarna. Vad gäller lungsjukdomar är 

det oklart om någon skillnad finns, kanske beroende på att luften generellt var så dålig 

i hela Falutrakten, att alla utsattes för i stort samma risker. En svaghet i 

undersökningen, som författaren är väl medveten om, är att den endast omfattar ett år. 

Dock finns skäl att anta, att den ändå ger en rimlig bild av hur det såg ut och denna 

bild kan säkert ge en antydan hur det såg ut även 100 år tidigare.  

 

 

 

 

                                                 
49 Pontén(1973), sid. 245 och 247. 
50 Staaf(2002), sid.47. 
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Dödsorsaker och dödsfallsfrekvens i Falun, Mora, Gävle och 

Hedemora åren 1750-1770 
 

   Syftet med uppsatsen är att jämföra Falun med ett antal andra orter i Mellansverige. 

Valet av orterna Mora, Gävle och Hedemora baseras på likartade geografiska- och 

klimatförhållanden. Då Falun bestod av två olika församlingar, som borde slås 

samman, har detta gjorts samtidigt som respektive församling särredovisas då vissa 

markanta skillnader förekommer. Anmärkas kan att samtliga orter ökade sin 

befolkning ganska mycket under 20-årsperioden med undantag för Falun där en 

minskning skedde framför allt i Kristine församling och där främst i början av 1760-

talet.   I tabell 1 nedan framgår antalet invånare i de undersökta orterna för de olika 

aktuella åren, som utgör underlaget för beräkningarna. 

 

Tabell 1.   Antal invånare i Falun, Mora, Gävle och Hedemora 
 
 1750 1754 1757 1760 1763 1766 1770 
ORT        
Falun Kopparberg 2779 2818 2863 2816 2648 2734 2722 
Falun Kristine 4026 4160 4017 4088 3618 3644 3620 
Falun totalt 6805 6978 6880 6904 6266 6378 6342 
        
Mora 6296 6630 6896 7064 7356 7627 7505 
Gävle 3447 3510 3590 3769 3813 4036 4350 
Hedemora 4054 4800 4741 4920 5118 5283 5300 
        
 
Källa: Tabellverkets folkmängdstabeller. 
 
 
Antalet avlidna per dödsorsak 
 
   I nedanstående tabeller 2-6 finns sammanställt de olika dödsorsakerna för respektive 

ort och år så som de kan utläsas i Tabellverkets mortalitetstabeller. De 5 vanligaste 

dödsorsakerna finns specificerade och under ”övrigt” finns de övriga 29 döds-

orsakerna, som med undantag för epidemierna svarar för ca. en tredjedel av det totala 

antalet. Av utrymmesskäl redovisas både män och kvinnor i samma tabell med  

+tecken emellan. 
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Tabell 2.   Dödsorsaker i Falun Kristine församling 
 
 1750 1754 1757 1760 1763 1766 1770 
SJUKDOM        
Bröst/lungsot 11+22   6+18  9+13   9+16 15+10 16+12 11+  8 
Håll o styng 13+17 10+11  6+  7 12+13   7+  3   4+  2   6+  4 
Hetsig sjukd. 
Bränn 

  4+  3   2+  2  3+  0   8+  3 19+25 10+  5 22+15 

Ålder o 
bräcklighet 

  1+  3   3+  6  0+11   4+  6   4+  9   3+14   2+  7 

Okänd barn-sjuka  0 +  0  0 +  0  4+  2   2+  1 10+  2   1+  2   4+  3 
Övrigt 21+12 13+20 30+33 19+26 23+21 18+17 23+23 
        
Totalt 50+57 34+57 52+66 54+65 77+70 52+52 67+60 
Tabell över de vanligaste rapporterade dödsorsakerna i Kristine församling i Falun med ca. 4100 
invånare. Siffrorna i kolumnerna skilda med + avser män resp. kvinnor. Källa: Tabellverkets 
mortalitetstabeller. 
 

 

Tabell 3.   Dödsorsaker i Falun Kopparberg församling 
 
 1750 1754 1757 1760 1763 1766 1770 
SJUKDOM        
Bröst/lungsot   2+  5   9+  7  7+  9   8+10 15+17 10+ 9  6+  8 
Håll o styng 12+  5   9+  4  4+  6 14+  8   9+12  9+13  5+  3 
Hetsig sjukd. 
Bränn 

  3+  3   2+  1  2+  0   4+  4 12+  5  7+  3  9+12 

Ålder o 
bräcklighet 

  3+19   9+24  5+  7   6+  9   6+15  2+  6  3+  7 

Okänd barn-sjuka   7+  3   2+  2  5+  1   2+  3  3+   5  4+  0   3+  7 
Övrigt 10+10 15+16 22+28 16+10 20+26 10+13  8+  8 
        
Totalt 37+45 46+54 45+51 50+44 65+79 42+44 34+45 
Tabell över de vanligaste rapporterade dödsorsakerna i Kopparberg församling i Falun med ca. 2800 
invånare. Siffrorna i kolumnerna skilda med + avser män resp. kvinnor. Källa: Tabellverkets 
mortalitetstabeller. 
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Tabell 4.   Dödsorsaker i Mora församling 
 
 1750 1754 1757 1760 1763 1766 1770 
SJUKDOM        
Bröst/lungsot   7+  9   5+  9   6+  8   5+  6 13+13   7+10 10+10 
Håll o styng 27+22 43+24 23+17 18+11 15+30 19+16 35+24 
Hetsig sjukd. 
Bränn 

