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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Den betydeliga tidsutdrägt, som sammanfattandet af 1840 års, i underdånig 
skrifvelse af den 6 Maj sistl. år, aflemnade utförligare Qvinqvennii Tabellverk 
erfordrade, har utgjort hindret för afgifvandet af de berättelser, hvilka seder
mera, till följd af Kongl. Maj:ts nådiga förordnande i bref af den 25 Maj 1824, 
äfven emellan Qvinqvennii-perioderne, årligen om förhållandet med Nativiteten, 
Mortaliteten samt ingångne äktenskap m. m. i Riket bordt i underdånighet insändas. 
Sedan emedlertid numera de till Tabell-Commissionen, efter förstnämnde års 
utgång, för åren 1841, 1842 och 1843 från Rikets Prästerskap i dessa hänseen
den inkomna Tabeller, så noga som möjligt, blifvit granskade och hunnit sam
manräknas, får Tabell-Commissionen derföre nu på en gång i underdånighet öf-
verlemna 3:ne, på förr vanligt sätt, för hvartdera året af dessa uppgifter upp
rättade General-Sammandrag, hvilka närmare ådagalägga hurusom, igenom en 
Nativitet 

med en Mortalitet deremot 

Rikets Folkmängd alltså under dessa 3 år vunnit en 
tillväxt af 

Hvarigenom, och då 1840 års Folkmängd, sådan den i 
ofvan i underdånighet åberopade Qvinqvennii-berät-
telse blifvit uppgifven, här tillägges med . . . 

Folkmängden i Riket aproximatift vid 1843 års slut 
bör kunna anses utgöra 
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General-Sammandragen utvisa, säsom vanligt, i 

1:sta Afdelningen: Summariska beloppet, särskildt i Stockholm, i de öfriga Stä-
derne och på Landsbygden, af födde äkta eller oäkta barn; Barnaföder
skornas antal äfven till olikhet i åldern; ingångna Äktenskap; Dödligheten, 
dels bland äkta eller oäkta barn under 3 år, bland Ungdomen deremellan 
och 15 år, bland de Ogifta öfver denna ålder, bland Gifta samt Enklingar 
och Enkor; och dels Summariskt af alla dessa classer i olika ålders år, 
med i alla dessa hänseenden in margine till jemförelse antecknadt medium 
under det sist förflutna Qvinqvennium; 

2:dra Afdelningen: Nativiteten och Mortaliteten uti hvarje Län bland hvardera 
af de olika Stånds-classerne; 

3:dje Afdelningen: äfvenledes för hvarje Län antalet af vigda par; af födda äkta 
eller oäkta samt dödfödde, särskildt på Landsbygden och särskildt i Stä-
derne, med för hvarje Län, så väl derpå, som å uppgifterne om in- och 
ulflyttningarne, grundad provisionel Calcul å Folkmängdens belopp vid 
hvartdera årets slut; innefattande sluteligen 

4:de Afdelningen: en närmare specification å antalet vigde par, samt födde och 
döde uti hvar och en af Rikels Städer särskildt. 

Fördelad på år har förenämnde Nativitets öfvervigt utgjordt 

hvadan och då Medium af den lika beskaffade vinsten 

under förflutne Qvinqvennium eller åren 1836 med 

1840 endast steg till 12,794 + 12,073 = 24,867 

alla 3 nu ifrågavarande åren företedt ett mera gynnsamt förhållande, hvarafåret 1841, 

synnerligast igenom en särdeles lindrig Mortalitet, men åren 1842 och 1843, huvud

sakligast igenom en ökad Nativitet, såsom här nedan i möjeligaste korthet närmare 

skall ådagaläggas,under fortsatt jemförelse med förraQvinqvennii medelförhållanden. 
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Nativiteten 
har utgjordt, som följer: 

Vid jemförelse Länen emellan, visar 
sig förhållandet hafva varit 

följande: 
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Af de 8 Län, der propagationen år 1841 var emot medeltalet af förra 
qvinqvennium mindre, visar sig således denna minskning hufvudsakligast i Öster-
göthlands Län; och torde härvid böra anmärkas, att då egenteligen Landsbyg
den företer denna minskning bland de tvenne här ofvan sist uppräknade Clas-
serne, likväl ingen egentelig missväxt på säd föregående året der ägt rum, emedan 
så väl för 1840, som för åren 1841 och 1842 hvartdera årets skörd officielt blifvit 
uppgifne endast såsom medelmåttig. Året 1842, då med undantag af Malmöhus Län, 
och år 1843 med undantag af Skaraborgs Län, propagationen åter så betydeligen 
ökades, förekommer denna tillökning deremot bägge åren störst i Wärmelands 
och Kopparbergs, samt år 1842 äfven i Gefleborgs och Wäster-Norrlands Län, 
utan att ett föregående urens i desse fyra Län mera fördelaktigt skördens för
hållande kan antagas såsom derlill bidragande orsak, såsom flere gånger i förra 
tider varit förmodadt. Anmärkningsvärdt är, att folkmängds-tillökningen i öfrigt 
alla åren visat sig i de Nordligare Länen utan afbrott, samt att det är bland 
Classen Alla andra, som den i allmänhet funnits störst. 

