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Stormägtigste Allernådigste Konung! 

Till Eder Kongl. Maj:t får Tabell-Commissionen, i medföljande 36 styckes Ta-
better,, underdånigst öfverlämna Sammanräkningen af upgifterne i de Tabeller, som 
ifrån Rikets Prästerskap under sist förflutne Quinquennium, eller för åren 1816, 
1817, 1818 1819 och 1820, till Commissionen inkommit, och med anledning af 
dem, derjemte, angående såväl Nativitetens och Mortalitetens föthållaade änder 
samma tidelopp, som om Folkmängden sistberörde år, jämte dess tillväxtsedan 
föregående Qainqaennii året 1815, härmedelst afgifva underdånig berättelse, hvilken, 
dä Eder Kongl, Maj:t i nådigt Bref af den 14 Julii 1818 täckts anbefalla dess all-
anängörande igenom trycket, Commissionen i underdånighet sökt göra si utförlig 
och fullständig, som utan Tabellform ske kunnat, och utrymmet för en berättelse 
tillåter. 

Den första af de bifogade Tabellerna innefattar ett General-Sammandrag öfver 
lödde och döde under hela ifrågavarande Quinquennium. 

De förres antal har utgjort: 

De sedaares deremot : 

Tillökningen som hela Folkmängden i Riket, igenom en 
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öfvervägande Nativitet under detta quinquennium vunnit, 
åtgör alltså — — 60902 53724 114626 

och per medium årligen 12180 10745 22925 
hvilket medium, jämnfördt med samma resultat af föregående quinquennium emellan 
aren 1810 och 1815, som blott besteg sig till 14328 personer, således utgör en 
större vinst af 8597 personer, och lämnar så mycket tydligare bevis å Eder Kongl. 
Maj:S visa Styrelse-åtgärder, samt förrronen af det fredslugn Sverige under na 
framflatne Decennium fått åtnjuta, som under det nåstföiegående Quinquennium e-
mellan åren 1805 och 1810, Tabellverket, i stället för en sådan vinst , ådagalade 
att Mörtaliteten då var 11894 personer större än Nativiteten, hvilken förlust egen-
teligen härledde sig ifrån det under krigsåren 1808 och 1809 såväl på Slagfältet 
6tupade, som igenom Fältsjuka och andra med kriget förenade orsaker omkomne 
stora antal medborgare, enligt hvad Commissionen i dess berättelse af den 21 Octo
ber 1812 och derhos fogade Tabell N:o VI redan förut i underdånighet visat. 

Innan Commissiönen nu går att med anledning af de upprättade Tabellerne i 
uaderdånjghet anföra närmare förhållandet med ofvanuppgifne Natrvitet och Mortal 
litet för nu ifrågavarande Quinquennium, arrser Commissiönen ordningen fordra, att 
först upplysa förhållandet med de under samma tid ingångna eller genom döden upp-
lösta Äktenskap samt Barnaföderskorna. Commissiönen får i förbigående i under
dånighet erinra, att alla de Summor, som uti den till vänster här nedan hela Berät
telsen igenom upptagne Columnen finnas införda, endast angå det föregående Quin-
quenmi talet eller åren 1811 med 1815, som till jämnförelse, så mycket rummet tifl-
låtit, ansetts böra intagas. 

Äktenskap. 
i ngångne 

utgöra enligt Tab. I I , 
Emellan 

och hafva alltsä Aktenskaperne per medium väl ökats emellan de Ogifta med 1069. 
men hkval pa det hela förminskats med 59. 

Äluenskapernes förhållande i hänseende till Länen har, efter medium räknadt, 
varit som följer: 
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Det är således i Hufvudstsden samt i de densamma närmast omgifvande Lan, som 
Äktenskaperne befinnas i synnerhet hafva varit i aftagande, men deremot hufvud-
saklrgast i tilltagande i Jönköpings och Kronobergs Län. I hänseende till måna-
derna, hvarr Äktenskaperne finnas vara ingängne, har under detta Quinquennium ap-
talet varit störst i December, October och November, men minst i Julii och Au
gusti månader, såsom den under förenämnde Tabell upptagnt Specification utvisa. 

Upplöste Äktenskap utgöra enl. Tab. II. 
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Och således nära 900 Äktenskap under de sistförflutna 5 är af dödligheten mera 
skonade, än under det förutgångna quinquennium, efter år räknadt. 

Barna-Föderskor. 

Under detta quinquennium har Barnaföderskomes antal, årligen per medium 
räknadt, stigit till 5588 flere än i det förra, och varit störst i åldern emellan 25 och 
30, då derémot i det förra, åldern emellan 30 och 35 ägde öfvervigten. 

Af förenämnde 430261 Barnaföderskor hafva nedkom-
mit med 

Och således Tvillingars och Trillingars antal aftagit, men deremot de Dödföd-
des antal per mediom öfverstigit föregående quinquennium med 119 stycken ärligen. 

Nativiteten. 
Antalet födds Äkta och Oäkta Barn under detta quinquennium, har enligt Tab. 

IV, atgjort som följer: 
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Summa 

eller per medium — 

Att Nativiteten således, atom i Gefleborgs Län, varit i ett jämnt tilltagande 
såval i de öfriga Länen, som i sjelfva Hufvudstaden, oaktadt äktenskapernes antal, 
såsom of van i underdånighet visalt blifvit, per medium förminskats med 59, bar 
ofelbart sin förnämsta orsak der i från, att giftermålen under detta quinquennium, 
med ofvan visade stora öfvervigt emot det förra , ingåtts emellan förut ogifta per
soner och troligen således i yngre åldern, ehuru, vid saknad i Tabell-Verkets bit-
tills varande formulairer af uppgift om Makarnes ålder vid ingånget äktenskap, så
dant ingalunda kan bestämmas, men vinner sannolikhet af Barnaföderskornes ofvan-
upptagne större antal i den yngre àloern detta emot det förra Qainquennium. Uti 
Calmare och Elfsborgs Län har Nativiteten varit störst, ehuru de i samma Län ökade 
äktenskap icke finnas vara i motsvarigt förhållande. Att den deremor i Gefleborgs 
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Län varit minst , och öfverskottet där icke mer än g Barn årl. per medium, 
kan icke förekomma underligt, dä i samma Län äktenskaperne under detta Quin
quennium minskats med 42 per medium årligen. 

Öfverskottet af de flera födde detta , i jämnförelse med det föregående quin-
quennium, består således af: Akta Barn per medium 

Af den under nu sist åberopade Tabell upptagne Specification å månaderne, i 
hvilka Barnen blifvit födde, ökes förra erfarenheten, att mesta antalet Barn födas i 
September och det minsta åter i Junii. 

Tabellen innefattar tillika ett Sammandrag af uppgifterna å de i Lands-Orter
na Vaccinerade Barn, som, i saknad af lika beskaffade uppgifter till Tabellverket 
för Stockholms Stad, icke kunnat dermed completteras. Antalet i Lands-Orterne 
och Småstäderne Vaccinerade utgör 289797 eller per medium 57959 årligen, som, 
i jämnförelse med medeltalet af de utom i Stockholm födde 82702 barnen, således 
belöper till nära 3/4:delar af de födde; Och då medeltalet af de under förra Quinr 
quennium i Landsorterne Vaccinerade Barnen icke uppnådde mera än 35126 emot 
77385 födde, visar sig Vaccinationeus välgörande framsteg betydligen ökadt , som 
ofelbart i Hafvudstaden är vida s tö r re , d å , efter i detta afseende vidtagne ock 
bandhafde strängare författningar, hvilka där närmare än på Landet kqnna control-
leras, nu mera näppligen något Barn lärer födas ock blifva vid lif, som icke inom 
första året undergår Vaccinatioaea. 

Mortaliteten. 
För att i denna vigtiga del af Tabellverket kanna ådagalägga möjligaste tyd

lighet vid jämnförelsers anställande emellan Sjukdomarnes härjande såväl i anseende 
till Stånd Och åldrarne särskildt. som uti hvarje Län af Riket , har Commissionen 
15tit i detta afseende författa 5 st. särskildta Tabeller, utmärkande N:o V: Dodlig-
heten ibland Barn, Taglingar, Ogifta, Gifta, Enklingar och Enkor särskildt; N:o VI; 
Mådligheten i hvarje ålder emellan 5 år , uti hvarje Lån ; N:o Vll : Dådsorsakertie och 
Sjukdomarnes mer och mindre härjande uti Länen ; N:o VIII; Dödsorsakerne: förhållande 
till dt förnämsta, åldrarne; samt N:o IX: Dödligheten jämte dådsoriahtrne i hduseende till 
undermderme uti hvarje Lån hvardera året. 
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Dödligheten, som efter medelräkning varit lindrigare än det förra quinquenni
um, ehuru året 1819 i synnerhet härjande, har likväl i proportionel beräkning i det 
närmaste lika alla åren igenom träffat alla ofvan uppräknade Folk Classerne. 

Äf. en i anseende till åldrarne har således dödligheten varit i proportioned li
ka förhållande, utom att året 1820, i hvilket Mortaliteten näst året 1819 var störst, 
en betydlig minskning visar sig i första årets ålder, som, lika med resultatet deraf-
för alla 5 åren, måste tillskrifvas en allt mer o h mer förbättrad Läkare-vård och 
allmänmre omsorg om de spädaste Barnens lif emot förra tider. Året 1816 åter, 
i hvilket Mortaiiteten var minst, har densamma likval varit berydligen härjande i 

2 
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de högsta åldrarne, då man beräknar den proportioned större dödligheten under de 
följande åren. 

I Stockholms Stad, Stockholms, Södermanlands och Westmanlands Län nar död
ligheten således varit störst år 1820 ; i Blekinge, Nerikes , Kopparbergs och Wä-
Kterbottens Län år 1818; i Gottlands och Norrbottens Lan år 1817; i Jämtland år 
1816, och den starkaste dödligheten året 1819 sålunda drabbat de öfriga eller U p -
cala, Östergöthlands, Jönköpings, Kronobergs, Calmare, Chrrstianstads, Malmö, Hal
lands, Skaraborgs, Wärmelands, Gefleborgs och Wäster-Norrlands-, men synnerligast 
Elfsborgs och Görheborgs Län. I Östergöthland var emedtertid året 1817 i nära 
lika förhållande med 1819 likasom i Westmanland emellan åren 1819 och 1820 
en skillnad af endast 5 personer förekommer. 1819 års Mortalitet ägde en öfver-
vigt emot 1820 af — — — — 6951 
1820 års — — emot 1818 — — — — 1185 
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1818 års — — emot 1817 _ _ _ _ _ 882 
1817 års — — emot 1816 — — — — 4638 

och följaktligen året 1819 (eller det svåraste) emot 1816 (eller det lindrigaste), 
en öfvervigt af tillsammans — — — Personer 13656 

Tabell-Commissionen har i underdånig hemställan af den 22 September 1820 
och i anledning af Eder Kongl. Maj:ts nådiga befallning i bref af den 14 Julii 1818 
att vid den tiden ny Tabell-Upplaga vore aE nöden , inkomma med underdånigt 
förslag till nya Tabell-formulairer, haft nådsn andraga den mindre pålitlighet sig vi
sat i afseende på uppgifterne om dödsorsakerne, och synnerligast hurusom den i 
förra Formulairet upptagne titeln Oangifven Sjukdom tycktes halva lämnat Tabell-
författame en slags rättighet till åsidosättande af de med dödsorsakernes närmare 
specification afsedde sa högst nödiga noggranna efterfrågningar, ända till den grad, 
att under det med år 1815 tilländalupne Quinquennium, ett antal af ickemirdre än 
43950 dödsfall, eller mera än 1/7:delen af hela Mortaliteten, funnits i denna Column 
opptaget. På sådan grund, och efter inhämtadt yttrande och förslag af sakkunnige 
Läkate, blef ett med denfla tituls uteslutande och hufvudsakligen i afseende på 
Sjukdomarne till nosologisk ordning dem emellan förändradt Tabell-formulaire af 
Commissionen i underdånighet föreslaget, hvilket Eder Kongl. Maj:t under den 6 
Julii 1821 i nåder täckts gilla och fastställa, hvarigenom åtminstone förbättring, om 
icke den fullständigaste noggrannhet för framtiden bör vara att förvänta. Ofvanbe-
lörde förhållande visar sig emedlertid äfven under nu ifrågavarande Quinquennium, 
då, af sammanräknade 311644 dödsfall, icke mindre än 42761 under Oangifven 
Sjukdom äro upptagne, hvarjemte anmärkningsvärde förekommer, att under tituln döde 
af ålderdoms-bräcklighet 21 personer under 50 års ålder funnits inräknade. Ofelbart 
är, att .svårigheter för rätta dödsorsakernes utrönande, särdeles hos den enfaldigare 
delen af Allmogen , esomoftast måste inträffa ; men ett så betydande antal skulle 
vara det största bevis på liknöjdhet om helsovården, så vida orsaken ej får till-
skrifvaH hvarjehanda förhinder för noggrannare efterfrâgningar, hvilka ofelbart borde 
kunna öfvervinnas. Af nedan till jämnförelse af dödlighetens större eller mindre 
verkan för framflutne 10 år upptagne medium, inhämtas dock, att den under mer 
omnämnde Column antecknade Mortaliteten varit ännu betydligare i förra tider, så 
att hädanefter, med ett hos vederbörande allt mer tilltagande nit, noggrannare efter
forskningar böra vaia att förvänta, ej allenast till Tabell-uppgifternes completteran-
de, utan förnämligast till vinnande af en ofta af sådane forskningar beroende all
männare moralisk förbättring, då utan all tvifvel lefnadssätt, vanor ellen oarter 
ganska ofta beredt dödsorsaken, som igenom en af upplysningen vunnen försigtig-
het hade kunnat förebyggas, 

I det skick Tabell-formulairerne hittills varit, visar sig, enligt Tab. VII., döds
orsakerne under detta Quinquennium per medium och i ordning efter deras härjan-
de, som följer, nemligen: 
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(g) betyder ungefärligen lika alla trea. 
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Det visar sig häraf således, att under det ifrågavarande Quinquennium Blod-
störtning, Halsfluss, Engelska Sjukan och Spetälskan i synnerhet, men också Slag, 
Vattensot och Torrsk, ehuru i mindre mon, härjat mera än vanligt. 

Tab. VII. utreder derjemte närmare Sjukdomarnes mer och mindre framfart i 
hvardera Länet af Riket, hvaraf såsom anmärkningsvärdt förekommer, att Halsflut-
ser under de 4 sista åren härjat mäst uti Malmöhus Län; Engelska Sjukan betydli. 
gen mera alla åren i Stockholms Stad, Kronobergs, Hallands, Elfsborgs och Skara
borgs Län emot de öfriga Länen; Bloditörtning och Blodhestning i Östergöthlands, 
Skaraborgs och Wärmelands Län; Spetdlskan och Skabb i Elfsborgs, Skaraborgs, Hal
lands, Westmanlands, Jönköpings och Calmare Län, nära lika mycket alla åren. Af 
Slag har betydligaste antalet blifvit bortryckt i Stockholms Stad och Län samt i 
Östergöthlands, Calmare och Götheborgs Län; af Vattintot i Stockholms Stad samt 
i Stockholms och Östergöthlands Län; af Magtorsk och Trånsjuka i Skaraborgs Län; 
af Frotsa och Åtta i Stockholms, Östergöthlands, Wärmelands, Calmare och West
manlands Län. Kiihoitan härjade år 1816 starkt i Kronobergs och Malmö Län, år 
1817 i Ostergöthlands, Christianstads. Malmö och Hallands Län, år 1818 i Öster
göthlands, Skaraborgs, Wärmelands, Westmanlands och Kopparbergs Län; år 1819 
i Götheborgs, Elfsborgs, Skaraborgs och Nerikes Län, samt år 1820 i Götheborgs 95 
Hallands, Elfsborgs och Norrbottens Län; Kopporne**), som i synnerhet åren 1816 
1817 och 1818 infunno s i g , härjade första året mast i Götheborgs, Skaraborgs, 
Elfsborgs, Calmare och Hallands Län, andra året i Skaraborgs och tredje året i Wär
melands Län; 5 Län, neml. Gottlands, Waster-Norrlands, Jämtlands samt Wäster-och 
Norrbottens, bafva under alla åren alldeles varit förskonade och i Gefleborgs Län 
endast I person aflidit i denna sjukdom; Mdsslingen var i synnerhet åren 1819 och 
1820 härjande i Götheborgs, Elfsborgs, Skaraborgs och Wärmelands samt år 1820 

*) Lefversjuka och Galsot voro ej i Tabell-fortnulairerna emelltn 1805; och 1810 särskilda 
upptagne. 

**) Smitt Koppor äro ofta svåra att åtskilja ifrån Vatt-Koppor och vissa Utslags Sjukdomar, så 
att det med skäl torde kunna sittas i tvifvelsmäl, om alla de under denna titul upptagne dö
de i egentlig. Koppor aflidit, aldraheldat, som anteckningarne till det masta lära grunda 
sig på Bondfolken egeu uppgift, troligen utan att vidare undersökning ägt rum. 
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i Jönköpings Län; Rödsoten åren 1819, 1818 och 1817 i Nerikes, Wärmelands 
och Elfsborgs Län, samt år 1819 i Jönköpings Län. Af Venerisk Sjukdom utgör per 
medium högsta antalet döde 26 i Östergöthlands Län. 
Medium af Ibland Olyckshdndelser, utgör per medium af hela Quinquennium: 
förra Quinq:m. 

