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Stormägtigste Allernådigste Konung! 

D å åtskilliga omständigheter och deribland utarbetandet af de af Eders Kongl. 

Maj:t nyligen, genom nådigt bref af den 26 sistlidne Junii, fastställde nya For-

mulairer uppehållit sammanräkningen af 1838 års inkomne Tabeller längre tid 

än vanligt, så att under tiden äfven 1839 års Tabeller hunnit inkomma och 

vederbörligen granskas; så får Tabell-Commissionen nu på en gång för bägge 

dessa år afgifva den berättelse och de General-Sammandrag öfver hvartdera 

årets uppgifter, som, i följd af Eder Kongl. Maj:ts nådiga Förordnande i bref 

af den 25 Maj 1824 eljest för hvartdera året särskildt hade bordt i underdå

nighet afgifvas, innefattande dessa General-Sammandrag, såsom vanligt, 

i den första afdelningen, Summariska förhållandet ej allenast i Städerne utan ock 

på Landsbyggden med jemnförelse af medeltalet af sista Qvinqvennal-upp-

gifterne; 

i den andra, de Föddes och Dödes antal efter Stånds-Classerne; 

i den tredje, Summan af vigde, födde och döde, med derpå grundad provisionel 

uträkning å Folkmängdens belopp vid hvartdera årets slut i hvarje Län 

af Riket, och 

i den fjärde afdelningen specifika antalet ingångna äktenskap samt födde och 

döde i hvardera af Rikets Städer. 

Enligt Tabell-Commissionens under den 9 April sistlidet år afgifne sista 

underdåniga berättelse i detta hänseende, hade Nativiteten i Riket uppgått 
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Mortaliteten deremot 

och Nativitets-öfverskottet således 

men 1837, i anseende till samma års 
ovanligt stora Mortalitet blott till 

som för bägge åren sammanräknade ut
gör en folkmängds tillökning af 

Närgående General-Sammandrag utvisa att 

Nativiteten utgjort 

Mortaliteten deremot 

samt Nativitets-öfverskottet alltså 

Om nu till dessa 4 årens öfverskott lägges 1835 års be-

stämdt uppgifne folkmängd 

Så kan följaktligen Folkmängden vid 1839 års slut, i enlighet 

med tredje afdelningen af samma års General-Samman

drag, icke beräknas högre än till 

Redan af denna Resumé lärer Eder Kongl. Maj:t i nåder täckas inhämta, 

att då, såsom i ofvan åberopade sista underdåniga berättelse anmärkt blifvit, 

året 1837 med hänseende till så väl en mindre Nativitet, som större Morta

litet än vanligt, befunnits så missgynnsamt, att alltsedan det olyckliga krigs-
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året 1809, exempel på en så ringa folktillökning icke mera än fyra gånger, 

nemligen åren 1828, 1829, 1831 och Cholera-året 1834 i Tabellverkets Annaler 

förekommit; så måste ock i detta hänseende bägge de sist framflutne åren 1838 

och 1839 räknas till samma cathegori. Med jämnförelse emot sista Qvinqvenni-

medeltal får Tabell-Commissionen nu i möjligaste korthet, med grund af de bi

fogade General-Sammandragen, anmäla det närmare förhållandet i alla de delar, 

som utgöra föremålet för denna underdåniga berättelse. 

Nativiteten utgjorde 

deraf räknades till 

Vid jemnförelse Landsorterne emellan är för
hållandet som följer: 
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Häraf visar sig alltså, att den anmärkta Nativitets-förminskningen bägge 

åren inträffat på Landsbyggden förnämligast inom Bonde-Ståndet, snart sagdt i 

alla Länen af Riket med undantag år 1838 af endast 4 och år 1839 af blott 5 

Län, samt att dess minskning varit betydligast år 1838, i Wärmelands, Elfsborgs, 

Kopparbergs, Götheborgs, Jönköpings, Gefleborgs, Stockholms, Hallands och 

Kronobergs; och år 1839 i Elfsborgs, Wärmelands, Kopparbergs, Calmar, Skara

borgs, Upsala, Jönköpings, Hallands, Wäster-Norrlands och Gefleborgs Län. 