De oäkta födde Barnens proportion till de lefvande föddes utgör: 
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således i ett jemt tilltagande, ej allenast i Province-Städerne (året 1842 ensamt 
något mindre), utan ock, emot förra vanligheten, betydeligast på Landsbygden, 
och med ett ofbrändradt förhållande alla 3 åren i Stockholms Stad. 

Barna-Föderskornas 

antal befinner sig naturligtvis ökadt i mohn af den större Nativiteten, och, i 
anseende till olikheten i ålders-åren, i nära proportionerligt förhållande till förra 
Qvinqvennii-medeltalet, såsom General-Sammandragen närmare utvisa. 

Antalet af dem deribland, som 
nedkommit med 

Då, hvad de dödfödde angår, uppmärksamheten de sednare åren blifvit 
fästad å den märkeliga olikheten Släderne och Landsbygden emellan bland dem 
som framfödas i äkta eller oäkta säng, bör äfven i denna underdåniga berättelse 
den fortfarande skiljaktigheten härutinnan icke förbigås. 

Antalet dödfödde har uppgifvits, 
som följer: 
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Tabell-formulairet ålägger Författarne att, specifikt Lill Summan, upptaga 
Barnaföderskorna efter deras mer eller mindre förmögna vilkor; och har, efter 
sådan deras åsigt, af Barnaföderskorna varit: 

Äktenskap 
hafva ingåtts till antal som följer: 

Hvaraf ibland 

och emellan 

Äktenskaperne, hvilka, enligt hvad i sista underdåniga Qvinqvennii-berällel-
sen blef anmärkt, den sednare tiden befunnits i betydligt aftagande, hafva såle
des under alla 3 åren emot sista medii-talet åter ökats, 
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Närmare förhållandet merd ingångne Äktetiskaperné 

och denna tillökning Länen emellan, 

utvisar följande jemförelse: 

Det är sålunda endast i Wästmanlands Län, som minskningen i ingångna 
Äktenskap alla 3 åren fortfarit. I öfrigt, och med undantag af Östergöthlands 
Län 1841, af Malmöhus år 1842, af Blekinge och Upsala Län år 1843, samt 
i Stockholms Stad de bägge sista åren, hafva äktenskaperne i alla de öfrige Lä
nen, i mer och mindre mohn, men synnerligast alla 3 åren fortfarande i Kop
parbergs och Wärmelands Län, åter visat sig i tillökning, i allmänhet och egente-
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ligast på Landsbygden samt inom Bonde-Ståndet och bland den sista Classen 

Alla andra. 

Af igenom Consistoriel åtgärd under desse 3 år 
upplöste äktenskap är antalet uppgifvet: 

Mortaliteten 

har visat sig till följande 
belopp: 
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Ibland denna Mortalitet äro 
räknade: 

Till olikhet i nedannämnde 
åldrar har antalet varit: 

Tabell-Commissionens Berätt. för åren 1841—43. 2 
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Vid jämförelse Länen emellan 
har förhållandet befunnits, 

som följer: 

Dödlighetens här ofvan redan omnämnde ovanligt lindriga framfart året 
1841 igenfinues således, (med undanlag endast af Kronobergs Län), i mer och 
mindre mohn i alla de öfrige Länen af Riket, men synnerligast i Kopparbergs 
Lan; hvilkel äfven fortfarit under de 2:ne påföljande åren uti detta Län i en 
betydlig mohn emot de öfriga Länen. Oaktadt dödligheten sedan åter ökats året 
1842 synnerligast i Östergötblands och 5 andra Län, samt året 1843 i icke min
dre än 10 Län, hvaraf förnämligast i Wärmelands och Östergöthlands Län, före
kommer anmärkningsvärdt att Stockholms Stad, äfven under dessa bägge sista r 
allmänhet svårare åren, från inflytelsen häraf varit förskonad. Den större Mor-
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taliteten så väl år 1842, som året 1843 , hufvudsakligast pä Landsbygden och 
ibland de 2:ne sista af ofvan uppräknade Classerne, visade sig i nära lika pro
portion ibland Barnen under 1 år , Ungdomen deröfver och de Ogifta öfver 15 
år ; men deremot märkbart skonsam i Gifta Ståndet emot vanligheten. 