Oaktadt alla i sednare tider vidtagne anstalter och författningar, utgör dock de 
Drunknades antal snarare mera än mindre emot förra tider; men anmärkningsvär
dast är, vid närmare skärskådande, förhållandet med de Qväfda Barnen Länen e-
mellan, söm Eder Kongl. Maj:t, af följande jämnförelse de förrå Quinquennieme 
med det ifrågavarande, nådigst täcktes inhämta. 
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Ofelbart synes häraf, att någon egenhet i Mödrars och Ammors lefnads- eller 
barna-behandlingssätt måste vara orsaken till den uti de först uppräknade 10 Länen 
omkring Sex-dubbelt större förlusten emot i Hufvudstaden och de öfriga 14 Länen, 
som tyckes förtjena en närmare undersökning och alfvarsam anstalt till räddande 
af flera hundra Mennisko-lif årligen. 

Tabel. IX, utvisar Mortalitetens förhållande såväl som döds-orsakerne i hvarje 
Län i hänseende till månaderne af året 5 och har under detta Quinquennium, då 
dödligheten öfver hefa Riket betraktas, förra erfarenheten vunnit ytterligare bekräf
telse, att den är störst i Mars och April samt minst i Julii och September. Håll 
och stygn hafva i de 2:ns förstnämnde månaderne varit de mast rådande dödsorsa-
kerne, hvilka, enligt Tab. VIII., till största antalet träffat dem som varit öfver 50 
år gamla. 

Slutligen bifogas i underdånighet Tab. X. , innefattande Sammandrag af det upp-
gifna antalet fattiga, som dödt i b varje månad årligen. Dermed menas, efter den i 
Tabellformulairet lämnade föreskrift, alla sådane personer, som i tifstiden haft knopp 
Mrgning, vare sig af hvad Stånd och Tital som håldst, som således på Tabell-förfaf-
Urnes godtyckliga bedömande beror. Antalet har per medium årligen stigit fill 
12891 personer, eller omkring femtedelen af hela Mortaliteten. Äfven med dem 
inträffar, att Mortaliteten varit störst i Mars och April, men deremot minst i Au
gusti och October månader. 

Folkmängden ÅR 1820 
belöper, efter sammanräkning af de deröfver sarskildt inkomne Tabellerne, till 2,584690 
Personer, hvaraf på Landet och i Städerne, som följer nemligen: 
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Tillökningen, som Rikets Folkmängd under de från sista Sammanräkningen år 
1815 framflutne 5 åren vunnit, utgör som följer, nemligen : 

Denna Tillökning visar sig i någorlunda lika förhållande såväl Länen som Stä
derna emellan, undantagande i Stockholms Läns- samt Upsala och Blekinge Läns 
Städer, der folkmängden aftagit. Hvad dervid beträffar det sistnämnde Länets Städer, 
synes dén der förekommande betydligaste minskningen härleda sig, i Carlscrona från 
bortcorrmenderadt manskap sedan år 1815, och i Carlshamn från Invalid-Corpsens 
flyttning till Malmö. 

För att, så vidt möjligt, kunna utröna pålitligheten i den nu uppgifna Folk
mängden för år 1820, har Commissionen låtit upprätta och får härbos i underdå
nighet bifoga Calculen N:o X I , som lämnar ett tämmeligen nöjaktiga resultat, så
som nu i underdånighet skall visas. Med undantag af Stockholms Stad, utgjorde 
Rikets Folkmängd är 1815 ett personale af — — — — 2,392077 

Enär härtill lägges, i enlighet med Tabellen N:o I . , de under nu fram-
lupne Quinquennium flere födde än döde i Landsorterne - 120787 
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efter aîdrag af, i en del Län, inträffad högre Mortalitet än Nativitet af 2295 118492 

Uppkommer en Folkmängd af — — — _ _ 2,510569 
Härifrån afdragee skillnaden emellan de under detta Quinquennium, enligt 
Prostarnes uppgifter för hrarje Prosteri, in- eller utflyttade pertoner, hvil-
ka, efter sammanräkning, utgöra, de sednare ett antal af 10647 

och de förre — _ — 9232 1415 

Då Folkmängden, utom i Stockholm, erhålles med — 2,509154 
som emot den uppgifna, utgör en difference af endast 33 personer mera *) . Att för-
hällandet i Landeorterna särskilde ej så noga öfverensstämmer, och att, såsom sista 
Columnen utvisar, sä stora differencer där förekomma, kan orsaken otvunget deri i-
genfinnas, att Prästerskapet i sina anteckningar öfver in- och utflyttningarne icke 
frånskilja dem, som egentligen till ock ifråa Hufvudstaden eller annat Län ömsa 
hemvist, ifrån dem, som inom Prosterierne flytta Pastoraternt emellan ; och vidkom
mande den emellan Wäster-Norrlands och Wästerböttens Län mast betydliga skill
naden af nära 3400 personer, i det förra Länet mera, och i det sednare mindre, 
härleder den sig ofelbart ifrån den vid detta Quinquennii början ännu icke fullkorn-
ligen stadgade gräns-fördelningen dem emellan. Hvad Stockholms Stad angår, kan 
en så beskaffad Controll icke äga rum, emedan ingen uppgift pä der timande in-
och utflyttningar till Tabell-Verket ingår. Hufvudstadens Folkmängd år 1815 ut
gjorde — — __ 73989 

Hvarifrån borde afgå Mortaliteteos der inträffade öfvervigt emot Nati
viteten under detta Quinquennium — — _ 3866 69123 
Men deremot tilläggas of vanberörde från Landsorterna flyttade — 1415 

Och således endast utgöra — 70538 

Hvaremot den finnes beräknad till ofvanberörde 75569 personer, eller 
en difference mera af Mankön — — — 2254 

Qvinnkön — — — — 2777 
Tillsammans 5031 

personer, hvilken difference således undanrodjer all farhåga för den i förra tider, med 
inledning af Tabell-Verket, så mycket befarade årliga Folkutflyttningen utur Riket, och 
tvärtom skulle synas utgöra antalet af de under ifrågavarande Quinquennium från 
Utrikes Ort till Riket inflyttade Personer; men härvid bör i underdånighet anmär-
kas, att då inga årliga Mortalitets-Tabeller, likasom för de andra Rikets församlin
gar, till Tabell-Verket ingär från härstädes bosatta främmande Religions-förvandters 
Kyrko-föreståndare, ätvensbm icke eller ifrån Föreståndarne för de i Riket bosatte 
Judar, har den inom dessas familier troliga öfvervigt i Nativiteten emot Mortalité-
ten under de framflutna 5 åren icke i Tabellen N:o I. kunnat intagas och observe
ras, efter afdrag hvanf beloppet af inflyttade Utländningar sannolikt ej skulle myc
ket skilja sig frän verkliga förhållandet, som i Quinquennii-Tabell-formulairernes nu
varande skick icke eller kan uppgifvas. Uti det nya formulaire, som Tabell-Com-
rnissionen för nästkommande Quinqaennii-år undfått Eder Kongl. Maj:ts nådiga be-

*) Se Bilagan Litt. A. 3 
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fällning att i underdånighet föreslå och till nådig fastställelse insända, skall Com
missionen söka afhjelpa denna br is t ; men anser sig likväl i underdånighet böra hem
ställa, om icke Eder Kongl. Maj:t skulle täckas i nåder låta vidtaga någon såden 
anstalt, at t enahanda uppgifter, som ifrån våra egna, hädanefter årligen kunde frätt 
de främmande Religions förvandternes Församlingar, äfvensom frän de Judiska i 
Stockhohn, Norrköping, Carlscrona och Götbeborg afgifvas, och Commissionen, i 
händelse af Eder Kongl. Maj:ts bifall härtill, andfå nådig befallning, såväl att dem 
hopsamla, som ock att med formulairer dertill vederbörande förse, aldrahelst som 
flere af Commissionen tillförene vidtagne utvägar, att så beskaffade upplysningar 
inbekomma, varit fruktlösa. I afseende på Stockholms Stad bör i underdånighet 
anmärkas, att dess i Tabellverket förekommande Folkmängd endast utgör antalet 
af där egentligen bosatta och mantalsskrifna personer, hvadan d e n , i anseende till 
det stora antal såväl In- som Utländska resande och i synnerhet främmande Sjö
folk, som, ehuru ständigt omväxlande alla tider af året , här vistas, utan all tvifvel 
kan räknas att öfverstiga 80000 personer. Enahanda förhållande, eller att Folk-
msngden verkligen är större än den i Tabellverket synes, torde äfven inträffa med 
Götheborg, där handeln på Utrikes ort näst Stockholm är störst , och föranleder ett 
betydligt antal Utländningars temporaira vistande där. 

I hänseende till åldrarne finnes år 1820 års Folkmängd, enligt Ta
bellen N:o XII . , utgöra, som följer, 
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Tillökningen under detta Quinquennium blir således 
på Barnaåldern med 

Ynglinga- och Mannaåldern 
Ålderdomen 

Det nästföregående Quinqpenninm, eller åren 1811 med 1815, utgjorde Folk-
tillökningen dessa 5 år endast: på Barnaåldrarne 

Ynglinga- och Mannaåldern 
Ålderdomen 

Hvilket ytterligare och oemotsägligt synes ådagalägga en allt mer tilltagande 
omvårdnad om den spädare ungdomens lif , då i den åldern, Folkökningen blifvit 
mer än fördubblad under det sista emot det näst föregående Quinquennium. 

I hänseende till Gifta eller Ogifta samt Stånd, bestod 1820 års Folkmängd, en
ligt Tab. N:ris XIII. och XIV. 
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Jämnförelsevis emot det nästföregående, utgör Folk-tillökningen under detta 
quinquennium: ibland de Gifta 

U t i Borgare-Ståndet och ibland Ståndspersonerna visar sig således en förminsk
ning i det förra af 45 man- och 654 qvinnkön, och ibland de sednare af 462 man-
och 652 qvinnkön.men i alla öfriga Classerna och särdeles bland Allmogen tillökningen. 

Då de förändringar Stånden och Folk-Classerne kunna undergå utgör ett ibland 
Tabell-Verkets vigtigaste föremål, har Commissionen trott sig i underdånighet böra 
härhos bifoga en upprättad jämnförelse-Tabell N:o XV. * ) , som icke allenast styrker 
det nu uppgifna förhållandet emellan åren 1815 och 1 8 2 0 , utan ock ådagalägger 
de förändringar Folk-Classerne under loppet af sist framflutna 15 år undergått, och 
således visar, att sedan år 1805 har Läro-Ståndets personale förminskats med 262 
personer, Ståndspersonernes med 4345 och Borgare-Ståndets med 2008, hvaremot 
Ridderskapets och Adelns blifvit ökadt med 6 4 6 , Bonde-Ståndets med 105234 och 
den öfriga under namn af alla andra i Tabellverket intagne folknummern med 72653, 
men Rikets hela folkhop under alla 15 åren endast med 171918 personer, hvartill 
förnämsta orsaken härleder sig ifrån det stora antal medborgare, som under de o-
lyckliga krigsåren 1808 och 1809 i Fält och på Lazaretterna omkommo, hvarför-
utan, såsom förrut af Commissionen i underdånighet blifvit inberättadt, Giftermålen 
under Samma år betydligen funnos minskade, hvilka omständigheter, jämte ett till
tagande Celibat såväl i Läro- som Borgare-Ståndet, men aldramest ibland Stånds
personerna, föranredt till det bedröfliga Resultat Tabellen äfven utvisar, att nemli-
gen de Giftas antal, de nu framflutna 10 fredliga år oaktadt , likväl icke ännu åter 
uppnått det belopp uti förenämnde 3:ne Folk-Classer sammanräknade, som år 1805 
beräknades, utgörande Giftermålena tillväxt ibland Adeln på dessa 15 år ett antal 
af endast omkring Ett Hundrade. 

Innan Tabell-Commssionen, med anledning af upprättade General-Sammandra
get N:o XVI., och dertill hörande Partiela Tabellerna N:ris XVII. med XXVII., nu 
går att visa Folkhopens Yrken och Näringar, som här nedan särskildt för Landet, 
särskildt för Hufvudstaden och särskildt för de öfriga Rikets Städer skall upptagas, 
bör Commissionen i underdånighet anmärka, att denna Tableau, utom hvad de i 
tjenst varande Personer, samt Bondhopen af Mankönet vidkommer, icke kan utvisa 
verkliga Numsrajren af hvarje Närings-Class, då, i följd af de för Tabellernes för
fattande Nàdigst gifna föreskrifter, ingen person mera än på ett ställe i de afdelta 
Classerna får intagas, hvadan alla sä beskaffade personer, som innehafva mera än ett 

*) Se Bilagan Litt. B. 
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yrke eller kunna tillhöra flera Classer, till exempel: Embetsmän, som tillika äro 
Possessionater, Borgare, som äga Fabriks-Inrättningar, o. s. v . , på någotdera stäl
let måste vara uteslutna och minska Classens egentliga antal, hvarigenom Commis-
sionen också befinner sig utur stånd, att med behörig noggrannhet kunna utskilja 
den Jordbrukande Classens äfvensom Fabriksägares ratta antal , varandes de under 
denna sistnämnde Titul förekommande Husbönder och ägare allenast de, som, ute
slutande från andra yrken, dermed ensamt sig sysselsätta. 

Mankönet. 
Låre eller Undervisnings-

Staten. 

Civil-Staten. 

Militaire Staten. 
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Sjömån. 

Handlande, 

Bruks- och Fabriks-Ågare. 

*) 549 personer här afråknade, säsom på detta stäle för andra gängen uti 1815 års Tabell-
verk intagne, enligt hvad den för samma år afgifne underd. berättelse närmare upplyser. 
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Hithörande Betjening. 
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Konstadrer och Hondverkare. 
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4 



26 
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Till närmare utredande af till hvarje Handtering och Handtverk hörande Ge-
säller, Lärlingar och arbetare, som utrymmet icke tillätit att här upptaga, äivensom 
till utmärkande af den förökning eller föiminskning som ibland dem, sedanår 1815 
inträffat, är en särskild jåmnförelse-Tabell N:o XXII. i underdånighet bifogad. 

Diverse Personer. 
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Af Bonde-Ståndet: 

Lapphjon, 

Fattighjon, 

Fångar samt Tukthushjon: 

Summan af hittills uppräknade Mankönet utgör 890609 personer. 
Om derifrån afräknas den egenteliga Ålderdomen, eller Åldrar-
ne öfver 70 år, mgörande, såsom här ofvart i underdånighet 
blifvit visadt, 30062, återstår den arbetsföra delen af Mankönet 
med 860547 personer. 

Minderårige Gossar: 
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Qvinnokönet. 

Gifta Hustrur: 

Enkor. 
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Ogifta Qvinnor, 

Summan af det hittills uppräknade Qvinnokönet utgör ett 
antal af 977148. Om derifrån afräknas alla Qvinnor öfver 60 
år, hvilka vid den åldern redan inträdt i Ålderdomen, utgö
rande, såsom ofvan i underdånighet upplyst är, 130168; så 
återstår den arbetsföra delen af Qvinnokönet med 846980 
personer. 

Minderåriga Flickebarn. 



31 

Fosterbarn på Barnhus eller 

Hushållens antal i Riket. 
Igenom Tabellformulairet äro Tabellförfattarne ålagde att hvart femte år 

meddela denna uppgift, ej allenast i anseende till personalets storlek, utan ock med 
skillnad emellan Förmögne, Behållne, Fattige och Utfattige hushall, till hvilket 
Sistnämnde bedömtnde den föreskrift är Tabellförfattarne lämnad, att med Förmög
ne menas de som anses utöfver sina årliga utgifter äga ett öfverskott af omkring 
500 R:dr Banco; Behållne de som äga mindre och de som för sin bärgning ioke 
behöfva sätta sig i skuld; Fattige de som icke utan svårighet taga sig fram, deri-
bland ock fastighetsägare, som öfver sina tillgångar äro gäldbundne; och Utfattigt, 
de som af andras gåfvor o:h tillskott måste underhållas. Under sådan åsigt finnes 
af Tab. XXVIII och XXIX antalet vara följande: 



32 

År 1815 utgjorde det för hela Riket uppgifna antalet: 

Och har Riket således under de framflutna 5 åren fått en tillväxt af 18280 
Hushåll, hvaraf 12068 förmögne och behållne samt 6212 fattige och utfattige. 