  1+  2   1+  2   3+  3   2+  2   4+  8   9+ 9   7+14 

Ålder o 
bräcklighet 

  6+  9   4+  9   8+  7   5+11 13+14   1+ 7   3+12 

Okänd barn-sjuka   2+  6   4+  1   1+  3   4+  0   2+  5   6+ 7    4+  2 
Övrigt   6+10   7+  9 16+18 14+  8 63+72 11+23 13+12 
        
Totalt  49+58 64+54 57+56 48+38 110+142 53+72 72+74 
Tabell över de vanligaste rapporterade dödsorsakerna i Mora Församling med ca. 7000 invånare. 
Siffrorna i kolumnerna skilda med + avser män resp. kvinnor. Källa: Tabellverkets mortalitetstabeller. 
 

Tabell 5.   Dödsorsaker i Gävle församling 
 
 1750 1754 1757 1760 1763 1766 1770 
SJUKDOM        
Bröst/lungsot  6+ 6   6+ 5   8+ 7 12+ 8 15+  9   9+  9 11+10 
Håll o styng  4+ 2   1+ 0   1+ 0   1+ 0   0+  1   1+  3   0+  0 
Hetsig sjukd. 
Bränn 

 7+ 4   3+ 2   6+ 7 13+20   7+  2   3+  6   2+  2 

Ålder o 
bräcklighet 

 0+12   4+19   2+17 10+13   7+16   7+12   2+  6 

Okänd barn-sjuka  9+12 11+ 5 13+11 12+12 12+  9 19+10 16+11 
Övrigt  8+ 5   5+ 6 15+13   6+  7 24+25   4+  9 14+20 
        
Totalt 32+41 30+37 45+55 54+60 65+62 53+49 45+49 
Tabell över de vanligaste rapporterade dödsorsakerna i Gävle församling med ca. 3500 invånare. 
Siffrorna i kolumnerna skilda med + avser män resp. kvinnor. Källa: Tabellverkets mortalitetstabeller. 
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Tabell 6.   Dödsorsaker i Hedemora församling  

 1750 1754 1757 1760 1763 1766 1770 
SJUKDOM        
Bröst/lungsot   7+  5   7+11   9+  5 14+  9  13+13   8+12   8+  9 
Håll o styng 10+  9   1+  0 14+10   0+  0  11+  8  22+14 12+13 
Hetsig sjukd. 
Bränn 

  4+  2 14+  5   2+  2 11+11    1+  0   4+  2   0+  2 

Ålder o 
bräcklighet 

  2+  2   2+  6   0+  2   0+  1    0+  5   7+  2   4+  3 

Okänd barn-sjuka   0+  0   3+  3   2+  2   5+  2    3+  5   0+  1   5+  2 
Övrigt 23+22 29+33 36+30 27+21  33+30 12+11 25+29 
        
Totalt 46+40 56+58 63+51 57+44  61+61 53+42 54+58 
Tabell över de vanligaste rapporterade dödsorsakerna i Hedemora församling med ca. 5000 invånare. 
Siffrorna i kolumnerna skilda med + avser män resp. kvinnor. Källa: Tabellverkets mortalitetstabeller. 
 

   Som framgår av tabellerna 2-6 ovan så tycks dödsfallen ej vara beroende av kön med 

undantag för ”Ålder och Bräcklighet” där en övervikt av kvinnor finns. Detta torde 

bero på att männen var mer utsatta för olyckor eller dog tidigare av andra orsaker, 

vilket också framgår av att medelåldern är klart högre för kvinnorna (se nedan). Det 

framgår också tydligt att året 1763 har ett markant högre antal avlidna än de andra 

åren, speciellt markant är detta för Mora. Orsakerna till detta var den ”Kåppor och 

Mässling”s epidemi som grasserar detta år på samtliga orter. Kraftigast är det i Mora 

där det ur mortalitetstabellerna framgår att 47 män och 65 kvinnor, sannolikt främst 

barn, avlider under denna rubrik, vilket måste ha varit en social katastrof. Om 

materialet justeras för detta blir siffrorna i stort lika med de andra åren. Den vanligaste 

orsaken till höga tal under ”Övrigt” i tabellerna är vanligen epidemisjukdomar.  

   En annan markant skillnad i materialet är det låga antalet avlidna i ”Håll och Styng” i 

Gävle samtidigt som antalet avlidna under ”Okänd Barn-sjuka” är ovanligt högt. Detta 

kan bero på att annan praxis har tillämpats i Gävle än för de övriga orterna. 

 

Dödsorsakerna i de olika orterna per 1000 invånare 

   Ur mortalitetsregistrets data har frekvensen av de olika dödsorsakerna beräknats som 

antalet dödsfall per 1000 invånare för varje år och ort, se tabell 7 och 8. Medelvärde 

och standardavvikelse av antalet dödsfall per 1000 invånare är också angivna i 

tabellen. I de följande stapeldiagrammen har medelvärdena för varje ort markerats i 
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staplarna. På varje stapel finns också angivet ett 95 % -igt konfidensintervall51 i form 

av ett tjockare streck. Även här finns redovisat både Falun Kopparberget och Falun 

Kristine separat samt Falun sammantaget, som är ungefär en lika stor ort som Mora 

med sina ca 7000 invånare. Gävle och Hedemora är ungefär hälften så stora med 3500 

resp. 4500 invånare. 