Till denna större dödlighet åren 1842 och 1843, emot året 1841, finnes 
livarken någon Epidemie eller viss sjukdom såsom egentelig allmän ordsak af 
Prästerskapet uppgifven; dock har, som ej förtigas bör, i åtskillige Prosteri-Tabel-
ler — för år 1842 från Jönköpings och Gefleborgs Län, Rödsoten; från Öster-
göthlands Län, både denna och Skarlakansfebern; från Kronobergs, Calmar, 
Christianstads, Malmöhus, Elfsborgs och Nerrikes Län, Nervfebern; — likasom 
för år 1843 från Södermanlands Län, Skarlakansfebern; från Jönköpings, Elfs
borgs, Wärmelands och Kopparbergs Län, Rödsoten; samt från Östergöthlands 
och Skaraborgs Län, Nervfebern — uppgifvits såsom utöfver vanligheten gång-
bare och härjande. 

Af Tabell-författarne till särskildt specification ålagde följande döds-ordsaker, 
hafva öfver hela Riket räknadt, 

blifvit bortryckta: 

*) Deraf år 1841 största antalet eller 59 i Södermanlands och 56 i Elfsborgs Lan, men obetydligt 
i 14 af de öfrige Länen. 
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Dödlighetens förhållande i hänseende till månaden af året, i hela Riket räk
nadt, finnes uppgifven som följer: 

Vaccinationen, 
om hvilken, såsom flere gångor tillförene i underdånighet blifvit anmärkt, för 
Stockholms Stad inga uppgifter till Tabell-Commissionen ingå, har i det öfriga 
af Riket stigit till följande sammanräknade antal: 

hvaraf således följer, att denne välgörande skyddsanstalt i betydlig mohn varit 
på Landsbygden mera begagnad det sednaste året emot de föregående åren. 

Tabell-Commissionen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit 

Stormäktigste Allernådigste Konung! 
Eder Kongl. Maj : t s 

under dånigste och troligtigste 
undersåter och tjenare 

CARL LÖWENHJELM. 
C. D. SKOGMAN. C. E. von WEIGET. JOSEF WALLIN. 

Stockholm den 26 Maji 1845. John Ad. Leyonmarck. 



General-Sammandrag 
öfver 

Nativiteten och Mortaliteten m. m. i Sverige 
År 1841. 

Födde. 

Barna-Föderskor. 

Ingångne Äktenskap. 

Döde. 

Dödlighetens förhållande efter Åldern. 

*) Till Gift eller Ogift Stånd och Ålder icke specifikt uppgifne. 



Födde. År 1841. Döde. 

I hvarje Län af Riket Provisionel Calcul öfver Sveriges Folkmängd vid 1841 års slut. 



Närmare Specification å Nativiteten, Mortaliteten och Giftermålen uti hvarje Stad År 1841. 

Stockholm den 26 Maji 1845. 

JOHN AD. LEYONMARCK. 

S T O C K H O L M , 1846. Tryckt hos P. A. N O R S T E D T & S Ö N E R , Kongl. Boktryckare. 





General-Sammandrag 
öfver 

Nativiteten och Mortaliteten m. m. i Sverige 

År 1842. 

Födde . 

Barna-Föderskor. 

Ingångne Äktenskap. 

Döde. 

Dödlighetens förhållande efter Åldern. 



F ö d d e . År 1 8 4 2 . D ö d e . 

I hvarje Län af Riket. Provisionel Calcul öfver Sveriges Folkmängd vid 1842 års slut. 



Närmare Specification å Nativiteten, Mortaliteten och Giftermålen uti hvarje Stad År 1842. 

Stockholm den 26 Maji 1845. 

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

S T O C K H O L M , 1846. Tryckt hos P. A. NURSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. 





General-Sammandrag 
öfver 

Nativiteten och Mortaliteten m. m. i Sverige 

År 1843. 

Födde. 

Barna-Föderskor. 

Ingångne Äktenskap. 

Döde. 

Dödlighetens förhållande efter Åldern. 



Födde. År 1843. Döde. 

Provisionel Calcul öfver Folkmängden i Sverige vid 1843 års slut. 



Närmare Specification å Nativiteten, Mortaliteten och Giftermålen uti hvarje Stad År 1843. 

Stockholm den 26 Maji 1845. 

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

S T O C K H O L M , 1846. Trjckt hos P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kong/. Boktryckare. 
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