Till ytterligare jämnförelse såväl 1815 och 1820 årens Folkmängder emellan 
som ock Föddas och Dödas samt Gifta Parens förhållande till den sednare m. m., 
får Commissionen i underdånighet bifoga följande 6 st. Comparatif-Tabeller, neml: 

Tab. XXX. 
Öfver Folkmängderne i anseende till åldrarne, med vinsten eller färlusten i hvardera åldern. 
Här ofvan är i underdånighet visadt, att Nativiteten under detta Quinquennium emot 

Mortaiiteten ägt en ölvervigt af — — — — 114626 
Hvartill kommer den för Stockholms Stad anmärkta, till det mästa från In

flyttningar utrikes ifrån härrörande förökningen 5031 
efter afdrag af det nyss därförut omnämnde öfverskottet i Calcu-
len N:o XI. pä Folkmängden i det öfriga af Riket _ 33 4998 

S:a Personer 119624 
Jämte d?t att denna vinst af Tabellen ytterligare controlleras, visar Tabellen 

också, att igenom förändringen i åldrarne samt en skonsammare dödlighet i den ena 
emot den andra , vinsten varit störst i åldrarne emellan 5 och 10, 25 och 30 samt 
40 och. 45 år. 

Tab. XXXI. 
Innefattar Medeltalet af Döda och Lefvande samt deras förhållande i alla åldrarne åren 

1815 med 1820 . 
Häraf finnes, att de Dödas proportion till de lefvande i detta quinqoennium, öf-

ver hela Riket räkoadt, varit af Mankönet, 1820 som I t. 38 2/5 och 1815 som 1 t. 42 3/5 
Qvinnkönet — som 11. 39 9/10 och som I t. 39 1/10 

Tab. XXXII. 
Folkmängdens samt Bondfolkets antal på hvarje Quadrat-mil, åfvensom Talellen upptager 

Medeltalet af 1815 och 1820 årens Folkmängd samt of de under detta Quinquenni-
um födda och dåda Barn och särskildt af födda och dåda oäkta Barn, till grund 

för beräkningarna i de efter följande Tabellerne. 
På hvar Qvadrat-mil räknadt, har sedan år 1815 Folkmängden och Bondhopen 
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ökats som följer, nemligen: 

Men i Stockholms och Gefleborgs Län finnes Bondhopen förminskad, i det för
ra med 28 och i det sednare med 10 personer pä hvarje Qvadrat-mil. 

Tab. XXXIII. 
De föddas och de dödas proportioner till Folkmängden, efter nyssberärde Medelberdkning 

af den sednare. 
Alla födde tillsammanstagne voro till 

Tab. XXXIV. 
De Gifta Paren och deras förhållande till Folkmängden, 

utgjorde — år 1820 som 100: 283; och 1815 som 100: 282 
Differencerne visa sig likväl betydligare i Hufvudstaden och de densamma om-

gifvande Län, som dock ersattes af förhållandet i de aflägsnare. 
Tab. XXXV. 

Hustrurnes och dt Ogifta Qvinnornes samt Barnens Medeltal och förhållande till hvar-
andra. 

Äkta Barnens proportion till de Gifta Hustrurna 
var — __ År 1820 som 10: 56; och år 1815 som 10: 58 

Oäkta Barnens till de Ogifta Qvinnorna öfver 15 års ålder, Enkor oberäknade, 
var — — År 1820 som 1: 57; och år 1815 som 1: 61, 

5 
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-Eder Kongl. Maj:t har igenom Nådigt Bref till Tabell-Commissionen af den 8 
Maj sistl. år täckts förordna, a t t , enär de uti Tabell-formulairerne förut förekom-
roande Uppgifter om Utsade, Kornets förökning, Bathapi-ktraturent antal, Öppna Jor
den, Sådda delen deraf, Gräsvall som tisjtevis säs, och sådda delen af Gräsvall numera. 
uti det af Eder Kongl. M:tj:t i nåder gillade foimulaire för Landshöfdingarnes Fem
års berättelser blifvit bufvu sakligen och. sa virlt det i nåder funnits nödigt upp-
tagne, böra dessa uppgifter . hvilks sålunda trhåitas och icke egentligen höra till 
Tabell-Verkets föremål, alldeles umr Tabellerna uteslut-as till underdånig Stlydnad 
hvaraf, Commissiooen utur de för det r.u ingångru nya Quinquennium undetdänigst 
projectefade, under den 6 Juli i 1821 af Eder Kongl. Maj:t till efterlefnad i nåder 
fastställda och vid samma års slut till Consistorierne kringsända formulairet för Mor-
talitetens årliga antecknande förenämnds uppgifter utelämnat. 

Då de emedlectid, i följd af gamla formulairet, under hela det tilländalupna 
Quinquennium eller till och med är 1820 forisatts och inkommit, har Commissio-
fien slutligen ansett.sig äfven nu, likasom tillförene, böra öfver dem låta upprätta 
Sammandrag, hvilket, hvad Utsädet, Kornförökningen och Skörden angår, innefattas 
i den sista eller Tabellen XXXVJ. ; men Boskaps-krearurens antal och Jordarealen 
äro upptagne på Tab. XXVM., där Hushållens antal och beskaffenhet äro specifi
cerade. Det är vid flera tillfallen förut, synnedigast med anledning af ett af Lands-
böfdinge-Eräbetet i Upsala Län år 1816 till Eder Kongl. Maj:t ingifvet och till 
Commissionens underdåniga utlåtande remitteradt Memorial, som Commissioren, uti 
underdånigt yttrande at den 23 Januarii 1818, ådagalagt huru felaVtige och opålit
lige dessa pä Prästerskapets blotta godtycko beroende uppgifter varit, äfvensom hu-
ru skiljaktiga emot verkliga förhållandet resultaterns af en på dem grundad Calcul 
öfver Skörden måste blifva. Commissionen undviker derföra , att i denna underdå
niga berättelse med ytterligare tröttande vidlytlighet i denna del falla Eder Kongl. 
Maj:t besvärlig och får blott i underdånighet andraga, att af nu uppgifna förhållan
det i dessa delar vill synas, scm skulle under sist framflutna 5 år den öppn.i Åker
jorden i hela Riket med circa 150000 Tunnland, och Gräsvallen till nära dubbelt 
emot år 1815 hafva blifvit formerad , samt att Utsädet alla Sädesslsgen igenom, 
men synnerligast af Hafra, Bandsäd och Potatoes, ärligen varit i tilltagande. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärda, 

S t o r m ä g t i g s t e A l l e r r n å d i g s t e K o n u n g , 
E d e r K o n g l , M a j : t s 

underdånigste och tropligtigste 
tjenare och Undersåtare 

LARS VON ENGESTRÖM. 
L. A. MANNERHEIM. E. BERGSTEDT. E. AF ROLEN. C. E. von WEIGEL. 
J. O. WALLIN. 

Stockholm den 9 Novemb. 1822. J. A. LEYONMARCK. 



Bilaga Litt. A. 

Utdrag af Tabellen XI. 
Calcul, till utrönande af överensstämmelsen emellan 1820 Års uppgifne och, efter de under framflutne 

Qvinqvennium årligen inkomne Mortalitets-Tabellernes föranledande, uträknade Folkmängd. 

T. M. Att siffror uti båda Difference-Columnerna kunna förekomma, härleder sig derifrån, att i somliga Län skiljaktighe-

terna inträffat mera på mankönet och mindre på qvinkönet, eller tvertom, såsom Original - Tabellen närmare utvi

sar, hvilken i anseende till tryckningskostnaden ej kunnat i hela sin vidd meddelas. 



Bilaga Litt. B. 

Tab. XV. 

Jemnförelse emellan Gifta och O g i f t a efter S t å n d År 1820. 

T. M. + betyder förökning; — betyder förminskning. 



Transumt af Kongl. Tabell-Commissionens underdåniga Be-
rättelse till Kongl. Maj:t angående Nativitetens och Mor-
talitetens förhållande i Riket år 1823, tillika med ett Ge-
neral-Sammandrag*) för de ifrån Tabellverkets inråttning 
framflutne 75 år. 

Stormäktigste Allernådigste Konung! 

Eder Kongl. Maj:t ha r , under den 25 Maji sistledit år, i nåder behagat anbefalla 
Tabell-Commissionen, alt dädanefter årligen till Eder Kongl. Maj:t i underdånighet 
afgifva en Allmän Öfversigt om Nativitetens och Mortalitetens förhållande i Rike t , 
grundad på de Uppgifter Commissionen derom årligen erhåller, hvilken Öfversigt 
bör innefatta de i Tabellverket förekommande hufvudsakeligare delar. 

Till å t lydnad af denna nådiga befallning, får Commissionen härjemte i un
derdånighet öfverlemna Tab. N.o 1, innefattande Sammandrag för hela Riket af de 
vid början af förledit år upprättade och under loppet deraf inkomna Tabeller för 
år 1823, sedan desamma hunnit undergå den revision, som på förhand, och innan 
erhållande närmare controll af nästblifvande Quinquennal-folkmängds uppgifter, 
härstädes kan verkställas: in margine af hvilket Sammandrag, Commissionen till jem-
förelse låtit införa förhållandet af Nativiteten och Mortaliteten under de 2:ne förut
gående åren af det i Tabellverket nu löpande Quinquennium, hvars resultater lik
väl r vid framdeles erhållande folkmängds-uppgifter för år 1825 , såsom Commission 
nen anser sig här underdånigst böra anmärka , möjeligen, lika med året 1823, kun
na komma att undergå någon förändring, särdeles hvad den i Tabellen, derföre en
dast provisionelt, beräknade folkmängden angår, och hvilken omständighet varit an
ledningen , att Tabell-Commissionen hittills icke oftare än hvart femte år med un
derdånig berättelse i ämnet till Eder Kongl, Maj:t inkommit. 

Då Commissionen nu sålunda för första gången fullgör Eder Kongl. 
Maj:ts högstberörde nådiga befallning- om årlig berättelses afgifvande, är det för 
Commissionen en angenäm tillfredsställelse, att tillika kunna i underdånighet an 
mäla , att det ifrågavarande året 1823, synnerligast hvad Landsorten angår, finnes, 
igenom folkmängdens tillökning såväl medelst större Nativitet, som en mindre Morta
litet, hafva varit det förmånligaste, som i Tabellverkets Annaler förekommer; till 
närmare ådagaläggande hvaraf, och dä med detsamma nu 75 år framflutit ifrån 
Tabellverkets första i n r ä t t n ing , Commissionen af dubbla skäl ansett ämnets vigt 
fordra, att upprätta och infor Eder Kongl. Maj:t i underdånighet framlägga, under 
N:o 2, ett Genera l -Sammandrag, som för hela nyssnämde periode utvisar årliga 

*) Särskildt tryckt och härhos bifogadt. 
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Nativiteten och Mortaliteten, jemte rigda och igenom. döden upplasta hjonelag, samt 
folkmängdens belopp de å r , för hvilka särskildta uppgifter dera inkommit ; detta 
a l l t , ej allenast öfver hela Riket, endast med uteslutande af det numera förlorade 
Storfurstendömet F in land , utan ock särskildt för Stockholms Stad. Delta General-
Sammandrag hade Commissionen önskat , a t t , medelst Tableauer särskildt för hvarje 
Län i Riket, kunna göra ännu mera upp lysande , men deri har efct oöfvervinnerligt 
h inder mött der igenom, att ifrån år 1773 allt intill år 1795, hvilket kan anses 
vara det, hvari de Tabellariska uppgifterne först kommo i sin fullständiga ordning , 
skedde sammanräkningen af Tabel leme i Consistorierne, hvadan uppgifterne inkom-
mo Stiftsvis, och då Partiele Tahellerne den tiden i Consistorierne qvars tadnade, 
är numera och för så lång t i d , som denna föreskrift existerat , ingen utväg till 
Läns-Tabellers upprättande af de uppgifter som till Commissionen inkommit. Före 
är 1773 åter, skedde Sammanräkningen i Lands-Contoren, men då i folkmängds-
uppgifteme , vid deras jemförelse med de årliga om Nativiteten m. m., upptäcktes, 
att hela församlingar blifvit u tes lu tne , vidtogs författningen om nyssberörde sam
manräkning i Consistorierne intill året 1 7 9 5 , då igenom Tabellverkets nya förän
drade organisation och särskildta Tjenstemäns aflönande, hela sammanräkningen 
härstädss alltsederraera kunnat verkställas. Att ersätta och complettera de före åx 
1795 saknade Tabeller och uppgifter, medförde den tiden en nära 10-årig möda , 
hvarefter det dock lyckades Commissionen att till möjeligaste tillförlltelighet åter
bringa det under föregående tiden i oordning komna Tabellverket , hvartill i syn
nerhet vederläggningen af en då yppad , numera alldeles försvunnen, farhåga lör be
tydeliga årliga folkutvandringar från Rikets södra Provincer gaf förnämsta anled-
ningen. Ti l l näst blifvande Quinquennii berä t te lse , hoppas Commissionen , åtmin
stone för de sist framflutne 25 å ren , kunna Länsvis afgifva en Tabellarisk öfversigt 
såväl å Folkmängden , som å Nativitetens och Morlalitëtens förhållande i alla dess 
delar , hvilken afsöndring vid detta tillfälle alltför länge skulle hafva fördröjt den 
berättelse Commissionen nu åligger att i underdånighet afgifva. 

Af i underdånighet bifogade Tabell N:o 1 täcktes Ede r Kongl. Maj:t allernå-
digst inhämta , at t _ _ __ __ __ 

_ _ _ - _ , - ___ _ _ — _ _ __ _ * ) . 
Hvarigenom uppkommer den hittills inom ett fir aldrig yppade öfvervigt af födde 
emot d ö d e , stor 42,192, eller omkring 64:dedelen af Rikels hela folkmängd. 

Näst det lyckliga fredslugn , hvari Riket, under E d e r Kongl. Maj:ls visa och 
milda regering, sig nu i flere år befunni t , samt de i sednare tider vidtagnc för
bättrade anstalter i allmänhet i afseende å hälsovården , måste förnämsta ordsaken 
till denna så ansenliga öfvervigt tillskrifras den sedan 20 år tillbaka, nu i full gång 
komne Vaccinationen , igenom hvilken ej allenast mänga tusende menniskolif under 

*) Innehållet af Tabellen N:o 1, så väl som berättelsen i denna del, är redan meddelt i Post-
och Inrikes-Tidningen den 4 Mars 1825 N:o 52. 
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tiden blifvit ryckta undan döden , utan ock , förmedelst deras räddning , en just 
med denna tidpunkt instämmande förökning i afvelsamheten uppkommit, hvilken 
hädanefter , vid fortfarande öfriga lika gynsamma förhållanden, bör blifva allt mera 
synba r , och innan korrt verka en betydande förändring i folkmängdens hittills an
tagne beräknade fördubbling på 69 och triplering på n o år. Ifrågavarande år 1823 
har ock varit utmärkt af en större Vaccination än de föregående. - - - -

Vidkommande det i underdånighet bifogade General-Sammandraget N:o 3 för 
sist framflutne 75 å r ; så har Commissionen, till närmare jämnförelses anställande, 
indelt detsamma i trenne Perioder, innefattande 25 år hvardera. En hvar af dessa 
perioder har varit ntmärkt af krig och andra särdeles olyckor, som hindrat folk
mängdens jämnare tillväxt, nemligen: den första, af Pommerska kriget åren 1757 
med 1762 samt den grymt härjande hungersnöden åren 1772 och 1773; den an
dra , af Ryska och Svenska kriget åren 1788 med 1790 samt koppsmittan, som 
borrtryckte år 1779 öfver 15000, år 1784 öfver 12000, åren 1778, 1789 och 1793 
hvartdera närmare 7000 och åren 1785, 1788 och 1790 likaledes öfver 5000 per
soner; och den tredje Perioden af de olyckliga krigen före 1809 års regements-för-
ändring, som, utom Finlands förlust, i fältsjukan medtog ett stort antal af Fäder
neslandets ungdom, samt af den åren 1800 och 1801 härjande koppsmiltan, hvaraf 
i det förra året 12000 och i det sednare 6000 personer afledo. Af dem, som un
der krig stupa å sjelfva slagfältet och i drabbningar , blifva gemenligen ganska få eller 
snart sagdt ingen i Mortalitèts-Tabellerne antecknade, och erfarenheten under ifrågava
rande trenne perioder har visat omöjeligheten alt kunna där vänta en sådan upp
gift. Till dessa betydeliga förlusters utrönande finnes derföre ingen annan utväg, 
än jemnförelse emellan en på Nativitetens årliga öfvervigt grundad och uträknad 
folkmängd med den som vissa å r , enligt särskilda föreskrifter, bestämdt antecknas 
och uppgifves. Äf en sådan här anstäld jämnförelse finnes förlusten, ensamt af vå
ra Svenska medbröder , under alla förenämnde krig minst hafva utgjort, nemligen: 
under första Perioden i Pommerskakriget - - - - - 29,917. 

under andra dito i kriget med Ryssland och Dannemark - 36,291. 
under tredje dito, i fälttåget uti Pommern samt kriget med Ryssland 

före Regements-förändringen år 1809, samt till någon liten del 
äfven änder de sedermera inträffade Campagnerne - - - 45.471. 

Tillsammans mankön 111,679. 
hvilken sistnämnde betydeligare förlust är desto sannolikare, som allmänt bekant ä r , 
att af dem, hvilka under sistnämnde krig i fältsjukan omkommo, en stor de l , till 
smittans förekommande, måste hastigt och hoptals jordfastas, hvilka troligen undgått 
anteckning i kyrkoböckerne och tabellerne, ehuruväl de där af sådan dödsordsak 
antecknades antal emedlertid varit ansenligt nogändå *), att vid uträkningen af årli-

*) De dödas antecknade antal steg, såsom General-Sammandraget utvisar, 
år 1808 till - 82,311 personer, 

1809 till - - - 95,532 dito, 
eller emellan ao och 30,000 personer mera an de föregående åren. 