De Oäkta födde Barnens 
proportion till de lefvande födde har varit 

som bevisar, att den desse ifrågavarande år så betydligt minskade Nativiteten 

likväl icke haft ett motsvarande inflytande i denna del på sedligheten. 
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Barnaföderskornes 
antal under bägge åren befinner sig naturligtvis i minskadt förhållande lika med 

Nativiteten. Till åldern hafva de varit talrikast mellan 25 och 30 samt emellan 

30 och 35. Under året 1838 befinnas 19 och år 1839 — 20 hafva varit öfver 50 

år gamla. Ibland Barnaföderskorne äro i General-Sammandragerne inräknade 

2714 år 1838 och 2793 år 1839, som nedkommit med dödfödde Barn, samt med 

I hänseende till villkoren, hvari Barnaföderskorna sig befunnit, utgör efter Tabell-

författarnes åsigter, 

Ehuruväl i Barnaföderskornes antal sålunda äro inräknade äfven dem, som 

nedkommit med dödfödde, så bör likväl i underdånighet anmärkas, att de 

Dödfödde Barnen 
icke äro inräknade, hvarken under den här ofvan specificerade Nativiteten, eller 

under den här nedan upptagne Mortaliteten. Sedan början af 1830-talet har emed-

lertid uppmärksamheten blifvit fästad närmare än förr å deribland inbegripne 

äkta eller oäkta barn, med tillämpning hvaraf 

hvaraf fortfarande anledning visar sig till den i föregående underdåniga berät

telsen gjorda anmärkning, hurusom nemligen antalet oäkta dödfödde mot de 
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äkta dödfödde i Stockholms Stad är större, men deremot i såväl de öfrige Stä-

derne, som på Landsbyggden, proportionaliter så ganska betydligt mindre, en 

omständighet, hvartill likväl orsaken ännu icke på något nöjaktigt sätt kunnat 

förklaras, men som dock synes förtjena uppmärksamhet. 

Äktenskap 
hafva ingåtts till följande antal 

deraf ibland 

Landsorterne mellan utgöra de som följer, 
nemligen 
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De ingångna Äktenskaperne visa sig således i jämnförelse till förra Qvinqvennium, 

äret 1838 i synnerhet, i ett så ovanligt och betydande missförhållande, att med 

undantag endast af Westerbottens Län, der antalet var alldeles lika, minsknin

gen i mer och mindre mohn (dock förnämligast i Wärmelands och Elfsborgs Län) 

inträfiat i hvartdera af de öfriga Länen äfvensom i Stockholm. År 1839 var väl 

minskningen omkring 2-3:delar mindre än år 1838, men, med undantag af endast 

10 Län, i alla de öfriga och i synnerhet i Elfsborgs och Upsala Län i fortfarande 

aftagande. Bägge åren befinnes den anmärkte förminskningen förnämligast inom 

Bonde-Ståndet. 

*) Antalet detta år 334 eller lika med motstående medii-tal. 
Tabell-Commissionens Berättelse för åren 1838, 1839. 2 
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De igenom Consistoriel åtgärd upplöste Äktenskap 
äro uppgifne till antal, som följer: 

Mortaliteten 
befinnes hafva utgjordt 
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Denna under bägge åren inträffade ovanligt stora Mortalitet har således, 

lika med den här ofvan visade Nativitets förminskningen, nästan ensamt drabbat 

Landsbyggden samt Bonde-Ståndet, men derförutan också till en del de till 

Classen Alla Andra hörande personerne. Anmärkningsvärdast är, det denna 

större dödlighet året 1838 på endast 5 eller Jönköpings, Calmar, Gottlands, 

Malmö och Götheborgs Län när, öfvergått hela Riket, ehuru i mera betydlig 

*) Den i Jönköping, Götheborgs Stad och Län samt i Stockholm år 1834 så betydligen 
härjande Cholera-farsoten här inbi-gripen; med afdrag hvaraf resultatet af denna jämn-
förelse skulle befinnas än mera missgynnsamt. 