   Tabell 7 visar situationen för ”Bröstsjuka och Lungsot”, den dödsorsaksgrupp, där 

effekterna av de höga svaveldioxidhalterna i Falun bäst borde framträda. Medelvärden 

med 95 %-konfidensintervall finns markerade i Diagram1. I samtliga diagram nedan 

har sannolikheten beräknats på 95% signifikansnivå, vilket innebär att sannolikheten 

för att det sanna medelvärdet ligger inom det angivna intervallet är 95% (t-fördelning 

har använts). 

  

Tabell 7  Totalt avlidna i bröst, lungsjukdomar per 1000 invånare.  
          
  1750 1754 1757 1760 1763 1766 1770 Mv.  Std.av.
Falun 
Kopparberg 

2,5 5,7 5,6 6,4 12,1 6,9 5,1 6,3 
 

2,9

Falun Kristine 8,2 5,8 5,5 6,1 6,9 7,7 5,2 6,5 1,1
Falun totalt 5,9 5,7 5,5 6,2 9,1 7,4 5,2 6,4 1,4
                    
Mora 2,5 2,1 2 1,6 3,5 2,2 2,7 2,4 0,6
Gävle 3,5 3,1 4,2 5,3 6,3 4,5 4,8 4,5 1,1
Hedemora 3 3,8 3 4,7 5,1 3,8 3,2 3,8 0,8
                    

Källa: Tabellverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Sannolikheten att rätta värdet finns inom intervallet är 95 %. Statistiska formler och tabeller är 
hämtade ur Blom(1971). 
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Diagram 1. 

Dödsfallsmedelvärde i bröst o lungsjukdomar
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 Dödsfallsmedelvärden per 1000 invånare mellan åren 1750-1770 med 95 % konfidensintervall för de 

olika orterna. Källa: Tabellverket. 

 

   Av tabell 7 och diagram 1 framgår tydligt att dödsfall i lungrelaterade åkommor är 

klart vanligare i Falun än på de andra orterna. Anmärkningsvärt är det stora 

konfidensintervallet i Falun Kopparberg, vilket beror på det stora antalet avlidna år 

1763. En hypotes kan vara, att detta härrörde från epidemierna detta år, där en sjuk och 

försvagad person, oftast barn, kunde få en lungåkomma med dödlig utgång. Denna 

hypotes går inte att kontrollera då bakgrundsmaterial för detta ej finns för Falun. För 

Gävle, där data finns på åldersfördelningen av de olika dödsfallen, ser man att av de 24 

totalt inträffade dödsfallen 1763 härrör 12 från barn under 3 år, vilket kan tala för att 

en del fall egentligen har samband med den mässling/kåpp- epidemin som grasserade 

detta år. Om värdet för året 1763 exkluderas från Falun Kopparberget vid 

jämförelserna blir konfidensintervallet av samma storleksordning som för Falun 

Kristine. Om även året 1763 exkluderas från Gävles dataserie kommer skillnaden 

mellan Falun och de övriga orterna att vara signifikant. Detta förfarande kan 

naturligtvis ifrågasättas men just dessa två orter och året 1763 ger klart högre siffror än 

”normalt”, vilket gör att det blir intressant att se på underlaget även på detta sätt. 

Genom att helt ta bort året 1763 erhålles samma resultat. Sannolikt skulle också en 

längre dataserie visa samma förhållande. 
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   En annan grupp dödsorsaker, som kan påverkas av luftföroreningar finns under 

gruppen ”Håll och Styng”, vilka huvudsakligen är lunginflammation respektive 

lungsäcksinflammation. Speciellt för lunginflammation blir luftföroreningar en 

komplicerande faktor. Tabell 8 och diagram 2 visar på samma sätt som ovan 

medelvärde, standardavvikelse och 95 % konfidensintervall för denna grupp. Diagram 

2 visar motsvarande i stapeldiagram. 

 

Tabell 8. Totalt avlidna i Håll o Styng per 1000 invånare     
          
  1750 1754 1757 1760 1763 1766 1770 Med.v. Std.av.
Falun 
Kopparberg 

6,1 4,6 3,5 7,8 7,9 8 2,9 5,8 
 

2,2

Falun Kristine 7,5 5,3 3,2 6,1 2,8 2,2 2,8 4,3 2,0
Falun totalt 6,9 4,9 3,3 6,8 4,9 4,4 2,8 4,9 1,6
                    
Mora 7,8 10,1 5,8 4,1 6,1 4,6 7,9 6,6 2,1
Gävle 1,7 0,3 0,3 0,3 0,3 1 0 0,6 0,6
Hedemora 4,7 0,2 5,1 0 3,7 6,8 4,7 3,6 2,6
                    

Källa: Tabellverket. 

 

. 

 

   Anmärkningsvärt är de få fall, som här registreras för Gävle. En möjlighet är att man 

i Gävle av tradition tolkat vissa dödsorsaker annorlunda och istället för ”Håll och 

Styng” angivit  ”Bröst och Lungsjukdomar”, som dödsorsaker, vilket också kan vara 

ett skäl till att dessa är vanligare i Gävle än i Mora respektive Hedemora. 
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Diagram 2. 

Dödsfallsmedelvärde I Håll o Styng
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Dödsfallsmedelvärden per 1000 invånare mellan åren 1750-1770 med 95 % konfidensintervall för de 

olika orterna. Källa: Tabellverket. 