4 

ga medium under den sista perioden betydeligen bidraga till Mortalitetens i Gene
ral -Sammandraget befinteliga större öfvervigt jämnförelsevis med de tvänne föregå
ende Perioderne. 

Af ifrågavarande General-Sammandrag lärer Eder Kongl. Maj:t nådigst täc
kas inhämta att 

Nativiteten 

Nativiteten, särskild bet raktad, bar väl således under andra perioden jämnförd 
emot den första, per medium årligen ökats med 6,492, och under den tredje jämn-
förd emot den andra med 7,505 barn ; men såsom redan i underdånighet blifvit 
anmärkt , ha r , utom kriget och fältsjukan, i synnerhet koppsmittans oafbrutna fram
fart under andra samt i början af tredje perioden hindrat folkmängdens proportio-
nerliga tillväxt, ett hinder, som, enligt hvad redan i underdånighet anfördt ä r , för 
framtiden synes till det masta hafva upphört . 

Alt göra denna förraodan ännu mera synbar har Commissionen, uti Gene
ra l -Sammandraget , låtit tillföra en särskild column, utvisande antalet af de un
der andra och tredje perioderne i koppor afledne personer. För fullständighetens 
skull hade Commissionen önskat att för första perioden kunna införa enahanda spe-
eification; men som de under samma lid gällande tabeller bestämde en och samma 
rad för koppor och mässling, har deras antal , som i den förra sjukdomen aflidit, 
icke med någon tillförlitelig visshet kunnat utbrytas. Ehuruvä l , enligt hvad redan 
underdånigst blifvit anfördt, koppsmittan åren 1800 och 1801 varit så utmärkt här
jande , har likväl, såsom tabellen närmare utvisar, Vaccinationen sedermera föran-
ledt en minskning under tredje perioden jämnförd med den andra af 2,529 perso
ner per medium årligen på det hela räknadt , och särskildt, ifrån 12,032 ejjer an-
talet år 1800, ända till blott 11, 22:dra året derefter. 
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Förenämnde krig och öfriga olyckor oaktadt, hafva likväl de ingångne äktenska
pens antal varit i tilltagande, såsom af den särskilda columnen öfver vigde och upplösta 
hjonelag närmare kan inhämtas, enligt hvilken de vigdes antal per medium ärligen 
under första perioden stigit till - 16,521 par 
under andra dito _ - - - - 18,341 d:o. 
under tredje dito - - - _ _ _ . 20,829 d:o. 
hvaremot antalet af de genom döden upplöste hjonelagen, vid lika beräkning årli
gen utgjort 
under första perioden _ - - - - - 14,542 par 
under andra dito - - - - - - - 18,341 d:o. 
under tredje dito _ - - - - - - 17,875 d:o. 
Sista periodens större numeraire härleder sig synbart från 1808 och 1809 arens krig, i 
hvilket, efter all sannolikhet, gifta män af indelta armeen omkommit till större antal än 
i någotdera af de föregående krigen. Anmärkningsvärdt är det också, att under intet
dera kriget förödelsen bland hjonelagen varit så stor, som under hungersnöden åren 
1773 och 1773. 

Beträffande Stockholms Stad särskildt , d ä r , med blott tre års undantag, 
Mortaliteten alla öfriga åren ägt mer och mindre öfvervigt emot Nativiteten, hva-
dan den där ökade folkmängd ensamt härleder sig från årliga inflyttningar ifrån 
landsorterne; så visar sig förhållandet där alldeles stridigt emot förhållandet i det 
Öfriga af Riket , emedan både Nativiteten och Morlaliteten varit mera i aftagandc. 
än tilltagande. Efter medelberäkning utgjorde 

Nativiteten. 

Mortaliteten. 

Och den sednares öfvervigt alltså 

Såsom en bufvudordsak till denna Mortalitetens allmänna ötvervigt 1 Stock
holm har mången icke dragit i betänkande, alt ensamt räkna ett osundare c l imat , 
yppigare lefnadssätt och en större osedlighet i hufvudstaden emot landsorten. Ehu-
ruväl en större folkmängds sammanflyttning inom ett mindre u t rymme, särdeles 
Tid inträffande Epidemier , otviffelaktigt bidrager till en större Mortalitet , anser 
Commissionen likväl åtminstone de tvänne första skälen ännu vara mycket proble
matiska , såsom egenteligaste hindren för folkökningen i Stockholm. De inflyttnin
gar hvarroed. Stockholm årligen blir förstärkt, sker till masta delen först vid äldre 
år af personer, som, dels i såväl militaire som civile tjenstevägen söka befordran, 
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dels ifrån landtmanna besvär och mödor vilja åtnjuta en bekymmerfriare ålderdom, och dels 
göra sig förhoppning om ett roakeligare lefnadssätt eller ock större arbets - förtjenster än i 
hemorten. Alla dessa äldre personer qvarstadna här gemenligen till döddagar, h varigenom 
Stockholms Mortalitet till numerairen betydeligt ökas , hvartill äfven bidrager herrskaperhes 
med deras familiers periodiska vistande i hufvudsladen och där ofta inträffande död just under 
de sjukligaste månaderne af året. Kunde derföre i de inkommande Mortalitets-uppgifterne de af-
ledne, som i hufvudsladen äro födde och uppfödde, behörigen efskiljas från dem som vid äldre 
åren först bitflyttat, skulle , enligt hvad Commissionen förmodar, resultatet för Stockholm blif-
va lika fördelaktigt om ej fördelaktigare än i landsorterne, och farhågan för ett osundare c l i 
mat i synuerhet försvinna, samt full öfvertygelse vinnas om Stockholms sunda och vida för-
mohnligare läge än andra hufvudstäders , där faran af en sammanflyttad folkhops medverkan 
tiil Mortal i tetens öfvervigt, af belägenheten, tilläfventyrs kan äga större sannolikhet. Särdeles 
aiunäi kningsvärdt är ock det förhållande, att i sjelfva Staden innom broarne, som är så ganska 
fatt bebodd, dödlighetens öfvervigt gemenligen visat sig proportionerligt mindre än på malmar
n e , dar hushållen likväl bo mera åtskiljda och rymligare , hvartill fattigdomen måste vara den 
mest verkande ordsaken, och hvaraf synes kunna s lutas , att den i allmänhet bar långt större 
inflytande på Stockholms betydeliga Mortalitet , än ett yppigare lefnadssätt här emot landsorten. 

Vidkommande deremot den af General-Sammandraget synbara förminskning af de i Stockholm 
ingångne äktenskap, hvilkas antal per medium årligen utgjort 
under första perioden _ - _ - - - - - 868. 
under andra dito _ - - - - - - - - 763. 
under tredje dito _ - - - - - - - - 630. 
så ehuruväl en billig omtänksamhet för egen och anhörigas utkomst otvifvelnktigt i sednare tider af 
flera skäl fordrat en större forsigtighet vid giftermåls ingående i hufvudstaden än i landsorten, kan lik
väl af lefnadssättet hos många härvarande celibatairer med visshet slutas, att egenteligaste h in 
dret för äktenskaps-förbindelser till en ganska betydelig del icke af sådan omtanka föranledes; 
och anser Commissionen det icke kunna sättas i tvifvelsmål , att en ökad osedlighet härtill varit en 
särdeles bidragande ordsak. Också har, enligt anteckningnrne i tabellverket, de oäkta födde bar
nens antal i Stockholm under tiden ökats till nära dubbelt under bvardera perioden emot den 
föregående, utgörande deras antal nemligen: 
under första perioden - - - - - - - - 7,523 
under andra dito - - - - - - - - l4 ,428 
under tredje dito _ _ _ _ - - - - - 23,105 
hvilket vida öfverstiger förhållandet i landsorterne. 

De i Stockholm igenom döden upplösta äktenskap hafva per medium utgjort: 
under första perioden årligen - - - 771 par 
under andra dito _ - - - - - - - 748 d:o. 
under tredje dito - - - - - - - - 699 d:o. 

Tabel l-Commissionen har sluteligen i mer omnämnde underdånigst bifogade General-
Sammandrag äfven ansett sig böra införa Folkmängdens belopp de år sammanräkning deraf, en
ligt dertill faststälde särskilde formulairer, ägt rum och till Commissionen ingått. Under den 
förste af ifrågavarande perioder skedde en så beskaffad anteckning hvart tredje år , men seder
mera och under de tvänne sednare blott hvart femte. Början med denna särskilda uppräkning i n 
träffade likväl icke förr än med året 1751 eller det tredje ifrån Tabellverkets inrättning, bva -
dan och d å , för ett riktigt bedömmande af Folkmängdens verkliga tillökning såväl under alla 
75 åren sammanräknade, som under hvardera af de trenne perioderne särkildt, folkmängdens 
belopp åren 1748, 1773 och 1798 bör vara gifven; men sålunda saknad, bar till ersättande af 
denna brist, ingen annan utväg funnits, än a t t , hvad det förstnämnda året angår, igenom afdrag, 
och hvad de bägge sednare beträffar, igenom tillägg af Nativitetens öfverskott emot Mortaliteten 
under de Folkmängds-uppgifterne emeltanvarande åren uträkna det felande årets Fo lkmängd , hvit -
ken derföre , och att frånskiljas den vederbörligen uppgifna, uti General-Sammandraget blifvit med 
rödt bläck utmärkt, I afseende åter på den vederbörligen uppgifna, anser Commissionen sig vid delta 
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tillfölle ånyo i underdånighet böra anmärka, hvad redan tillforene i till Kongl. Maj:t afgifne under 
dåniga berättelser blifvit anmäldt, nemligen att särdeles emellan åren 1775 och 1795 oordning i Ta
bellverket inträffat, hvarigenam flere Quinquennal-Tabeller saknats och icke annorlunda än igenom 
Probabilitets-Calculer kunnat ersättas, hvadan folkmängds-uppgifterne för åren 1780, 1785 och 
1790 icke äga den pålitelighet, soin rued skäl kan väntas uti 1795 och påföljande Quinquennii-
års beräkningar, efter den med sistnämnde år af Kongl. Maj:t i Nåder vidtagne här ofvan i un
derdånighet omnämnde nya reglering i Tabellverket. 

På sådant sätt och när ifrån folkmäng- mankön. qvinkon. Summa. äkta par. 
dens belopp vid slutet af år 1773 - - 936,435. 1,022,362. 1,958,797. 351,172. 

den vid slutet af år 1748 afräknas - 813,002, 923,480. 1,736,482, 312,554. 

utgör folkmängdens tillväxt under i:sta perioden 123,433. 90,882. 222,310. 38618. 

Kär ifrån folkmängden vid 1798 års slut 1 ,131 ,621. 1,121,677. 2,353,298. 427,260. 
afgår nyssnämnde för 1773 - - 936,435. 1,022,362. 1,958,797. 351,173. 

utgör tillväxten under a:dra perioden - 195,186. 199,31a. 394,501, 76.078. 

Och mär ifrån folkmängden vid 1823 års slut 1,292,292. 1,393,165. 2,687,457. 477,858. 
afgår nyssnämnde för år 1798 - - I , I 3 I , 6 2 I . 1,221,677. 2,353,298. 427,250. 

utgör tillväxten under 3:dje perioden - 160,671. 176,488. 314,159. 50,608. 
Och under alla 75 åren sammanräknade således 479,200. 471,685, 950,975. 165,3o4. 
samt per medium för ett år 6,391. 6,289. 12,680. 2,204. 
vid jämnförelse fvaraf med 1823 års här ofvan i underdånighet visade resultat, detta sednare 
årets lyckligaste förhållande, med en mer än tredubbel tillökning, blifver desto mera synbart. 
Emedlertid , och ehuruväl General-Sammandraget besannar, att under första perioden , det emot 
de tvänne sednare stridiga förhållande inträffat, att flera qvinnkön än mankön de 25 första 
åren årligen aflidit, är proportionen deraf likväl ej så betydelig som den vid första periodens 
ofvanupptagne tillväxt visar sig, utan måste härleda sig ifrån ett betydeligen större antal af ifrån 
utrikes orter under samma tiderymd inflyttade och i riket bosatte utländningar af mankönet 
än qvinnkönnet; äfvensom dertill är bidragande, att enligt all sannolikhet, under Pommerska 
kriget, ett icke obetydeligt antal af qvinnokönet till utrikes ort medföljt och där aflidit, 
utan att i Tabellerne hafva blifvit antecknade. 

Om, till controll å förenämnde folkmängdsuppgifter, jämnförelse med de årliga Nativitets-
och Mortalitetsuppgiflerne anställes , blir resultatet följande: 

mankön. qvinnkön. Summa. 
1748 års folkmängd är antagen utgöra - - 813,002. 923,480. 1,736,482. 
dertill kommer den uppgifna Nativiteten under alla 75 åren 2,780,572. 3,659,099. 5.439,671. 

Summa 3,593,574. 3,582,379. 7,176,153, 
Afgår deremot Mortalileten jämte ofvannämnde 

i krig förlorade, där uteslutne 111,679 af mankönet 2,314,683. 2,197,219. 4,511,902. 
Så blifver 1823 års folkmängd - - - 1,278,891. 1,385,360. 2,664,251.. 
Emot den verkeliga visar sig alltså en brist af - 13,401. 9,8o5. 23,206. 
hvilken difference egenteligen härleder sig derifrån , att, såsom Tabell-Commissionen nyligen 
haft nåden säiskjldt i underdånighet anmäla, inga årliga tabeller inkomma öfver Sativitelen och 
Wortaliteten ibland de i Riket bosatte främmande Religions-förvanter samt Judar , i hvilken 
omständighet Eder Kongl. Maj:t redan behagat besluta rättelse för framtiden ; hvarförutan, ccbdS 
icke eller någon årlig uppgift öfver in- och utflyttades antal i Stockholm hittills annorlunda ingått 
till-Tabellverket, än igenom befinteliga öfverslottet i dessa slags anteckningar från landsorterne, 
bafva ej allenast alla de utländningar, som sig under denna tidelängd i Stockholm bosatt, utan 
ock de personer, som efter Finnlands förlust kunna HAFVA hit öfverflyttat, uti de- årliga anteck-
ningarne icke blifvit beräknade. 
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Beträffande åter tillvälten ibland de gifta paren i riket, så visar sig, vid enahanda control!, 
ett alldeles motsatt förhållande, nemligen: 

hvilket utur de årliga tabellerne oafförde antal gifta par synbarligen härleder sig ifrån krigen 
d å , i och med saknad anteckning af derunder stupade män, anteckningen af dem deribland 
som varit gifta, äfven uteblifvit. Af den här , under sista perioden, förekommande större diffe
rence, har Commissionen hämtat anledningen till ofvan i underdånighet yttrade förmodan, att 
förlusten af gifta män under 1808 och 1809 årens fälttåg varit vida större, än i någotdera af 
de föregående krigen. 

Med anledning af det särskildt upprättade Sammandraget öfver Stockholms Stad, återstår 
för Commissionen att i underdånighet sluteligen tillägga, att den förstärkning hufvudstaden 
vunnit igenom dit inflyttade personer, som ersatt Mortalitetens på trenne år nära allt jämt in
träffade öfvervigt emot Nativiteten, utgjort: 

Tabell-Commissionon framhärdar med djupaste vördnad, trohet och n i t , 

Stormäktigste Allernådigste Konung, 
Eder Kongl. Maj:ts 

underdånigste, tropligtigste 
tjenare och undersåtare. 

G. Af W E T T E R S T E D T . 

L. A. MANNERHEIM, C. E. von WEIGEL, J. O. WALLIN. H. Julin. 

J. A. Lejonmarck. 

S T O C K H O L M , tryckt hos F R . B. N E S T I U S , 1825. 



No 153.

Post- och Inrikes-

Tidningar.
STOCKHOLM, Tisdagen den 6 Julii 1824.

Officiel Artikel.
Enligt upprättadt och till Kongl. Maj:t i underdänighet aflemnadt Sammandrag af de
för åren 1821 och 1822 till Kongl. TabellCommisionen från Presterskapet i Riket in-
komne uppgifter, har förhållandet med Nativiteten och Mortaliteten under deßa 2:ne
år warit fom följer.



Ibland de åren 1821 och 1822 med döden afgångne, har en Summa uppnått 105 år; en
Summa 103 år; en Gubbe 102 år; samt 4 Summor och 6 Summor 101 år. 27. män-
ner och 64 qwinnor afledo i åldern emellan 95 och 100 år; samt 152 männer och 305 qwin-
nor i åldren emellan 95 cch 95 är.

Enär ifrån samsäldta Summan af de under åren 1821 och 1822 födde:

Hwarigenom Rikets Folkmängd, som wid 1820 års slut utgjorde 2 534 690 personer, år 1821
blades till 2,610,346 och år 1822 till 2,645,265 personer; hwilket likwäl icke kon controlle-
ras eller med nbjallig wisshet bestämmas förr, än näftblifwande Quinquennii - uppgift på
Folkmängden år 1825 till Kongl. Tabell-Commissionen hinner inkomma.