12 

mohn Stockholms, Södermanlands, Kopparbergs och Nerrikes Län. Året 1839 

befinnes väl Mortaliteten uti 8 Län äfvensom i Stockholms Stad hafva under

stigit medii-talet af förra Qvinqvennium, men fortfor till sitt högre belopp i de 

öfrige Länen; betydligt i Elfsborgs, Wärmelands och Gefleborgs Län, dock huf-

vudsakligast med nära 2600 personer i Kopparbergs Län, där den med sam

manräknade 5237 personer således uppnådde det i fredstid högst ovanliga be

loppet af 1-27:del af Länets hela folkmängd, hvartill, så vidt af Tabellerne kan 

inhämtas, en i Julii, Augusti och September 1839 utbrusten nästan allmän elak

artad rödsot synes hafva varit förnämsta orsaken. 

Utaf följande i Tabellformulairet till specification ålagde dödsorsaker och 

olyckshändelser hafva aflidit, 

nemligen 

Vid denna nu ådagalagde bägge åren inträffade så betydliga Mortalitet, an

ser Tabell-Commissionen sig icke böra underlåta att tillika ådagalägga 
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Mortalitetens förhållande till Månaden af Året, till beloppet 
utgörande som följer, 

Den anmärkta större dödligheten, igenfinnes alltså hufvudsakligast år 1838 i 

October, Februari och November samt år 1839 i April, Julii, Mars och Decem

ber. Endast i Augusti och September år 1838 och September år 1839 har den 

varit mindre än Medium af det föregående Qvinqvennium i hänseende till må

naden af året. 

Efter att sålunda i underdånighet haf va framlagdt resumeen af de för åren 

1838 och 1839 inkomne uppgifter, återstår för Commissionen att med anledning 

af dem, så väl som de tillika antecknade in- och utflyttningarne Orterne emel

lan, ådagalägga för hvartdera Länet i Riket, likmätigt 3:dje afdelningen af 

General Sammandragen, förhållandet med 
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Folkmängdens ökning eller minskning 
under hvartdera året, nemligen 

I följd af denna provisionela uträkning utmärka sig bägge åren samman
räknade blott 12 Län nemligen Calmar, Östergöthlands, Malmö, Christianstads, 
Blekinge, Kronobergs, Wärmelands, Götheborgs, Skaraborgs, Elfsborgs, Jönkö
pings och Wästerbottens Län med någon betydligare tillökning i folknummem; 
8 Län med mindre betydlig, nemligen Wäster-Norrlands, Södermanlands, Gefle-
borgs, Nerrikes, Jämtlands, Norrbottens, Hallands och Gottlands; men i 4 Län är 
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den minskad, nemligen, såsom redan anfördt blifvit, i Kopparbergs Län i syn

nerhet, men ock i Upsala, Wästmanlands och Stockholms Lån, dock till obetyd

ligt belopp. Det bör emedlertid icke lämnas oanmärkt, att anledning sig yppat 

till någon i den ena af de ifrån Calmare Stift inkomne Tabellerne förelupen 

felaktighet af omkring 1000 personer, vare sig i beräkningen af förra Qvinqvennal-

folkmöngden, eller ock, såsom troligast, i In- eller Utflyttnings-uppgifterne, som, 

icke utan en tidödande correspondance och uppehåll i denna underdåniga be

rättelses afgifvande, skulle kunna redas; men hvartill felet snart upptäckes af de 

nästkommande år för det innevarande å nyo inkommande Qvinqvennal-uppgif-

terne, hvilka ock närmare skola besanna den i öfrigt här nu blott provisionelt 

uppgifne folkmängden. 

Då, i följd af Kongl. Vaccinations-Reglementet, uppgifter i detta afseende 

äfven till Tabell-Verket ingå, med undantag endast för Stockholms Stad; så får 

Gommissionen slutligen i underdånighet anmäla, att, i enlighet dermed, 

de Vaccinerades antal 

Tabell-Gommissionen begagnar i öfrigt detta tillfälle, att, i afseende på 

Eder Kongl. Maj:ts i nådigt bref af den 21 Februarii 1826 gifne befallning om 

utdrags införande i Stadstidningen af desse slags årliga underdåniga berättelser, 