 

   Av diagram 2 framgår klart att Gävle utmärker sig med i stort sett inga rapporterade 

fall. Bortsett från Gävle tycks ingen direkt skillnad finnas mellan de olika orterna. Då 

dödsorsakerna i ”Håll och Styng” främst beror på bakterierelaterade sjukdomar så är 

resultatet inte så oväntat. Och även om en lunginflammationspatient säkerligen hade 

det svårare i Faluns dåliga luft så tycks det ej ha direkt påverkat dödligheten i 

sjukdomen. Mora har en något högre dödlighet i lunginflammation och lungsäcks-

inflammation. Orsaken till detta är ej lätt att förstå. En möjlig orsak kan vara att Mora 

har en yngre befolkning, se nedan, och att fler barn drabbas. Här kan också 

fattigdomen, som sannolik fanns i de avlägsna byarna spela in. Anmärkningsvärt är 

också Gävles låga antal. Detta beror dock med större sannolikhet på att man i Gävle 

valt att kalla det mesta för ”Okänd Barn-sjuka” och alltså ej besvärat sig med att ta 

reda på dödsorsaken. I Mora är det å andra sidan få fall av ”Okänd Barn-sjuka”. 

   Vid en sammanlagrad bild av dödsfallen på grund av ”Bröst och lungsjukdomar” och 

”Håll och Styng” så erhålls en klar ökad dödlighet i bröst och lungrelaterade 

dödsorsaker i Falun jämfört med framförallt, Gävle och Hedemora. 
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Totala antalet avlidna på de olika orterna  

   Dödsfall orsakade i lungrelaterade sjukdomar kan naturligt kopplas till 

luftföroreningar. Verkligheten är dock mycket mer komplex och en mängd 

miljöfaktorer påverkar också andra åkommor även om inte sambanden alltid är så 

direkta och tydliga. Härtill är det, i denna studie, för litet antal fall av varje enskild 

dödsorsak, för att kunna uttala sig med någon säkerhet. Sammantaget kan detta dock 

visa sig i summan av dödsfallen. Denna senare analys är gjord för män respektive 

kvinnor samt för alla totalt avlidna. 

   Nedan följer i tabellerna 9 och 10 totala antalet avlidna män respektive kvinnor.  

 

Tabell 9.  Totalt avlidna män per 1000 invånare      
          
  1750 1754 1757 1760 1763 1766 1770 Med.v. Std.av.
Falun 
Kopparberg 

29,8 37,6 36,4 41,7 56,8 35,2 28,3 38,0 
 

9,5

Falun Kristine 28,4 18,4 29,4 29,6 47,3 31,7 42,2 32,4 9,6
Falun totalt 29 26,7 32,3 34,7 51,3 33,2 36,1 34,8 8,0
                    
Mora 16 20,1 17,3 14,2 31,3 14,5 20,6 19,1 5,9
Gävle 21,3 19,2 27,5 32,3 37,6 28,9 22,5 27,0 6,6
Hedemora 24,5 25,5 28,9 25,2 25,5 21,8 21,4 24,7 2,5
                    

Källa: Tabellverket. 

 

Tabell 10.  Totalt avlidna kvinnor per 1000 invånare     
          
  1750 1754 1757 1760 1763 1766 1770 Med.v. Std.av.
Falun 
Kopparberg 

29,2 33,9 31,3 27,3 52,6 28,6 30 33,3 
 

8,8

Falun Kristine 25,2 24,6 29,4 28,7 35,2 26 30 28,4 3,7
Falun totalt 26,8 28,5 30 27,9 42,6 27,1 30 30,4 5,5
                    
Mora 18 15,7 15,6 10,3 37,1 18,2 18,5 19,1 8,4
Gävle 21,5 18,8 27,8 28,6 29,8 22,3 20,9 24,2 4,4
Hedemora 18,4 22,3 19,9 16,5 22,3 14,7 19,9 19,1 2,8
                    

Källa: Tabellverket. 
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   Som framgår av tabellerna så dör fler män än kvinnor under de aktuella åren med 

undantag för det typiskt agrara Mora, där det är lika. Förklaringen till detta måste vara 

att det till tätorterna flyttar in fler män som verkar och råkar ut för dödsfall. Typiskt är 

annars för samtliga orter att det i den totala folkmängden finns ett kraftigt kvinno-

överskott.52 En annan tendens är också att fler avlider i Falun än på de andra orterna. 

Spridningen i datamaterialet framgår nedan av diagrammen 3 och 4. 

 

Diagram 3. 

Avlidna män per 1000 inv.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Orter

A
nt

al

Falun Kopparberg
Falun Kristine
Falun totalt

Mora
Gefle
Hedemora

 
Dödsfallsmedelvärdet för män per 1000 invånare mellan åren 1750-1770 med 95 % konfidensintervall 

för de olika orterna. Källa Tabellverket. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Tabellverkets nödiga underättelser där uppdelningen finns för män och kvinnor 
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Diagram 4. 

Avlidna kvinnor per 1000 inv.
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Dödsfallsmedelvärdet för kvinnor per 1000 invånare mellan åren 1750-1770 med 95 % 

konfidensintervall för de olika orterna. Källa: Tabellverket. 