Med iakttegande af förenämnde uppgifne Folkökning, så wäl som de ifrån, hwarje
Prosteri samt Stad, utom Stockholm, meddelade uppgifter på de under dessa år timade in
och utflytningar med deraf härrdrande förändringar, är Folkmängden calculerad att utgö-
ra som följer, nemligen:



Härwid hör, anmärkas. att nägon uppgift på in och utflyttade personer i Hufwudstaden icke
till Tabellwerket ingär. hwadan och, wid oswannämnde folkmängd i Stockholm för åren
1821 och 1822, ingen så beskeffad förändring sunnat somma i beräkning annorlunda, än
igenom skillnaden de öfrige orterne af Riket emellan; och har följaseligen icke eller den ti l l-
ökning eller minskning för Stockolm kunnat iakttagas, fom igenom utläntska personers in-
eller boriflyttnning kan hafwa ägt rum.

Deribland. begge åren 1821 och 1822 sammanräknade, 6870 i wannens ondra, 342 i
mannens tredie. 23 i mannens fjetde, och 2 i wannes semte gifta; 1664 mellan Enk-
ling och Enka, 3278 emellan Enka och ogift, 5645 emellan Enkling och ogift som 36.734
emellan förut ogifta personer. 733 äktenskap hafwa ingåtts, der hwardera Contrahentens
ålder öfwersteg 50 år; 95 der mannen warit 40 år äldre ån hustrun; 41 der hustrun warit
emellan 30 och 40 år äldre än mannen, samt 12 der hustruns ålder warit öfwer 40 år
mera än mannens.

Ingångne Äktenskap:

Barnaföderskornas antal och ålder:

Hwartbland nedkommit:



55014
Vaccinerade Barns antal på Landsbyggden

53434. 62456.

Sedan, genom Bataillonsvredikanten Bill-
qwills wundna befordran till Regementspastorsbe-
ställningen wid Kongl. Göta ArtiueriRegemente,
Ordinarie Bataillonsvredikantstje sten utan Lön
wid samma Regemente blivit ledig; åga compe-
tente Edlande till denna Tjenst, att med sina an,
fötningar till underteinad inkomma inom 56 da-
gar efter den, då denna annonce htines försa sån-
gen uti Tioningarne fullgjord. Göteborg af Regel-
mentsChefsscancelliet d. 22 Junii 1824

Edenbjerm,
GeneralAdjutant och Reg:ts Ebef.

Gm. Fl. Ståbl.

NOTIFICATIONER,
Underrättelser för Tjenstiofande.

Genom Rivdaren bars Emei hens död år Rioc
Zarefvdalan ledig i hundran Förfaming af Wådtse

hårad. Hugabe fölande böra hos undetteanab in
finna sig inom nåfst. Det. månads början, med e-
genbåndigt stritna amdåningar, åtfgijna af weder
böritga fatig om frågd, skridighet om borger, en-
ligt Författningarnes föreskrift, hwarwid äswen ödr
företes bewis öfmer tännedom af ge förande blifwit
inhämtad , hwilket första gånged fungöres. Göte
börg, serum och sundön. d. 21 Junii 1824.

Joh. U r. Blomdahl,
Ty. Doct. Contractsprost aw P. L.

Rivdare och Orgelnistsvdlan i Mosfjådo Goc-
len och Tranemo Pastorat af Göteborgs Stift,år
ledig att tillträda d. 1 luskund. Rov Hugade fö
llander åga att, inom 3:ne månader efter denna
tillkånnagiftemelse uni allmänna Tidningarne, sig hos
undertecknad på Omarfebo och Tranemo skrifteligen
anmåla, med bifogande af sådana bewis Författ
ningarne föreskrifwa. Tranemo Vreskgård den 26
Junii 1824. Petr. Aurelius,

Pr. & P.L.
Auctioner

För Kungl. Södermanlands Regementes behof
komma följande perfedlar och reqvisita att upphand
las genom ChtrenenadsAuction, som förretas inför
Regementets Berladnads Direction i Rofdring, Tis
bagen d. 17 nåkst. Aug. f. II f. m. nemligen 2230

alnar mörfvlått Commisflåde, 123 alnar rödt dito,
18 alnar 13 tum grönt och 1 aln gult dito, alla,
forterne 9 och 114:veis qvarter brevt inom lifterne,
214 alnar fwart Haltstäde, 12 och I 4:deis tum brevt,
3630 alnar fwart Födermål, 335 alnar fwart dito,18 alnar fwara breda Snören och 16 och en halfalnar dito fwara Dito, 6 dusin Rummertnapparat Måsing, 360 Dusin flåta fiorre och 935 dusinStiblettfnavvar, f.f.t.4. Tfchacvis, 1220 sk. Stjortor, 1120 par Utskrumpnr, 2000 par Stor och 578var Stofulor; börande alla dessa perfedlar och reavisktna i sknadskriftler Directionen wara lefwererade här i Walmspring innan d. I December inne-

warande är; hwilket till hugade lefwerantörens un
derättelse häringom fungöres, med tilskrånnagif
wande derjemte, att de, for skanna för minssa an
budet, böra wara förjedde med mederbörligen god
fånd borgen, hware ter och sedan Directionen, efter
förewarande omständigheter, haft tillfälle pröfsa on
budens antaglighet, Convertör om lefwerantserne
komma att utjårdas, och uthålles efter fullgjorde lef

wereringar och werkande beskriftingar och appro
bation genast full betalning genom Directionens in
wisningar ingar å Lånets LandtRanteri ssående medel.
Gåreftiliga ideseglade anbud, skåde till Directionen,
kunna å men före Auctionen inlämnas, och komma

att oppnas efter dess skull, warde mebeller och

profmer att dose, å LandtCancelliet i Nyköping,
hwilka åfwen wid auctionstillfället blifwa företedde.
Malmödning d. 2 Junii 1824.

På Beflådnat Directionens wågnar,

C. Ridderskolpe,
RgegementsChef.

Gust. J. Roman.
Jemlikt styrelsens af Allmänna Wåningen In

rättningens utredning denna hag tagne beslut, kom
mer Wåningen d. 19 innew. månad kl. 12 på dagen
att wid Tanto f.d. KronoBränneri, genom offentlig
Auction till den måstbjutande förfoljas att parti
något skadadt Lornmaits och Rägmelisgröse, det
förra omkring 370 och det senare omkring 590 Lisp.
åsmensom riadt och oriadt Hornmjäl tillsammans
omkring 118 Lisp.; blifwandes till följd af Kongl.
Maj:ts Rådiga befallning, de anbud, som wid Au
ctionstillfjället göras, till antagande eller förfastan
de, sedermera understålde Styrelsens pröfning; och
bör, få framt berörde anbub antagas, hvatom be
sted erhålles följande dagen kl. 12 uti Styrelsen,
samt sedermera wid Tanto Bränneri, waran inom
14 dagar efter Auctionen afhämtas och på fjället be
talas, ber den samma jemmål, efter förut steende
anmälan hos Redogöraren kan beses. Stockholm
d. 1 Junii 1824.

Som uti i denna Tidning införde sungö
relser om Auctionen wid Stodfunds Bro, å Bromseby och Pukeby Hemman, Auctionsdagen af misstag blifwit utfatt till Onsdagen den 24 Julii, istället för den 14 Julii, som år en Onsdag; såfungjordr att Auctionen werkeligen fler Onsdagenden 14 Julii, på fått förra annoncerne widare innehålla.Genom frillig Auction, som anställes på Rådhuset i Arboga, Måndagen den d. 26 nåst. Julii komma nedanberörde fastigheter att till den högstbjudande förfåljas, nemligen I:o Gården R:34 och35 och ett halft, bel[gen wid Stora gatan föder omän hår i Staden med tillhårande andel i StadensUtmark, och Åbyggnad af en i sednare åren uppförd Caractersbyggnning om 7 inredde Rum i nedraoch 9 i öfra wåningen. Rök inderåknade; samt nödige Uthus af alla slag i godt stånd. 2) Gårten



R:o 15 och ett halft wid samma gata, äfwen med
andel i Utmarten, är passande för ett mindre hus
håll. 3) 1:8:del i lägenheten Koberg, bel[gen i Ar
hoga Soden 1:8:dels mit ifrån Staden. Närmare
underrättelser om dessa Egendomars besk fenhet och
om betalningswistoren meddela Krambandlanden
D. Beliss i Stockholm och Stads Cessören I. We
stergren hörstådes. Arboga d. 25 Junii 1824.

All Fastigheten R o 178 wid Regeringsgatan
i Car.sham s Stad, tillhörig as. Guldsmeds Enkan
p. S. Siedbergs Concursmasa, förfåljes genom
Auction å Stadens Auctionskammare, Tisdagen d.
3 nästen stund. Augusti kl. II f.m. det warder hän

igenom kungjordt första gången.
Den 6 instund. Aug. kommer härstödes för

Capit. C. J. Bladstadit Wasa att förfåljas Hu-

set 90 efter gamla, men 38 efter nya Rumern ; her
tia birer i areal widd 6 tunne, 6 kappeland Ut
marksjord mest odiad, jemte Lorfmosse.Haftenberg
d. 10 Iunii 1824. Curetorer.

Till förfåljande af förre Hanlanden Adr.
Räströms för damsåste skulder i måt tagne Hem
mansdelar, Lund ett halft och Cunband I 4:dels
Manlal Kronoskatte, betagne i Wallby Soden
OtierRekarnes Hårad och Nyköpings Län, hör cre
cutiv Auction bli mit utsats att hållas å Tingsbu
set i Eskilstuna Onsdagen d. 8 näst. Sept. kl. 10
f. m., hwilket härigenom till medegörande Inteck
ningsya wares underråtelse meddelas, med tillfån
nagivande, att närmare underrättelse om Fastig
heternas bestaffenhet är att inhämta af wårderings
handligarne, hwilka hos undertecknad åro att till
gå. Eskilstuna och Arby d. 23 Junii 1824.

C. Kramer,
Kronofogde

Som Hedergs Såterl, i Malmöhus Län,
Wara Hårad Gancrups Soden med underlytande
Hemman och lägenheter, utmått till gålvande af
flera Hr Majoren och Riddaren P. D. Silfwer
skölds Domfasta skulder, af förekomne binder icke
blifwit förfåjde wid den derå till d. 25 Maj 1824
för tredje gången ututryste Auction; få kommer be
rörde Egendom att, enligt Kongl. Landshöjdinge.
Enbetets i Malmä kungörelse d. 28 Maj, att wid
ytterligare anställande offentlig Auction, som före
rättas at Kronofogden å Håradets Lingsställe Dabl
by, Onsdagen, d. 15 Sept. 1824 kl. II f.m., till
den måstbjudande föråld för den summa, hwartill
samma Egendom ran uprgå; hwilket alltfå Inteck
ningshafware härmed första gången tillfånnagfiwes.

Concurs Twi f te r
Sedan aft. Tygmårtaren och Postmåstaren M.
Lundegrens efterlemnade Enkefru Charlotta Brum
mer, samt för den afdödes Barn, deras Wordbroder
Hr Volfdir cteuren Dito Weijlander, uti hit ingif
men skrift anhållit om Arsstämning å Sterbyusets
Creditorer, och Rådstugurätten uti Beslut d. 10 den

nes dertill samtyckt ; få marder förbemålte Lunde
grens samtelige Borgenårer härmedeist tallade, att
sennast å Onsdagen d. 15 Junii 1825, sig där för
Rätten infinna, tjelfwe eller genom laga Ombud,
samt sina fördringar skrifteligen eller munteligen
angifwa, wid den påföljd som Concurslagen d. 13Juii 1818 föreskrifwer. Sandskrona Rådhus 2. 23Maj 1824.

Tredje gången kungöres, att Kongl. Maj:ts
och Rikets Swea Hokrätt, genom offentlig Ståm
åtug jemlikt 5 Cap. Concurstagen, förelagt assidne
Majoren Baron J. Hogislaus von Smerins sam
telige Borgenårer att, wid talans förlust, sist. ä d.
17 August detta år injör Kongl. Hosråtten wid
upprop kl. II och innan 12 på dagen stne forbrin-
gar twetalt skrifteligen uppgifwa och med en sästa.

Att Länghundra HäradsRått i Stockholms

Län, ut årdat sådan Årsstämning; som 9 Cap. Con-
cursIagen d. 13 Julii 1818 omförmåler uppå Bor-
genärerne i Boet efter aft. f. d. Fabrikören Ad-
Fredr, Lytkens, på Brollsta i GarnsSocken samt
att Inställesedagen in aller 2. 2 Nov. 1824, då åga
som åga förbringar i Voet efter Lytkens böra wid
talans förlust dem inför PåradsRåtten, å Ting i
Lindberga anmålakungdres tredje gången.

Testamentariske Dispositioner
Genom Testamente, som wid Rådstugurätten

i Norrköping bliwit tagligen bewakagt, var astidne
Kammakaren Per Salenius och dess efterlefwande
Enka förordnat, att den efterle wande Mukan må
under sin lifstid behålla och disponera att i boet be-
sintelig Egendom, som efter begges död hör på det
sakt fördelas, att 500 K:or B:ro tillfallaJungfru
Beata Christina Salenius; 300 K:or Wadstena
Hospital; 50 K:or Dagsbergs Sudens Fattiga; der-

efter återstöden fördelas i flera lotter emellan 1)ast.
Åkaren And. Salenii Barn hwardeta i lika lot-

ter; 2) förenämnda Jungfru Salenius samt Mu-
raren Utterströms och hans Hustru Ulrica Salenii
Barn, på det fått att de sistnämnde tillsammans
taga hälften emot jungfru Salenius; 3) Maria
Wilhelmina Börs Barn med Stadsfiskalen Pebl-
gren i Södertelje, och 4) den publika Fattigin-
rättning i Norrköping, som den långst lefwande Ma-
kan före sin död finner för godt låta deraf komma
i åtnjutande; hwilket härigenom kungöres dem, som
tro sig berättigade tist klander af Testamentet, Norra
köping d. 3 Maj 1824.

Af min nu mera afl. k. Man, Trumpetaren
D. W. Storm, har jag under d. 11 Aug. 1817.
erhållit Testamente på all dess efterlemnade Egen-
dom af hwad namn den wara må; alltså får jag
härigenom underätta så känte som okände Arsmin-
gar om berörde disposition, i händelse någon Ars-
minge inom laga tid skulle finna sig befogad att
deremot anställa klander. Ridsmatomten i Slöta
af Wartosta Hårad och Skaraborgs Län d. 10 Maj
1824. Klara Storm,

född Leander.
Att ett inhördes Testamente af Husmannen

Nils Andersson och dess husfru Anna Forkels dotter
på R:o 2, Gunlöf, blifwit under d. 26 Maj 1818
uppråttadt af' innehåll, att dem efterlefwande ma-
kan, skall ensam behålla och disponera att qwarid-
tenskapen, samt, att Testamentet, sedan Nils An-

dersson nu med döden bortgått, blifwit wid Wil-
lands Hårads detta års WinterTing, till bewakan-
de inlemnadt, warder, enligt Lagens föreskrift, den
ast. stående arfwingar, på detta sätt, tillkännagif-
wit. Christianstad och Ljungty ded 2 April 1824.A. Holmer,Boets Utredningsman.



Diverse Legala Annoncer.
Stånning

Genom Hr Rottmästaren J. A. Adelsköld har
en af Rikets Herrar, Riddaren och Commenbeuren
af Kungl. Maj:ts Orden, Högwalborne Grefwe
Ekaes Wachtmeister hos undertechkad Douya wad-
de, jemte Gravationsbewis, utrededt dess in:ng af

t.d. Sysslomannen i bemålte H. Ryttmästares gåld-
bundna Br, Hr Öfwerstedleitnanten och Ridda-
ren Wålborne C. af Petersens, derom att Hr Ca-
pitenen John Forssill, som d. 6 Okt. 1817 wid Rus-
tings Håradsrätt undfått J teckning uti Roldaga
och Ridenes Gåteri-egendomar med underligande
Hemman och lägenheter full liqvid, och dels
Hr Capitenen Forsells qvitto d. 6 skill. Febr. för
nämnde Inteckningsfordrans fulla betalnins i an-
ledning hwaraf, och som Skuldebrewet med In-
teckningsbewiset skall förkommit, men Hans Ercel
lence, Riddaren och Commendeuren, Hr Grefwe
Wachtenmeister, såsom nu warande ägare af Rolha-
ga och Röbened Egendomar, åskat Inteckningens
dödande, samt derföre anhållit om en sådan Stäm-
ning som föreskrifwes i Kongl. Kungörelsen d. 18
Dc. 1823; Hr Capitenen Forsell och den eller de
hwilkas rätt tilläfventyrs beror under omförmåtta
Intecknings upphäfwande, warda härigenom stäm-
de och kallade, att den första Råttgångsdagen af det
Ting som i Kullings Hårad först infaller, sedan en
månad förlupit ifrån den dag då denna Stämning
sista gången bliwit i allmänna Tidningarne ge-
nom Sökandens försorg kungjord, hwilken ålgård
hör merkställas tre gånger, hos Domstolen sanmåla
huruwida emot Inteckningens dödande kan wara
något att påminna. Atingsås d. 12 Junii 1824.

På DomareEmbetets wågnar,
B. W. Hessle.