anmäla, att Commissionen, jämte noggrann efterföljd af detta nådiga förordnande, 

till desto närmare upplysning äfven alltsedermera låtit särskildt trycka och med 

samma tidning utdela exemplar af sjelfva General-Sammandragen, emot en af 

den på Kongl. Gommissionens Stat uppförda Expence-Summa bestridd kostnad, 

af 93 R:dr årligen, och detta af destomer anledning, som desse General-Sam

mandrag flerestädes utrikes ifrån och i synnerhet ifrån England varit efterfrå

gade och requirerade; men som från sistnämde ställe egentligen klagomål för-
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sports deröfver, att innehållet af den årliga berättelsen ej blifvit lika tillgänglig, 

hemställer i underdånighet Tabell-Commissionen, om icke hädanefter äfven sjelfva 

berättelsen till ett antal af 2500 exemplar årligen, oberäknadt qvinqvennii-åren 

för hvilka enligt särskild nådig befallning berättelsen i hela sin vidd på sådant 

sätt emanerar, finge särskildt af trycket utgifvas och med tidningarne utdelas, 

hvartill Commissionen förmodar kostnaden icke böra öfverstiga 26 R:dr 3:co 

per ark, samt att densamma, sammanlagd med förenämde 93 R:dr eller tillhopa 

omkring 200 R:dr årligen, måtte, af det på Riks-Staten till trycknings-kostmdev 

uppförda anslaget, emot vederbörlig räkning varda Commissionen ersatt, på let, 

att det på Commissionens Stat till expencer anslagne beloppet af endast 480 

R:dr årligen må blifva tillräckligare för sammanräknings och öfrige dertill al-

sedde kostnader, destomera, som igenom de nyligen i nåder fastställde nya till 

uppgiftevnes talrikhet emot förr mera vidsträckta formulairernes beskaffenhet, 

den nu med yttersta sparsamhet accorderade betalningen för de inkommande 

Tabellernes sammanräkning till Stift och Län oundvikligen med nästa år måste 

förhöjas, om arbetet ej skall afstadna. 

Tabell-Commissionen framhärdar med djupaste vördnad, 

S t o r m ä g t i g s t e A l l e r n å d i g s t e K o n u n g ! 

E d e r s K o n g l . Maj : ts 

underdånigste och tropligtigste 
undersäter och tjenare 

CARL LÖWENHJELM 

C. D. SKOGMAN. 
JOSEF WALLIN. 

C. E. VON WEIGEL. L. O. FÄGERSTEN. 

John Ad. Leyonmarck. 



General-Sammandrag 
öfver 

Nativiteten och Mortaliteten m. m. i Sverige 

År 1838. 

Födde. 

Barna-Föderskor. 

Ingångne Äktenskap. 

D ö d e . 

Mortalitetens förhållande till Åldern. 

*) Så kallade Politi-lik. 



Födde. År 1838. Döde. 

Provisionel Calcul öfver Folkmängden vid 1838 Års slut. 



Närmare Specification å Nativiteten och Mortaliteten i Städerne År 1838. 

*) Central-Hospitalet här inberäknadt. Stockholm den 8 December 1840. 

J O H N A D . L E Y O N M A R C K . 

Kongl. Tabell-Commissionens Secreterare. 

S T O C K H O L M , 1841. Tryckt hos P . A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. 





General-Sammandrag 
öfver 

Nativiteten och Mortaliteten m. m. i Sverige 

År 1839. 

Födde. 

Barna-Föderskor. 

Ingångne Äktenskap. 

Döde. 

Mortalitetens förhållande till Åldern. 

*) Så kallade Politi-lik. 



Födde. År 1839. Döde. 

Provisionel Calcul öfver Folkmängden vid 1839 Års slut. 



Närmare Specification å Nativiteten och Mortaliteten m.m. i Städerne År 1839. 

*) Central-Hospitalet bär inberäknadt. Stockholm den 8 December 1840. 

J O H N A D . LEYONMARCK. 

Kongl. Tabell-Commissionens Secreterare. 

S T O C K H O L M , 1841. Tryckt hos P . A. N O R S T E D T & SÖNER, Kong. Boktryckare. 
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