 

   Tendensen i diagram 3 och 4 är att fler personer per 1000 invånare avlider i Falun än 

i de andra orterna. Den skillnad, som finns mellan könen, dvs. att fler män avlider, är 

lika, medan skillnaden finns mellan orterna. Falun Kopparberg har en något högre 

dödlighet än Falun Kristine vilket stämmer med relationerna för ”Håll och Styng”. 

Denna skillnad är dock ej statistiskt signifikant på 95%-nivån. Bland de övriga orterna 

har Gävle en högre dödlighet än Mora och Hedemora, dock ej statistiskt signifikant på 

95 % nivån. Detta kan tolkas som att det är staden, tätorten, som orsakar den högre 

dödligheten. Mora är vid denna tid ett helt agrart samhälle och i Hedemora är drygt 

hälften av invånarna jordbrukare medan Falun och Gävle i stort sett inte har några 

jordbrukare alls. Både smittsamma sjukdomar och ohyra spred sig lättare i tätorten och 

det är alltså inte förvånande att detta ger ett genomslag i undersökningen. 

   En intressant iakttagelse är, att antalet män, som avlidit i Falun per år, är 4 personer 

fler än antalet kvinnor. I Sigvard Montelius arbete framgår, att under perioden 1750 till 

1770, omkom i olyckor i snitt 4 gruvarbetare per år.53 Det är naturligtvis en tillfällighet 

att siffrorna överensstämmer exakt, men att skillnaden mellan könen kan bero på 

olyckor i gruvan synes sannolikt. 
                                                 
53 Montelius(1968), sid.163. 
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   Då i övrigt ingen klar skillnad tycks finnas mellan avlidna män och kvinnor så kan 

en analys i stället göras för det totala antalet avlidna personer. Av tabell 11 framgår 

detta.  

 

Tabell 11.   Totalt avlidna summa män och kvinnor per 1000 invånare   
          
  1750 1754 1757 1760 1763 1766 1770 Med.v. Std.av.
Falun 
Kopparberg 

29,5 35,5 33,5 33,4 54,4 31,5 29 35,3 
 

8,8

Falun Kristine 26,6 21,9 29,4 29,1 40,6 28,5 35,1 30,2 6,0
Falun totalt 27,8 27,4 31,1 30,9 46,4 29,8 32,3 32,2 6,5
                    
Mora 17 17,8 16,5 12,2 34,3 16,4 19,5 19,1 7,1
Gävle 21,2 19,1 27,9 30,2 33,3 25 26,1 26,1 4,9
Hedemora 21,2 23,8 24 20,9 23,8 18 21,1 21,8 2,2
                    

Källa: Tabellverket 

 

   På motsvarande sätt som tidigare visas i diagram 5, nedan, medelvärden med 95% 

konfidensintervall. 

 

Diagram 5. 

Totalt avlidna per 1000 inv.
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Totalt avlidna per 1000 invånare för de olika orterna mellan åren 1750-1770 med 95 % 

konfidensintervall. Källa: Tabellverket. 
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   I tabell 11 framgår med stor tydlighet hur epidemiåret 1763 ger kraftigt förhöjda 

värden just detta år och speciellt tycks Mora ha drabbats. Här har dödligheten varit 

dubbelt så hög som normalt. För att utröna om det udda året 1763 påverkar 

helhetsbilden har samma underlag som i tabell 11 och diagram 5 ovan gjorts men utan 

året 1763, se tabell 12 och diagram 6. 

 

Tabell 12.   Totalt avlidna summa män och kvinnor per 1000 invånare utom år 1763 
          
  1750 1754 1757 1760 1766 1770   Med.v. Std.av. 
Falun 
Kopparberg 

29,5 35,5 33,5 33,4 31,5 29
 32,1 2,5

Falun Kristine 26,6 21,9 29,4 29,1 28,5 35,1  28,4 4,3
Falun totalt 27,8 27,4 31,1 30,9 29,8 32,3  29,9 1,9
                   
Mora 17 17,8 16,5 12,2 16,4 19,5  16,6 2,4
Gävle 21,2 19,1 27,9 30,2 25 26,1  24,9 4,1
Hedemora 21,2 23,8 24 20,9 18 21,1  21,5 2,2
                    

Källa: Tabellverket. 

 

Diagram 6. 
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Totalt avlidna per 1000 invånare mellan åren 1750-1770 med året 1763 exkluderat med 95 % 

konfidensintervall. Källa: Tabellverket. 
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   Som förväntat minskar spridningen för framför allt Mora och Falun Kopparberg och 

för både Mora och Hedemora är den lägre dödligheten relativt Falun statistiskt 

signifikant. Även för Gävle synes dödligheten lägre än i Falun men detta är ej 

signifikant på 95% nivån men på 90% nivån är det signifikant. 

 

Medelåldern i respektive orter  

   Tabellverkets underlag för folkmängden är uppdelad i åldersklasser i femårsintervall, 

förutom de som är äldre än 90 år respektive de som är under 5 år där uppdelningen är 

mindre än 1 år, mellan 1-3 år och mellan 3-5 år. Detta underlag gör det möjligt att 

beräkna en medelålder för män respektive kvinnor i de olika samhällen, som denna 

studie omfattar. Ett försök att beräkna medianåldern stupar på att den hamnar i stort i 

samma femårsintervall och blir ointressant. Likaså ge inte materialet några möjligheter 

att beräkna medellivslängden vilket hade varit att föredra med tanke på syftet med 

denna studie. Av tabellerna 13 och 14 framgår medelåldern för män respektive 

kvinnor. 