Som St. Clara Församlings Kyrkoråd här i
Steden, funnit nödigt att anställa undersökning om
beskaffenheten af ägande råtten till de, ej mindre

inom bemålte Församlings Kyrka än Kyrkogård
warande Grafwar; alltså wardå, med stöd af gåt-
lande Författningar, alla de, hwilka sa mål inom
Kyrkan som å Kyrkogården äga grafställen för Fa-
millier, eller enskilte personer, hårmedelst kallade
att inom uatt och år, efter det denna kungörelse
blifwit i Stockholms Posts och InrikesTidning för-
sta gången införd, hos Församlingens Kyrkowårdar
förete de handlingar, hwarigenom råttigheten till
sådane Grafställen ådagasågges, wid förlust af all
rätt och talan, om sådant uraktlåtes; äfwen som
mederbörande erinras, att om de briskfälliga Graf-
wars iståndfåttande inom samma tid lätt författ-
ning, wid äfwentyr, att wid underlåtenhet deraf-
rättigheten Grafwens begagnande anses förwerkad,
och att Grafwen derefter blifwer på Kyrkans be-

kustnad igenfvid. Stockholm d. 14 Junii 1824.
Som min man Eric Andersson Sirand, hwil-

ken i Dec. 1820 bortgick, ej sedan låtit höra af sig,
så anmödas han, i händelse han lefwer, att inom
natt och år hos undertecknad sist infinna. Så an-

nnat fall ämnar jag söka äktenskapsskillnad. Gun-
nidbo och Presthammar. d. 30 April 1824.
Maria Matsdotter

Undertecknad , som i S:t Petersburg blifwit
3:ne gånger förelyst med Fröcken Anna Margareta
von Qwanten, men oaktadt flere gånger skedd skrif-
telig undertecknad till henne, att hör infinna sig till
kunngorande af det oss emellan dfwerenstormma äk-
tenskap, teckens kunnat erhina någon underrättel-
se,hurumsom hon ännu lefwer år sinnas att
med mig låta sig sammanwiga, för härigenhet an-
moda Fröken A. M. v. Qwanten att sig här inom
laga tid hos mig infinna, eller åsminstone före-
ståtill sin tysttätighet, såframt jag i annat sätt
ånuar å denna art ingå äfta förening. Stockholm
d, 28 Maj 1824. Henric August Stålberg,
Brone arbetaresgefåll.

Statdrången Gustav Blomqwist i Brunsholm
å Altunn ågor, Lunda Socken och Stockholms Län,
född i Askeryd i Småland d. 29 Nov. 1791, markt
Förstöriningskarl i Vusby Skederid, och sedan Gold-
petersjadare, är finnad äktenskap med Pigan
Catharina Andersdotter i idristnämnde Socken, men
sacknar betyg om stadshingeridshet. Den som där-
emot har något att erinra, anmäle det hos under-
tecknad på Stockholm, Sigridsholm och Skeptuna
Prestgård, imon 3 månader ifrån den dag detta
finnes första gången i Post, och InrikesTidningar-
ne infördt; hwilket första gången kungöres.

I . Rol in,
v. Pastor.

On Systrarne Brita Maria, och Johanna
Andersdotter, från Gagne Socken, Mock järds Ca-
pell uti Dalarne, finnas i lifwet, önskas i ansecktde
till ett dem tillfallit arf, att de med det snaraste
wille gifwa sig munteligt eller skrifteligt tillkänna
uti Stockholm i Kryddboen i hörnet af Gotland
Herusgatan wid Södermålens Torg.

Elskan efter ast. FrälseInirectoren Johan
Leljon under Molltorg af Wadsbo Hyrad, anmänar
härigenom hans arfwingar, att inom i Lag före-
skrifwen tid sig anmäla hos undertecknad, till utbe-
kommande af dess arfslott Skäder. 17 Maj 1824.

Sam. Ryshen.
De som hafwa att fordra, eller äro skyldige i

ast. CoopvaerdieCapitenen J. O. Wigelii Sterdhus,
behagade i anseende till förestående Bouppteckning,
sådant hos undertecknad tillfångsgifwa inom med-
let af denne månad. Stockholm d. 1 Junii 1824.

Fredric Wigeljus,
Boende i huset R:o 12 Qwart. Ofver-
kikaren, wid Hornsgatan.

Inom d. 27 näst Julii, äga de, som weta
sig wara något skyldige, eller hafwa att fordra uti
ast. Hr Drukspatronen Carl Ch. Cederborgs Sterh-
hus, i anseende till då utfart Bouppteckning,så-
dant anmäla hos undertecknad; hwilket tillkända-
gifves första gången. Köping i Tingehuset d. 25,
Junii 1824. J. P.Schström,

Bouppteckningsman.
I anseende till förestående Bouppteckning osker

ast. Kyrkoherden i Ljushal, K. Hospredikanten Ma-
gister J. G. Hallenborg, begåres att de som hos
honom äga föreningar, eller års skyldige, måtte in-
om instund. Julii månads slut sig anmäla hos un-
dertecknad, hwars adress år Delsby och Ljusdal.

Ljusdal d. 17 Julii 1824. D:of Swansson,
Mysor.



Ytterligare påminnes alla de som åro skyldige
fall ast. Fabrikaren A. C. Weskigs Sternhus, äf-
wen som till dess, upplöste Bolag under firma
A. E. Wesligs & Son, att till undwikande af lag-
sökning, men det alsta första inbetala sina skulder,
till en af oss undertecknade, sistförordnade Förmyn-
hare och utredningsmån i Boet. DStockholm d. 18
Junii 1824.

H. Sckäck. I. Magnusson
Samtelige Fordringsägare uti Hr Lieutenanten

Wilhelm Listjestråles Concerns behagade samman-
träda den 6 Julii, kl. 5 e m.. på Källaren Tre

Remmare wid Rigeringsgatan.
Samtel. Bergendrer uti HusDistillatoren Wan-

les Concurs, behagade sammanträda å Börs Caffe-
huset Onsdagen d. 7 i denna månad kl. 12 f. m.,
tiilöfwerläggning om Massons ongelägenheter.
Sysslomän

Samtelige Borgenärerne uti Enkefru Hednig
Charlotta Prinsenskölds gåddbundna Bo, behagade
Lördagen d. 17 Junii kl. 4. e. m. sammanträda å
Börs Caffehuset, Stockholm d. 18 Junii 1824.

Undertecknade tillförerdnade Gode Mån, få
härigenom anmöta samtelige Hrr fordningsägare
hos Handlanden cor. Ulric Broman, att samman-
träda å Studskällarenhärstånds Tisdagen d. 20
instund. Julii kl. 3 e. m., för att taga kännesom
om Boets tillgångar och skulder, meddela nödige fö-
reskrifter om dess förwaltning, samt besluta om fle-
re förekommande Mossan rörande angelägenheter.

J. P. Lörnberg, R. Rödberg,
Postmästare Handlande.

Sedan Carlstads Wollest Rådhusrätt kemil-
jatkallelse å samtelige Borgerärerne uti ast. Wäg-

mästaren R. G. Kruskep i Sternhus, att inom kl.
12 å sista helskria Måndag i Aug. månad innewar-

ar sina ädogalagra och deribland jemmål å
resp. Brukssjövigheten i Warmeland, få och med an-

ledning af mig lemnat uppdrag, att utreda hwil-
ka H. r. Bruksägare denna fråga angår, för, efter

det jag sådant tillgjort, jag härmedelst kalla Hrr ä-
gare å B jl Hjärtjerss, Lindsjons, Ratum, Mol-
kom, Stumsorn, Roknedal, Rotneholm, Skarned,
Lersjöforss, Allstrum, Forssnås, Lötstoholm, Gunno-
tud, Bjorked, Gårdjä, Olfy, Ronsåter, Torsby,
Mållberss, Annesorss, Stöpasorss, Beda, Högkorss,
Christinanrss, Dimble, Qwarntorp, Munkjorss, Stöj-
deforss, Elkshacka, Fösted, Rådanda, Fidinbacka,
Rös, Letoforss och Andehsins Jernwerken, djmell-
som innehafware af Tyjorss och Cramenhals Bruk
i Dalarne, ett i Värmsjö marknad d. 24 i nästa

Julii månad efter stående anslag sammantråda, att
af Rådesråttens kallelse erhålla fel, sit att der-
efter kunna hwar för ska sin fordran tagligen bemar-
ka. Byllipstad d. 22 Junii 1824.

C. A. Cundin.
Samtelige Creditorer till Regementssrtriwa
ren J. Runs Cuncurs bevagade d. 24 instund,
Augst. kl. 4. e. m. sammanträda till Kommereraren
Röströms hus wid Hemngatan bärssåtes sig att
taga besikt uti flere förekommande wigtiga åmnen.
Carlstad d. 19 Junii 1824.
Carl Fredr. Lerew, C. G. Byström,
Sysslomän

De som hafwa tagligen bewakade fordringar
till Organisse Anders Söderstams Corcurs, kal-
las att sammanträda uti Winneista Ercknestuga
d. 24 nässt. Junii kl. 12 på tagen, för att då af-
höra och emottaga skutredogörelse för förwaltninge.
Och erinras att de frånwarande måste åtnöjas med
då härwarande beslut. Ad. Abrahamsson,
Syssloman

Samtelige Förortningsägare till förte Handlan-
den i Luleå Benj. Rysslanders gå bundna Bo,
warda härmed kallade ett sammanträde, Månda-
gen d. 26 i åst. Junii kl. 10 e. m. hos underteck-
nad Sysslomen, för att erhålla det af Högiost. Kgi-
Swea Pokröts till Borgenärernes forklaring ut-
stående Communicationsresolution af d. 2 Febr. in-
newar. år, utt en fråga, på hwars afgörande Bor-
genäresnes rätt skuss emellan hufwudsakeltigen beror.
De frånwarande måste, enligt Concurstagens före-
skrift, åtnöjas med de närwarandes beslut. Luleå
den 16 Junii 1824. Jonas Boberg.

Som wid den anstälde Auctionen å åst. Fält.
kommereraren O. Croths Concursmassas tillhörige
Fastighet, ingen köpare sig in app; så kallas häri-
genom nämnde Massas samtelige Hrr Creditorer och
sammanträda d. 29 nässt. Julii kl. 10 s.m. i Sig-
tuna, för att besluta om förpitrandet af fasta egen-
domen, samt Makans öfrige angelägenheter. Sig-
tuna d. 28 Junii 1824. Curatorer.

Till saln finnes:
Af itycket har utkommit: Kongl. Swenska

LandtbrycksAcademiens Annaler 1820: Nionde
Årgångens Förra Häfte. Såtjes till de flesta
Botläder för R:dr 16 B:co häft. Äfwen fin-
nes af de föregående Årgångerne, som kalla tillsam-
mans 19 N:br 21 s B:co häftade.

I Utter & C:s B tjäda fåljes a 20 st B:o k.:
Handbok för Swenska CoopvaerdiSkeppare,
som innefattar fort sammandrag af nu gål-
lande till med flera författningar, samt Ta-
beller, som wisa förhållander emellan Sweri-
ges och de förnämsta utrikes handelsplatser,
mått, mål och wign, författad af Gustaf Heros.

Af trycket har utkommit och följes i Urtet
C:s Boflå a I K:tr 24 i m. h. och I K:tr 8 k
i r: Framsk Parleur, eller wald Samling af

Franska och Swenska samtal, innehållande en
practisk wågledning för begynnare att tala
Franska språker. Ifrån Tyskan af D. Krut-
mejer. Fjorte upplagan förbättrad.

Af trycket hafwa utkommit och fåljes hos de
flesta Bokhanlare och BokhandelsCommitionair
i Riket : De Christnas Tron Förlöf till en ny
Lärobok i Christendomen af Cjans Harms. (Kan
med skål recommenderas som en uppvagljatåsning
för Rativardsbarn.) Mynsters Predikningar,
s:ne Delar (af Hr Doctor Högtorg recommenderade
till d m r åttning och af sakkunliga erlånda sya
eless ska); 2 K:dr 32 Rikodemi Cvange-
lium, en wår Herres och Frånsates Jesu Christu
likande och död m. m. dwek. af Doctor Tolleson,
d. 36 s.

Af trycket har utkommit och fåljes hos de flesta
BokhandelsCommisionairer i Swerige och Linkor

följande böcker för Ungdomens underwisning: Ef-



terdomen i det goda: Historiska berättelser från
älder och ungre ålder, till läsning för den uppmärkan-
de ungdomen, d. 1 K:dr. Handbok i Scandina-
viens flora; af Hartman, d. s K:dr 16 s.
Lärobok Physiken för Gymnasier och Skolor;
af Dieth; afwerk, af Rector B'ckstr;m d. 3 R:d.
Junkers Arithmetiska Exemplartabeller, utarbe-
tade att anmandas wid offentliga och enskilda un-
derwisningen, efter Bockmarks Lärobok, af B. Sta-
heck, med Facitbok, 2 K:dr, Anwisning att lära
barnvakna i hufwudet, af B. Stader, d. I Rdr.
Svensk Plutarch, historisk läsning för Swenska
ungningar, innehållande lefwernesbeskrifwningar öfver
Fäderneslandets störst: Mån, från de äldsta till de
finaste tider, af J. J. Thomaus, h. 2 K:dr.

Tryckpapper af flere sorter, hwaribland super
fint och ordinairt Regalformat, flere sorter Post-
Skrift och Concertpapper, Tapet- limmat och o-
llimmat Cardus, blått och hwitt Oliphant,lis-
hunds och haislispunds Rås- grått Maculatur af
sjörre format samt Tobakpapper allt af Swensk
tillwerkning, förfåljes i större och mindre partier till
nedsatta Brukspriser hos Jon. Fr. Hassel wid Hö-
torget och f. d. Bromsta Huset.

Ryss lukomne friska Mestna Citroner och Ap-

pe finer, finnes till falu hästa pris i Eurenil
Bod mist emot Kongl. PostContsret.

Eng. Bictrio Olja, Krapp, Surkmeja, Sitt-
geld, Umbra, Holl mal. Krita, Lakriss, Spansk
gröna, Ralfskinn, Indigo, Binhwitt, Anis, Franska
Swiskon, Sjöskumspipor, Pappdokor, Synålar, Råk-
metaflor, Stårkelse m. m. finnes till salu hos A.
H. Otto & C:e i Stockholm.

En Egendom omkring 3 mil från Stockholm,
med wackert låge Sid, som äger god och bördig
korb, Abyggnad för Ståndspersoner, samt ett mål
i rättad: Bränneri, finnes till salu med befinteglige
Inventarier, på förwanliga betalningswolkor. Wi-
dare underrättelse erhålles uti Hr StadsMajor
Strindbergs Kryddhod wid Stads Smedjegatan.

Särskilda Kungsrelser.
Ångfartuget Josefina afgår härifrån Tisda-

gen d. 13 dennes kl. 8 f. m. till Strengnås, We-
sterås och Arboga, samt återkommer hit Fredagen
d. 16 dennes. Billeter fåljas härstädes uti Strind-
bergs Kryddhod wid stadssmedjegatan, i Westerås
hos TillUppsyningsmannen And. Broberg. Stock-
holm d. 3 Julii 1824.
Ångfartyg Upsala afgår härifrån Tisdagen
d. 13 dennes kl. 6 f. m. till Upsala, och återkommer
Torsdagen. Billetter fåljas härstädes uti Strinds-
bergs Kryddhod wid Stadssmedjegatan, och uti Up-
sala hos Handelsmannen P. M. Littorin. Stock-

holm d. 3 Julii 1824.
Åstundas att köpa en landtegendom af om-

kring ett Mantals storlek, belägen i någon bygglig
krafr af Södermanland, och som, jemte det den är
h bygd för Ståndspersoner, förenar de förmoner enmindre Egendom af god beskaffenhet kan äga. Swarhärå afwaktas med första i förseglad billet till Sa-

ker Köpare, som inlemnas på Dagligt Allehanta
contoret.

En giftare af Landtlefnaden, önskar att inom
8 a 10 mils afstånd från Stockholm, motsakliga
wilkor så arrendera antingen en mindre Kungs-
gåro efter något boställe, helst med sjömåg till Huf-
wudstaden. Ågande en på erfarenhet grundad fån-
nedom om Landtegendomars skötsel, mågar man för-

säkra om den livgarenhet, hwarmed en, på ifråga-
warande sätt, öfwerlåten Gård skall förmaltas. Smar
hårå afwaltas med första i förseglad billet till Så-
ker Arrendator, som inlemnas på Dagligt Alehanda-

contoret.
Ett stadgadt och ordentligt Fruntimmer som i

flere år warit gouvernant i bättre Hus, åstundar
dylik plats i Stockholm eller på Landet, hos någon
Enkling,som har winderärige Barn, dem hon wik
med tälamed och goda lämpor lära de kunskaper
hon kan, neml. Fransyskan, rita, Geographien, Hi-
storien, skrifwa, flere sorter Fruntimmersarbeten,
hwaribland må nämndas Fjellsom med Guld och
Silfwer. Skulle det behöfwas någon betallning
meb Linnet eller den inre hushållningen, will hon
äfwen wara behjelpig därmed. På stor lön göres
mindre afseende, än på ett wänskapsfullt bemotan-
de. För den som behagar fwara på denna annonce,

är adressen i förseglad billet till M. J. R. A., som
inlemnas i hattstofferaren Parments bod uti Stor-

kyrkobrinken.
Undertecknad för äran avertera så mål resp.