 

Tabell 13.   Medelåldern för Män        
          
  1750 1754 1757 1760 1763 1766 1770 Med.v. Std.av.
Falun 
Kopparberg 

26,1 27,4 28,7 28,2 28,1 27,2 27 27,5 
 

0,9

Falun Kristine 24,6 25,7 26,5 26,9 27,3 26 26,2 26,2 0,9
Falun totalt 25,2 26,4 27,4 27,6 27,6 26,5 26,5 26,7 0,9
                    
Mora 25,3 26,1 25,7 25,7 25,9 26,8 27,9 26,2 0,9
Gävle 27,1 28,5 28,7 26,8 26,7 27,3 26,7 27,4 0,9
Hedemora 26,2 27,8 28,3 28,1 27,9 27,6 27,4 27,6 0,7
                    

Källa: Tabellverket. 
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Tabell 14.  Medelåldern för Kvinnor       
          
  1750 1754 1757 1760 1763 1766 1770 Med.v. Std.av.
Falun 
Kopparberg 

31,9 32,8 32,6 32,8 32,2 31,8 32 32,3 
 

0,4

Falun Kristine 29,6 31,2 31,6 30,8 30,3 30,3 30,9 30,7 0,7
Falun totalt 30,5 31,8 32 30,9 31,2 31 31,4 31,3 0,5
                    
Mora 30,2 29,7 29,3 29,1 28,9 29,5 29,9 29,5 0,5
Gävle 32 31,6 31,9 29,8 28,6 29,2 27,7 30,1 1,7
Hedemora 28,5 30,4 31 31 31,2 29,8 29,5 30,2 1,0
                    

Källa: Tabellverket. 

 

   Medelvärdet för medelåldern under åren 1750-1770 med 95% konfidensintervall 

framgår av diagrammen 7 och 8.  

 

Diagram 7. 
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Medelåldern för män mellan åren 1750-1770 med 95 % konfidensintervall för de olika orterna. Källa: 

Tabellverket. 
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Diagram 8. 
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Medelåldern för kvinnor mellan åren 1750-1770 med 95 % konfidensintervall för de olika orterna. 

Källa: Tabellverket. 

 

   Av tabell 13 och 14 samt diagrammen 7 och 8 framgår att det ej är någon större 

skillnad i medelålder med undantag för Mora där det är påtagligt, speciellt för kvinnor, 

att medelåldern är lägre, Gentemot Falun är denna skillnad signifikant för kvinnorna 

men tendensen finns också mot de andra orterna. Den mest sannolika förklaringen till 

detta torde vara att Mora var det samhälle som växte starkast under den undersökta 

perioden, från 6300 invånare år 1750 invånare till 7500 år 1770. Detta beror med stor 

sannolikhet på det födelseöverskott, som fanns i Mora. Med fler barn, som föddes 

sjönk medelåldern. Samma tendens fanns i Gävle och Hedemora, som också växte 

under perioden. 

   En annan iakttagelse är den stora skillnaden i medelålder för de olika församlingarna 

i Falun dock ej signifikant på 95 % nivån för män, men det är det för kvinnorna. En 

förklaring kan vara att fler gruvarbetare bodde i Kristine församling, men detta 

motsägs i viss mån av att ungefär lika många personer var upptagna som ”Bruksfolk i 

Bärgvärken” i bägge församlingarna. Dock kan det ju skilja i vilka arbeten som doldes 

i den relativt breda yrkeskategoriseringen och det sannolika är att fler gruvarbetare 
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bodde i Kristine församling, som ligger geografiskt närmast gruvan. En annan 

förklaring kan vara att unga människor, som kom till Falun, sökte sig till Kristine 

församling. För kvinnogruppen är också medelåldern högre i Falun än på de andra 

orterna, vilket sannolikt kan förklaras med demografiska skäl. Falun stagnerade ju 

under denna tid och folkmängden t.o.m. minskade  i Kristine församling från 4000 

invånare år 1750 till 3600 år 1770, medan Kopparberg hade oförändrat 2700 invånare. 

   Däremot framkommer tydligt i materialet den klart högre medelåldern för kvinnor, 

vilket var, som förväntat. Viktade medelåldern för alla de fyra orterna i under-

sökningen visar  för männen  26,9 år och för kvinnorna 30,3 år dvs. en skillnad på 3,4 

år. Dessa siffror kan jämföras med dagens situation, med uppgifter från SCB för år 

2003, som uppger följande medelålder för män respektive kvinnor för de aktuella 

orterna : Falun 39,3 år för män och 41,9 år för kvinnor, Mora 41,5 år respektive 44,0 

år, Gävle 39,5 år respektive 42,1 år och för Hedemora 41,5 år respektive 44,4 år.54 

Medelåldern har alltså ökat med mer än 10 år samtidigt har skillnaden i medelålder 

mellan könen i dag blivit något mindre 2,6 år jämfört med 1750-talets 3,4 år. 

   Sammantaget säger studien över medelåldern föga om riskerna att bo i de olika 

orterna och de skillnader, som finns, förklaras mest sannolikt och troligt av 

demografiska förändringar. 

    

 

 

 

 

Diskussion   

 
   Tabellverket är en källa med mycket bra och rikligt material, vilket gör att 

undersökningen och de gjorda statistiska beräkningarna får god trovärdighet. Även om 

det finns vissa systematiskt förekommande skillnader, som t.ex. i prästernas 

klassificering av dödsorsakerna, går det bra att utläsa olika fakta ur materialet. Även en 

                                                 
54 Internet,www.ssd.scb.se/databaser/makro/visavar.asp 2004-12-10. 
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mängd annan information om dåtidens samhälle går att utläsa ur ”Nödig 

underrättelse”, dvs. dåtidens folkbokföringsuppgifter. 

   Sammantaget visar resultatet, att det var farligare att leva i Falun än på de andra 

undersökta orterna åren 1750-1770. Risken att avlida i bröst och lungsjukdomar var 

statistiskt signifikant högre i Falun än i Mora och Hedemora på 95 % signifikansnivå 

och på 90 % signifikansnivå också för Gävle. Att situationen var sämre i Gävle än i 

Mora och Hedemora får nog tillskrivas stadsmiljön i Gävle. Resultatet är väntat då de 

mycket höga utsläppen av svaveldioxid, som förekom i Falun, som en följd av gruv-

verksamheten, är välkända orsaker till skador på lungorna. Dessutom var, som t.ex. 

beskrivs av Behre m.fl., mortaliteten klart högre i städerna än på landsbygden. Staden 

var en ohälsosammare plats än landsbygden en bra bit in på 1900-talet, vilket också 

framgår av resultatet i denna studie. 

   Sannolikt skulle en större datamängd kunna snäva in 95 % konfidensintervallet och 

då visa än tydligare effekten av miljön i Falun. Den grova genomgång som gjorts av de 

ej studerade åren ger belägg för att inga stora avvikelser har undvikits och alltså skulle 

en större datamängd ge större säkerhet. Dock har detta inte gjorts i denna studie av 

arbetsmängdsskäl och de använda åren har ansetts utgöra en rimlig kompromiss. På 

samma sätt skulle fler undersökta orter kunnat tas med i jämförelsen mot Falun. Dock 

är de utvalda orterna typiska, för olika orter, och resultaten är inte motstridiga, utan 

alla har en lägre risk för befolkningen att avlida i förtid relativt Falun. 

   Även dödligheten totalt var signifikant högre i Falun än i Mora och Hedemora. För 

Gävle är skillnaden inte signifikant på 95 % konfidensnivå, vilket sannolikt härrör från 

stadsmiljön. Underlaget störs här av den ”Kåppor och Messling”s epidemin, som 

härjade året 1763 och ger upphov till större spridning i resultatet. När denna faktor 

minskas framstår resultatet tydligare. Att stadsmiljön är skadlig har ju dokumenterats 

åtskilliga gånger och detta framgår också i denna studie. Epidemierna, som syns då 

och då i materialet, främst år 1763 i form av väsentligt fler avlidna, måste ha varit 

sociala katastrofer. Att, som Mora, förlora utöver det normala ca 1 % av befolkningen, 

sannolikt främst barn, måste ha varit traumatiskt även om man på 1700-talet var van 

vid detta på ett helt annat sätt än idag.  

   För de flesta andra dödsorsaker, finns inget underlag att dra några slutsatser ifrån. 

Lunginflammation och lungsäcksinflammation var t.ex. mycket vanligt i Mora men 
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ovanligt i Gävle samtidigt gäller det motsatta för gruppen okänd barnsjuka. Detta tyder 

på olika praxis i klassificeringen och inte på verkliga trender. Det var vanligt att barn 

dog i lunginflammation eller lungsäcksinflammation, vilket kan utläsas ur 

källmaterialet för Gävle. Då materialet för Dalarna inte finns uppdelat i åldersklasser 

går detta påstående ej att verifiera för dalaorterna, dock är det mycket troligt att 

förhållandena var lika mellan de olika orterna i detta fall. Med dagens kännedom om 

olika ämnens skadlighet finns heller ingen anledning att tro att någon annan effekt 

skulle finnas på grund av de specifika utsläppen till luft i Falun. 

   Montelius visar i sitt arbete, att hantverkare i Falun hade lägre medellivslängd när de 

dog än gruvarbetarna medan smeder, som levde i mindre brukssamhällen med 

sannolikt bättre totalmiljö, hade en klart högre medellivslängd när de dog, 58 år mot 50 

år för gruvarbetarna i Falun. Detta kan ju tyda på en sämre totalmiljö i Falun och att 

den ökade miljöbelastningen, som arbetet i gruvan medförde, varken gjorde till eller 

ifrån. En sådan slutsats, stöds av resultaten i denna studie. 

   Det hade varit önskvärt att källmaterialet också givit underlag att beräkna medellivs-

längden, då denna kanske bättre beskriver om invånarna i Falun dör i förtid, men så är 

inte fallet. Att utvidga undersökningen med detta har inte varit möjligt inom ramen för 

denna studie. 

    De eventuella positiva effekter, som Pontén talar om, som Falumiljön gav i form av 

skydd mot pest, syfilis m.fl. sjukdomar går naturligtvis ej att vederlägga i denna studie. 