Herrskaper i Staderna som på Landet, att hos mig
förfårdigas wackra och moderna Fortepianor samt
Claver med god ton. De Herrskaper som åstunda
sådana, kunna genom bref och regviskitioner adresse-
ra sig till mig på Stockholm och Huset R:o 3 wid
Stadstr'dg[rdsgatan, widt för Börsallareporten,
då all accuratess utlofwas. Åfwenledes för inpack-
ningen och arbetets godhet anwaras. Flere In-
strumenter äro redan färdiga och hos mig till salu.
Till gylika Instrumenter kunna äfwen goda strån-
gar erhållas. Stockholm d. 29 Maj 1824.

Lars Rosengren,
Musikalist Instrumentmästare.
Åst. StåndDrabanten Johan Janssons för
mig okände Slägtingar, underrättas derom, att han
som med döden afgick wid Mickaelli-tiden sist. år-
icke efterlemnade mera, än hwad som till hyran
och Begrafningskostnaderne åtgick. Stockholm den

12 Maj 1824. Margaareta Stånberg,
HusWårdinna.

Betalte Lottsedlar åren Egendom i Stockholm, m.m.
(Se Post- och Inr. Tidn. R:o 117.)

129,254; 74,272; 13,276; 135,195; 23,122; 46,
50; 90,95; 123,236; 132,178; 134,191; 51,119; 107,
232; 74,264; 59,244; 128,220; 3,214; 25,212; 129,
250; 131,147; 135,250; 8,263; 90,172; 136,240;
18,46; 8,249; 131,148; 135,249; 99,194; 16,47;
128,219; 3,249; 25,213; 129,251; 74,263; 131,
274; 135,194; 23,144; 41,58; 122,123; 90,94;

123,235; 132,133; 134,190; 51,120; 107,233; 90,
170; 136,239; 18,47; 8,256; 99,200.

(Subscription fortsar.)
Tryckt hosDisk Stavn.



№ 2. a. 

General-Sammandrag, som visar, Nativiteten och Mortaliteten, samt Wigde 
och genom döden Upplöste Hjonelag under hvarje af de sean inrättningen af Tabell-Werket nu 
framflutne 75 År, jämte Folkmängden, de år en sådan sammanräkning under tiden ägt rum. 

i hela Swerige, Stor-Furstendömet Finland dock undantagit. 

*) Desa olika utmarket liffror äro i Urinigal Tandien inforia med vadt Blaste. 



№ 2. b. 
Förhållandet i Stockholms Stad ensamt. 

*) Dessa olika utmarket hiffror äro i Original Tabellen unjorde med rodt Black. 



R:o 52 .

Post- ochInrikes-
Tidningar.

STOCKHOLM, Fredagen den 4 Mars 1825.

Officiel Artikel*).

Enligt t i l l Kongl. Maj:t af TabellCommissionen i un-
derdånighet aflemnadt Sammandrag af de för år
1823 dit inkomne uppgifter från Bresterskapet i

Riket, har förhållandet ned nativiteten och mortaliteten
under samma år warit, som följer, nemligen:

F ö d d e :

Ibland dem hade i Gubbe och l Gumma uppnått 105 år,
3 Gummor 10 år, i äldern emellan 95 och 100 afledo II
Gubbar och 29 Gummor, och i åldern emellan 90 och 95
år, 74 af de förra och 166 af de sednare.

Ibland uppgifne dödsorsakerne i allmänhet, har, un-
der årets löpp, aflidit:

*) Härmed kan jemföras den, som i Post- och Inr. Tidn, R:o 153,
för den 6 Julii 1824, finnes wara införd.

som år den största öfwerwigt natiwiteten något år ägt un-
der hela tiden ifrån år 1749, då anteckningarne i Tabell-
werket togo fin början. Med iakttagande af denna öfwer-
wigt efter förhållandet särskilt i hwaije Län, få mål som
de ifrån Prosterierne och Städerne utom Stockholm med-
delade uppgifter på timade in- och utflyttningar, med der-
af härrörande förändringar, år folkmängden i Riket cal-
culerad att utgöra wid 1823 års slut, nemligen:

Hvarwid likwäl bör anmärkas, dels att denna folkmängd,
hwar på sitt ställe, icke ännu kan controlleras, eller med
nöjaktig wisshet bestämmas, förr än nästbllfwande quin-
quennii-uppgift på Folkmängden år 1825 till Kgl. Tabell-
Commissionen hinner inkomma, dels ork att, hwäd Stock-
holms Stad angår, någon uppgift på der in- och utflytta-
de personer årligen icke til l Tabellwerket ingår, hwadan
ock, wid okman upptagne folkmängd för Hufwudstaden, in-
gen få beskaffad förändring kunnat konima i beräkning an-
norlunda, årt igenom befunnen skillnab de öfrige Orterne i
Riket emellan, samt följaktligen icke heller den ökning eller
minskning för Stockholm iakttagas, som igenom utländnin-
gars in- eller bortflyttning m. m, der kan hafwa ägt rum.



hwaraf i mannens första gifte 20,613, i mannens andra
3212, i mannens tredje 156, i mannens fjerde 10, samt i
mannens femte och sjette i hwardera. Äktenskapens an-
tal emellan ogifta woro 19,017, emellan enkling och ogift
256g, emellan enka och ogift 1635, samt emellan enkling
och enka 772. 367 Äktenskap hafwa ingåtts emellan con-
trahenter, der hwarderas ålder öfwerstigit 50 år; 31, der
mannen warit öfwer 40 år äldre än hustrun; II, der hu-
strun warit öfwer 30, och 31 der hustrun warit mer än
40 år äldre än mannen.

ibland hwilka 1422 nedkommit med Twillingar, och 27 med
Trillingar.

De Vaccinerades antal år 1823
har utgjort i Landsorterne 63613, och i Städerne utom
Stockholm 3498.

författade i anledning af dagens högtidlighet, affjönges un-
der accompagnement af musik.

Christianssand, den 2 Febr.
Hans Maj: t Konungens Födelsedag firades hår genom

en stor middagsmåltid och en i KlubbSällskapet Föreningen
anställd Bal. Under middagsmåltiden affjöngs wid Hans
Maj:t Konungens Stå l , en af Biskopp Munch författad
Sång.

Trondhjem, den 4 Febr.
Sedan wi twenne gånger haft westlig Storm med Å-

sta och Bl ixt , öfwergick samma Storm, natten emellan d.
2 och 3 dennes, t i l l en slags Orkan från Endwelt till Nord-
ost, som gjorde betydlig skada på Hus och Bryggor.

Den Silfwermedaille, som Kgl. Maj:t, på Dess Sund-
hetsCollegii underdåniga tillskyrkan, nådigst tilldelat Barn-
morskan B. Engström, för befrämjad Vaccination, öfwer-
lemnades ti l l henne i Rasbo Kyrka, med wanlig högtidlig-
het, efter stutad Gudstjenst, 2:dra Söndagen efter Tret-
tondedagen, af Ad. Berg,

VlcePastor och Comminister.

Den Skådepenning af silfwer, med widhängande gult
och grönt band, som Kongl. Patriotiska Sällskapet tiller-
kändt Kyrkowaktaren i Berg, Joh. Schön, att, såsom he-
dersbeloning för nit och färdighet i flerfallig flöjd, bäras
pä bröstet, blef, uppå anmodan af Konungens Befallnings-
hafwande i Kronobergs Län, till bemälte Schön, wid Stads-
tjenstens slut i Bergs Kyrka, med ett för tillfället lämpadt
tal, Nyårsdagen 1825 öfwerlemnad af

Theod. Linnell,

Inrikes Underrättelser.
Halmstad, den 28 Jan.

Konungens Höga Namnsdag firades här i ett Säl l -
skap af Stadens Magistrat och Borgerskap, med serdeles
högtidlighet. Efter ett för tillfället lämpligt tal, propone-
rades af Borgmästaren, Wår Allernådigste Konung CARL
JOHANS Stå l , hwilken med liflig känsla af hwarje Säl l -
skapets Ledamot underdånigst tömdes; hwarefter verker

Passagerare.
Helsingborg, den 24 Febr. Inpasserade äro: den 20, Danske

Handlanden R. Hauskedt; den 22, Engelske Handlanden S . Keijser;
d. 23, Danske Handlanden G. Knor. Utpasserade äro: den 21, Gross-
handlaren I . Willbelg med Dotter; d. 23, Norrske Handlanderne
A. W. Moyr och I . Tornde.

Grisslehamn, den 1 Mars. Stockholms Posterne af den 22 och
25 Febr, har för I s i Hafwet ännu icke kunnat afgå. Ryfte Cou-
rieren Schmidt ankom hit den 27, och Swenske Courieren Brolin den
28 Febr., begge måste återwända och resa Norr om, emedan Hafwet
sedan den 25 Febr. signalerats såsom ofarbart. Denna wecka var ej
någon Post ifrån Finland ankommit.

Våderleken anmärkt på Observatorium i Stockholm uti J a n . månad år 1825.

Kl. 6 f. m. K l . 2 e. m. K l . 9 e. m.

Norra Månståndet den 2.
Fullmåne den 5.
Månen närmast den 9.
Sista Qwarteret den 11.
Södra Månslandet den 15.

Ny den 19.
Månen fjermast den 24.
Första Qwarteret den 27.
Norra Månståndet den 30.
Nederbörden för hela månaden 0,790 Dec. tum.



Som Fröknarne Gustava Chatarina Blåfjeld, Carolina Gustava
Blåfjeld och Hedwig Charlotta Gustafwa Gripenberg icke uttagit sine
för år 1823 år Wadstena Adeliga JungfruStift tillfallne Pensioner;
så får RiddarhusDirectionen härmedelst förståndiga bemälta Fröknar,
att wid förlust af all widare rättighet till Pension, inom d. 1 nästk.
Maj hos RiddarhusKammereraren, RevisionsSecreteraren N. W.
Stråle, till de innestående Pensionernes utebekommande anmäla.

Sedan 6 månader nu förslutit efter det Directionens öfwer
Kongl. Armeens PensionsCassa den 14 Mars 1812 under Numro
3413, för Hr Majören och Riddaren Carl Ludvig De Bejche, urfär-
dade Pensionsbref, på 88 K:dr årlig pension i 5:te Classen blifwit i
Tidningarne efterlyst, utan att hafwa tillrättakommit, har Directio-
nen härmed skolat kungöra, att samma Pensionsbref, ehwarest det må
finnas, nu mera anses för kraftlöst och dödande, hwarföre Directionen
låter en förnyelse deraf expediera. Stockholm d. 25 Febr. 1825.

För Kongl. Maj-ts och Rikets Statscontors behof komma Skrif-
materialer, bestående af Regal-, Post-, S t r i f - , Concert- och Car-
duspapper samt Pennor och Lack, att upphandlas; och äga de, som
wilja åtaga sig lefwereringen härutaf, att derå ingifwa förseglade an-
bud och prof inom d. 16 i denna månad, til l Kongl. Stalscontorets
Actuarie. Stockholm d. 3 Mars 1825.

NOTIFICATIONER.
Då Nästan suckar under olyckans och nödens tryckande börda, kan

icke medlidandet ådraga sig förebråelsen af en kall tystlåtenhet. Med-
delandet af kunskapen om olyckshändelser är icke för alla wälkommet,
men om det lemnar tillfället öppet för wälgörandet, så åstadkommer
det en dubbel nytta. Det må werka hwad det kan, så kan man icke
inför en Allmänhet, som öfwerhopad af nödrop, ofta öppnar gifmil-
da bänder, hindra upptäckandet deraf: att d. 13 dennes, under det
alla Åboerna uti Norra Fernes By, 2 och 3-4:dels Hemman uti Göt-
lunda Socken, woro wid Kyrkan en mil derifrån, en wådeld utbrast,
som med stormen inom några timmar i asta lade II Ladugårdar och
Bodar mdo Foder, Spannemål och Matförråd; derwid 33 Får, 14
Swin och fler Bostapskreatur blefwo eldens rof; hwarefter Åboerne
nödgades intaga de frålste Kreaturen uti de räddade Boningsrummen.
Många ord behöfwas icke för att röra ömma hjertan. Apostelens
Pauli erinran, Gal. 6: 2, är till fyllest: Inbördes drager hwars-
annars börda, så fullborden I Christi Lag. Arboga och Götlunda
d. 18 Febr. 1825. G. Tiselius,

Praep. & Pastor
Auctioner.

Genom öppen och friwillig Auction kommer d. 9 och 10 dennes
att wid Rensätra gård i Boo Capell å Wermdön i haif mil från
Skurö färja försäljas åtskillig lös Egendom, bestående af Kor, Hä-
star, Får, Gås, Höns, Kör- och Återredskap, Diverse Meubler,
Tenn, Koppar, Jern- och Blåcksaker, Råg och Potates, m. m. För
säkre och kände köpare lämnas altstånd med betalningen till Iun i i
månadss stut, men okände och osäkte betala innan waran får hämtas,
som bör ske inom d. 14 dennes. Rafraichissementer samt foder för
hästar finnes på stället emot särskild betalning.

På anmodan,
And. Gödergren.

Den 16 nästk. Mars kl. 10 f. m., warder å Stora Kungsängen
i W. Tollsta Socken, nära intill Ombergs Kronopark. offentelig Au-
ction förrättad på 5000 Lisp. godt och wäl bergadt Hårdwallshö, samt
1000 Lisp. Madhö, hwilket utropas i mindre partier och genast får af-
hämtas. Före Auctionen kan äfwen hö-afhämtning derstådes ske, mot
contant betalning efter 16 ss. B:co Lispundet, om öfwerenskommelse
derom träffas med ägaren, öfwerjägmästaren I . Modig, hwars adress
år Wadstena och Omberg.

Onsdagen den 16:de Mars på f. m. innewarande år, kommer
genom UtmätningsAuction å Wällost. LandsCancelliet i Hernösand,
derstådes försäljas Ser mäl jord af Hemmanet N:o 1 i Näfsta, och
Selånger Socken uti Medelpad, tillkännagifwes för dem deri weder-
börande Inteckningshafware, uti berörde 6 mål af förre Fierdings-
mannen Hendric Nilssons hemmansdel af ofwannämnde N:o 1, i
Näfsta by.

Genom Erecutif Auction, som förrättas inför Justitiariatet här-
stådes, Måndagen d. 21 nästk. Mars kl. 12 på dagen, försäljes i upp-
och afslag, för fluid utmätte Tomten N:o 36, med Åbyggnad, utom
denna Stads staquette, å Ekudden belägen, att tillträdas efter Lag,
emot det att Köpeskillingen liqvideras enligt Auctionsförfattningarne.
Warande Wärderingsinstrumentet häristådes att tillgå. Warholm d. 5
Febr. 1825. Justitiarie och Råd.

Uddewalla Sockerbruks samtelige Åbyggnader, med alla Werk
och Inrättningar, Ång, Hagar, Trädgårdar m. m., komma genom
offentelig Auction, som hålles på stället d. 7 nästk. April, att uti upp-
och afslag till den högstbjudande försäljas. Detta Sockerbruk, beläget
wid den genom Staden löpande Elfwen, kan äfwen till Såp- , Se-
gelduks-, Klädes- och andre Fabrikers anläggande begagnas. Ett
widt emot Sockerbruket beläget Boningsbus, med Tomt och Planta-
ger, kan äfwen uti samma köp på åtfölia, eller ock särskildt köpas. I
brist af antagligt anbud, kommer denna lägenhet tillsammans eller
styckad, att pä 10 a 20 års tid till den högstbjudande utarrenderas.
Uddewalla d. 22 Febr. 1825. Uddewalla Sockerbruksbolag.

Concurs-Twister.
Inställelsedagen uti framl. LandsSecreteraren C. W. Almgrens

Concurs har af misstag blifwit i Tidningarne utsatt till Måndagen d.
25 Mars, i stället för Måndagen d. 21 Mars, hwilket härigenom råt-
tas. Westerås d. 28 Febr. 1825.

Att Rådhusrätten i Ulricehamn utsatt allmän instållelse, Astrå-
des- och Kraffrihetatwisten emellan HandelsBetienten Gustaf Broman,
och dess Borgenärer till den 15 Augusti innem. år kl. före 12 å da-
gen; det warder härmedelst första gången kungjordt, då en hwar Bor-

genår, wid den påföljd, Kongl. Concurslagen ntsätter, bör sin fordran
behörigen bewaka. Ulricehamns Rådhus d. 14 Febr. 1825.

Medelst utfärdad offentelig Stämning, har YtterTjurbo Härads-
rätt kallat samtelige Rusthållaren Anders Janssons i Lundoy, Tors-

tuna Socken, Borgenärer, att å Urtima Ting, som hålles i Torstu-
na Socknestuga d, 14 Julii sig inställa, och sina hos Anders Jansson
ägande fordringar så anmäla och styrkn som Concurslagen föreskrif-
wer, och angående Anders Janssons sökte Afträdesrätt sig utlåta.