Det är dessutom inte särskilt troligt att t.ex. bakterierelaterade sjukdomar, såsom 

syfilis, skulle vara färre på grund av svaveldioxidutsläppen. Snarare försämrar den 

dåliga miljön den naturliga motståndskraften mot infektioner.   En faktor som påverkar 

hälsotillståndet och eventuella dödsfall är svält till följd av missväxt. Det är känt att 

epidemier och dödsfall ökar under tider av svält. Samtidigt är förhållandet mycket mer 

komplicerat, då det rör sig om en kombination av levnadsmönster, skattetryck, 

möjligheter till biinkomster, kulturella och moraliska uppfattningar, och så vidare.55 

Det finns inget belägg i materialet att denna typ av faktorer skulle skilja mellan de 

undersökta orterna. Valet av orter, som ligger relativt nära varandra geografiskt, har 

delvis haft denna faktor i åtanke. I Harrisons (not 55) artikel visas att 1773 är sista 

stora peståret i Sverige och om Faluns miljö skyddade, som påstods, borde det synas 
                                                 
55 Harrison(2001),www.popularhistoria.se. 2004-11-23. 
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detta år. Även om året ligger utanför denna studie har en mindre undersökning gjorts 

för året 1773. Antalet totalt avlidna är klart mycket över normala siffror, för de tidigare 

20 åren, för samtliga orter och följande antal avlidna per 1000 invånare detta år är i: 

Falun, totalt 105 personer, Mora 117 personer, Gävle 45 personer och Hedemora 89 

personer. Dessa siffror visar, som väntat, att Faluns roströkiga miljö i varje fall inte 

skyddade för pesten år 1773. 

   De skillnader som förekommer i medelålder i de olika samhällena och orterna 

förklaras mest troligt med demografiska faktorer. En genomgående trend är att fler 

kvinnor dör av ålderdomssvaghet, vilket är en följd av att männen dog tidigare i andra 

åkommor och olyckor. Städerna Falun och Gävle fick naturligtvis en invandring av 

vuxna människor som sökte arbete, vilket höjer medelåldern i städerna. Speciellt är 

detta tydligt för kvinnorna. Falun Kopparberg hade en högre medelålder för både män 

och kvinnor, som bara kan förklaras med en annan kategori människor, som bodde i 

denna stadsdel. Samtliga orter förutom Falun ökar sin befolkning relativt kraftigt under 

denna period sannolikt via födelseöverskott, vilket förklarar en lägre medelålder för 

dessa orter. Som väntat var medelåldern högre för kvinnor än för män, i denna studie 

var skillnaden 3,4 år. Dock säger resultatet av studien om medelåldern inget, som är 

klargörande för syftet med denna studie. 

   Som väntat, visar denna studie att miljön i Falun 1750-1770 var sämre än i Mora, 

Gävle och Hedemora och att detta påverkade dödsorsakerna i framförallt 

lungrelaterade sjukdomar. Med tanke på de enormt stora utsläppen från gruv- och 

hyttverksamheten, hade kanske en större effekt kunna förväntas, då föroreningshalten 

av framförallt svaveldioxid var extremt hög. Träd växte inte i Falun och vi vet idag, att 

detta inträffar då halterna av svaveldioxid är över 200µg per kubikmeter som 

årsmedelvärde. Dessa svaveldioxidhalter är klart skadliga för människor. Att 

skillnaderna inte blir större måste bero på att andra generella miljöfaktorer också 

spelade en väsentlig roll. Sannolikt var miljön framförallt i städerna dålig på grund av 

vedeldning och den höga befolkningstätheten, vilket bidrog till den högre dödligheten 

där. Detta är ett område, som skulle kunna vara intressant, att vidareutveckla i 

kommande studier, t.ex. om det finns skillnader mellan de norra och södra delarna av 

landet, då uppvärmningsbehovet var större i norr eller om orter med mer blåst, och 

följaktligen lägre föroreningshalter, hade en bättre situation.  
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Sammanfattning 

 
   Syftet med denna uppsats är att utröna om risken att avlida i förtid var större i Falun 

än på tre andra jämnstora orter i Mellansverige med i övrigt likartade miljömässiga 

förutsättningar, mellan åren 1750 till 1770. 

   De frågor som avses besvaras är: 

- Var dödligheten större i Falun än på andra orter i Mellansverige på grund av                              

lungrelaterade orsaker ?  

- Var dödligheten per tusen invånare generellt större i Falun än på andra orter i 

Mellansverige? 

- Var medelåldern lägre i Falun? 
   Genom studier och analyser av Tabellverkets folkbokförings- och mortalitetstabeller 

för åren 1750 till 1770 har studerats, ifall miljön i Falun gav upphov till en större 

dödlighet i vissa miljörelaterade sjukdomar än den för orterna Mora, Gefle och 

Hedemora. Miljön i Falun skiljde sig från de andra orterna främst på grund av den 

massiva exponeringen av svaveldioxid och metallhaltiga partiklar, som förekom som 

ett resultat av gruvverksamheten och den efterföljande kopparframställningen. Gefle 

var en tätort med stadens problem medan Mora var ett agrart samhälle och Hedemora 

var både och. 

   Resultatet visar, att risken att avlida i bröst- och lungrelaterade sjukdomar var 

signifikant högre i Falun än i Mora och Hedemora. Även i Gävle var risken mindre än 

i Falun, dock ej lika tydligt, vilket sannolikt är en följd av att Gävle var en tätort, som 

allmänt gav en högre dödlighet. Även den allmänna risken att avlida i förtid var högre i 

Falun än för de andra orterna. Undersökningen visar också på den risk, som fanns, att 

avlida i förtid, som de olika epidemierna gav upphov till och den stora inverkan det 

får. Medelåldern var högre i Falun än för de andra undersökta orterna men detta 

förklaras främst och rimligast av demografiska skillnader 
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