YtterTiurbo Häradsrätt inkallar till andra Rättigångsdagen af
innewar. års Hustering, Krono Länsmannen A. J. Löfwenmarks i
Bjorksta Socken, och förre Rusthållaren Lars Janssons i Påpplinge,
Torstuna Socken, Borgenärer, att sina fordringar anmäla och styrka,
samt angående den af förutnämnde Gäldenärer yrkade Afträdesför-
most sig utlåta.

Uppå derom af Sterbhusdelägarne efter framl. Expeditions Kro-
noBefallningsmannen Nils Clausen N:son i Skllesteå gjord Cessions-
ansökning, har Stellesteå Wällofl. Häradsrätt, medelst Utslag wid Ur-
tima Ting d. 19 Oct. nästl. år, bewiljat och utfärdat offentelig Stäm-
ning å bemälte Clausens samlelige Borgenärer, att, wid förlust af
fordringsrätten, sist kl. 7 på e. m. å inställelsedagen d. 21 nästk. A-
pril, sina hos honom ägande fordringar wid Skellesteå Wällost. På-
radsrätt uppgifwa och bewaka; hmiltet Härmed kungöres andra gån-
gen. Skellesteå d. 8 Febr. 1825.

Harjagers Påradsrätt har, genom offentelig Stämning, kallat
Inspectoren H. Malmqwists och des Hustrus frän Löddeköpinge sam-
telige Borgenärer, att å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting
i Häradet, som infaller näst efter 6 månader från denna dag, fina
fordringar uppgifwa, bewaka och edeligen styrka, i enlighet med Kgl.
Concurslagens föreskrift. Kjeflinge Tingssälle d. 5 Oct. 1824.

I anledning af wederbörande Arstagares till Bygdeå Härads-
rätt ingifne ansökning om Urarfwagörelse, och i likståmmighet med
Rättens deröfwer fattade denna dag afkunnade Bestut, kallas alla
Borgenärer uti Boet efter ast. förre Gästgifwaren, Anders Glas i
Gumboda, att före kl. 7 på aftonen å andra Rättegångsdagen af det
Lagtima Ting, som efter 6 månader i Tingslaget först hålles, sina
fordringar uppgifwa, tagligen styrka och med Borgenärs Ed fästa, el-
ler wisa att sådan Ed förut gången år, wid följd som är utstakad i
Concurslagen d. 13 Julii 1818. Tingsstället Rikleå d. 5 Oct. 1824.

Diverse Legala Annonser.
Utdrag af Inteckningsprotocollet, Hållet å Bara Härads Lagtima W:n-

terting i Dalby d. 15 Febr. 1825.
Åboen Per Persson i Lomma lät till Häradsrätten ingifwa en få

lydande strift: Med närlagde Protocoll öfwer förfäliningen af Lom-
ma Tegelbruk får jag ödmjukast anmäla, till minnande af sådan åt-
gärd som finnes föreskrifwen i Kongl. Maj:ts nödiga Kungörelse d.
18 Dec. 1823, för dödande af de uti nämnde Egendom warande, och
uti äfwen bifogade Grawationsbewis upptagne Inteckningar, hwilka
icke af Köpeskillingen för Egendomen kunna blifwa godgjorde. Lom-
ma d. 15 Febr. 1825. Pehr Pehrsson, Hwarwid woro fogade ej min-
dre ett af Domhafwanden under d. 25 Mars 1823 meddeladt Grava-
tionsbewis, som upptager då gällande Inteckningar i Lomma Tegel-
bruk till ett sammanlagdt belopp af Fem tusende Tre hundrade tre-
tiotre R:dr 16 s. Banco, än äfwen Protocoll öfwer den af Syslo-
mannen i Hr Kamreraren Appelqwists gälobundna Bo, d. 14 sistl.
Jan. å berörde Egendom hållne Auction, af hinehåll, att sökandet
Per Persson densamma för Twå tusende Sju hundrade Åttatio R:dr
B:co unropat; hwadan, och som derjemte af 20 S. i det under detta
Ting förde Lagfartsprotocoll inhämtas, att samma Juropssumma i
Köpebref d. 26 nästl. Jan. blifwit, såsom fulleligen liqviderad, af för-
bemälte Syssloman qvitterad, Häradsrätten affade:
Jemlikt Kongl. Kungörelsen d. 18 Dec. 1823, skola de Intecknings-
hafware i förberörde Lomma Tegelbruk, som alldeles icke, eller endast
til l någon del fått sina fordringar ur ofwan upptagne Köpeskilling
guldne, genom få mäl anslag å Rättens dörr, som kungörelse, hwil-
ken genom Sökandens försörg bör 3:ne gånger införas i allmänna
Tidningarne, blifwa kallade och förelagde, att sist å det Ting, som
först infaller, sedan en månad från sista kungörelsedagen försIutit, hos
Domstolen anmäla, huruwida emot deras Inteckningars dödande kan
wara något att påminna; wiljande Häradsrätten, ehwad Intecknings-
hafwarne då begagna rättigheten att warda hörde eller icke, och jem-
wäl utan hinder deraf, att Intecknings handlingarne icke i Hufwud-
strift uppwisas, angående Inteckningarnes dödande sig utlåta, Ut supra.

På Häradsrättens wägnar,
G, Kiellander.

Sedan Hr ÖfwerInspectoren Gustaf Jacob Flintberg, Sjötulls-
öfwerUppsyningsmannen Bengt Peterson och SjötullsWaktmästaren
Johan Löfgren yrkat confiscation å en hos afl. SilljsalteriBokhållaren
Johan Pållin pä Sillsalteriet Wessingswik, i lifstiden, wid anstäld
Husvisition i dennes Boningsrum våträffad Bahl medd till införsel i
Riket förbindne 257 stycken rödprickiga Bomullsdukar, wärderade till
28 R:dr 26 s. 8 r. B-co, samt bemälte Pållins efterlemnade Sterb-
husdeltagare, hmilkas rätt sådeles kommit i fråga, äro okände, samt
de öfwer förrberörde påstående böra höras warda dessa Sterbhusdel-
tagare, i föjld af Sjötullsrättens denna dag widtagne Beslut, häri-
genom kallade och stämde, att sjelfwe eller genom befullmäktigadt la-
ga Ombud, sig för Sjötullsrätten infinna d. 11 nästk. Aug. kl. 11 f.
m., för att höras öfwer förrberörde påstående, wid den påföljd, att
om de ej då tillstädeskomma, eller laga förfall för deras yteblifwande
anmäla, Sjötullsrätten företager målet till afgörande, på de skäl, som
för handen äro. Göteborg d. 10 Febr, 1825.

På Sjötullsrättens wägnar,
H. H. Sorbon.

Wid södra sidan af Wetterlöfa Kyrka är till lika högd med Cho-
ret uppförd en Graf, hwars öfwerbyggnad nyttjas såsom Sakriftia.
Denna Graf, Friherrliga Stakefamillen tillhörig, tarfwar ni en be-
tydlig reparation, och, då fond dertill icke är anslagen, erinras Resp.
Anförwandter, att derom inom den tid Lag föreskrifwer, draga för-
sorg. I annan händelse blifwer Grafwen igenfyld, och byggnaden till-
faller Kyrkan. Skara och Götened d. 5 Febr. 1825.

C. J. Knös,
Theol. Doct. Lector, P. L.

Afskedade Husaren Nils Ek, som wid Kronprinsens HusarRege-
mente haft sin Garnizon i Helsingborg, ämnar ingå äktenskap med Pi-
gan Beretha Jonsdotter i Fröslöf, Walleberga Socken och Christian-
stadt Län, men saknar fullständigt hewis om hinderlöshet. Den som



emot denna förbindelse har något att linwända, må sådant hos un-
dertecknad anmäla, inom den tid Författningarne föreskrifwa. Ystad
och Ingelstorp d. 9 Febr. 1825. L. I. Nordström,
Pr. & P.

Wagnmakaren Martin Rummelin, som skall warit Mästare i
Nyköping, men nu sist yppehålit sig hos sin Gysterdotter, gift med
Trumslagaren Joh. Söderlund på Pedbo Egor i Wester Fernebo,
Socken och Wesmanland, afled, d. 30 Maj förlidit år på Wibo Gäst-
gifwaregård i Romfartuna Socken, efter ett olyckligt fall under sin
resa ifrån Westerås. Hans obetydliga qwarlåtenskap, bestående utom
tarfliga gångbläder i det måsta af werktyg, år efter skedd bouppteck-
ning genom Auction försåld, och lemnar, sedan begrafningsomkostna-
den och öfriga skullder äro betalde, ett ringa öfwerskott. Närmare
underrättelse lemnar förrättningsmännen, Nämndemannen Pehr
Jansson och Hemmansbrukaren Anders Matsson, bägge hvende i Hedbo
By och Wester Fernbo Socken, till hwilka adressen är på Sala.
Hwilket Kummelins ökände arfwingar andra gången tillkännagifwes.

Klädmåsmaregefällen Carl Asklund, född i Norrköping 1783, as-
Mtade deriftZn d. Juniii 1828 till Stockhclm, och sedan till Herni-
ftnd, anmodas, om han Hn::u Icfwer, att inom den tid Författniu-
garne utsätta, derom underrätta undertecknad, emedan Astlunds Hu-
sisii, Maria Walström, som seoan fistnämnde tid icke sätt nägon un-
derräitelie ifri» eller om sin Man, i motsatt händelse anser honom
som död, och ärnar träda i annat äktenskap. Norrköpilig d. 14 Febr.
1825. W. Kiellenberg,

v. Vastor.
Den skuldeförbindelse på 166 R:dr ss. Riksg. som Johannes

Larsson Sahlin den 24 Mar,: 1820 utgifwit till framlidne Hr Nsses-
scrn Dahlberg Hr för rätta ägaren förkommen; och som Galdcilären,
inn^:, han Hrerfär sitt stuldebref, icke Vill densamma gällda; sä war-
dcr densamma hirmcdelst efterlvst och till a!l kraftt och wärkan dädad,
i hwars den finnas må. Ekerud den 22 September 182',.

' Jonas Fr. Trolle,
HofrättsLomunpane.

AN undertecknade ingått Bolag, ltill drifwande af Sockerbruks'
törelse iwder firma: Planck, Humble ic Comp., tillkännagifwes hjr«
med, enligt Förfatiningarne. Stockholm d. 8 Dec. 1824.

I . Wolt. Planck. Paul Humbli.
Att undertecknade här i Staden ingått Bolag, till förtsättande

«f Handelsrörelse under Firmu A. Ramberg & Comp., warder yir-
mtdelst Löriatlilmgasne likiNaiigt tungisrdt. Carlstad d. ? Febr. »825.

N. Ramberg. O. E. kundLedt.
Att Drängen Anders Petersson l BHcketomten, Ericsffad Socken,

Gundals Härad och Ettsborqs vän, blifwit qcnom SuNdals HH,
rads Twgsräns bestnt den 3:d!e M i d m April, för stösagtighet och
misshushållning, satt under sin Swågers, Bonden Fahannes, Jans-
sons i Eckerud, Förmundarewård och inseende; det ward« härigenom
ti!l stlje af Kongl. Förordnî ge» den " Waji 1-74 Mlgenom kun«
slorit. Eckerlund deu 20 Juni 1824.

Jonas Fr. Trolls
HofrättsComntisaric.

Under denna dag har Chrlstianlladi Rädstugnrätt satt Landsse-
creteraren Jacob Verg under detz Moders snkefru KammarRadinnM
Bcrgs Förmvndcrlkap. Christianstab d. 14 Febr. 1825.

Fordringsägare i Sterbhuset efter afl. Öfwersten, Commendanten
rch Riddaren Onst. Gins behagade skrifteligen anmäla sig hos Post-
Directeuren Ana. Kin'5 i Götheorg, före medio af nästa manad.
Götheorg d. 25 Febr. 1825.

De som äro skyldigee eller hafwa att fordra nei ass. BruksPa-
tron ll, W. Klingbergssons Sterbhus, anmodas, att före d. I Maj
innew. år, gifwa sig tillkänna hos undertecknad Förmyndare. Carl-
stad och Lindfors d. Febr. 1825. B . E. Geijer,

BruksPatron.
Til l rättelse wid snart föreställde Bouppteckning efter General-

Waiori".! ni, m. af velins ast. kära Maka, fädd Dahlepiil, 'behaga-
de de som aro skyldige eller h»nwa >bewit!iqa fordringar, att ssa, i
Sterbhuset anmäla aldrastik innan d. 15 instnnd. Mars; som tredje
gången tillkännagifwes. Stockholm d. '6 Febr. »8,5.

I anseesnde till förestående Bouppteckning efter Apothekaren Senk«
piels Enka, Fru Beata Seiiksiiel, född Muller, anmodas de som i
Merbhnset Hro skyldige, eller hafwa fordra fordringar, att sädaNt der-
iiädes tiMnnagifwa inom nästa Mars mäilads stut. Stockholm b. ,9
Febr. 1825.

De som hafwa vafslutade liqvioer, antingen fordringar eller skul-
der, i afl. Hr Assessoren Sam. Rydelii Sternhus, anmodas att inom
slutet af nästa Mars månad dem uppgifwa hos undertecknad Boeis
Utredningsman. Westerwik d. '7 Febr. 1825 I. P. Wancke

Häradshöfding.
Hrr Borgenärer uti Bagaren Carl August Landbys gäldbunlna

By, behagade Onsdagen d. 9 nästk. Mars kl. 4 e. m,, enhälligt sam-
manträda hemma hos Gäldenären, boenrc ltti Huset N-o 5 , Q» .
Westergötland wid Götgatan, för att meddela undertecknade instru-
ction, samt öfwerlägga om Massans angelägenheter; och fä de frän-
warandê  enligt Concurslaacns föreskrift ätnöjas nied de närwarandes
leilut Stockholm d. 28 Febr. ,8,5, Dode Män.

Framl Majoren Lindsfeldts Creditorer anmodas att sammanträ-
ta på Fibble LieutenantsBoställe i Torstuna Socken d. 26 dennes kl.
» ' m för att erhilla utdelning m. m.;.till upplvsning meddelas lik-
wäl', att tillgångarne, icke, äro tillräckelige, till Hiisrltebristens göl«
d«nde. TorSluna d. ' Mars ,8,5. Sysslomän.

För att höras !i åtskillige Näsans angelägenheter, kallas Hand-
landen P A. Enanders Borgenärer till sammanträde a Stadens
Gästgifwaregård d. 29 i nässa månad, kl. 2 e. m.; och fa de främva-
ran« ztni!äs med hwad af de närwarande besinta. Ulricehamn ».
25 febr. 1825. A.Ulr ic , . . A, Skoglund,

Gode Män i Enanhers Bo.
Samteliga Creditorer uti CoopverdiSkepparen Anders Olson Å-

bergs Concursmassa behagade sammanträda d. , , April, kl. »o f. m,,
imnn 8r, pä Wästgifwareglrden i Kongelf, för att asfluta om för-
ttliniin af Matzans osäkre fordringar, och ifwerlägga ont vndra Mas»
sans angelägenheter; hwarwid erinras om ssoncurslagens fileffrift,
«lt dt fränwarande fä åtnöjas med de närwarandes beslut. Wår-
holmen d. 14 Febr. 1825. Benj:n Mjöberg,

Syssloman.

Särskilta Kungörelser.
Af Magasin för Konst, Nyheter och Moder är ?:e Häftet uV

kommet och innehåller Pl . 9, Carl Maria vdu Weber; Pl . ,«, Swe»
och Mre år 1834, sinnehildligt föreställd, Pl . 11, Arcl, af E. Teg-
nér; W. 12, ModeCostume för Damer och Barn,

På en half Årgång eller 52 Numror as Stockholms T i d -
n i n g , som utkommer alla Onsdagar och Lördagar, urenumereras l
Hrr Deleen «c C:s Boklada med , K:dr 24 s. B:co< Gtämpel-afgiten
inberaknad. Prenumeranter i Landsorternc erlägga 2 R:dr - i st B:o.

Lot ter i på Lös Egendom.
Följande saker ( i Mallens Bokhandel. mio FrcdsgataN) boltlottaK

viiterkallcligen pä Kgl. Nuni. Lotteriets 875:te Dragning d. 16 Mars,
neml.: 1) Ett Siden Soff- och Stols-öfwerdrag. 2) En modui»
Bordftudsare med d:o glaskupa. 3) Twenne GidenKlädnings-tyser,
24 ss. 4) Ett Eng. Silfw. Nr, ,6 S. 5) En Ebenholtz C Clarinett,
l6 ss. 6) En större sin MerinosShawl, 16 ss. 7) En större Silfwer-
besl. SjöstllmsViphnfwnd, 12 ss. 8) Tmenne äkta Off. Mimer, en d:o
Plåt, 8 ss. 9) ,3 aln. Bombaffn, 8 ss. 10) En större Guldring, 8 ss.
i>) En GyloKrssnål, 8 ss. ,2) Ett MollNetteld. Klädnings-tpg,
8 I . 13) Ett Bomulls k:o, 8 K. 14) En Guitarre (rar), 16 K.
,5) En hwit broderad MollNetteld. Klädning, 16 ss. B:co Lotten.

Wid 78:de Dragningen af Kongl. Danska Clatsslotteriet bortspe-
las en ny superbe Calesch med ätta flrgylda beslag, wård 900 K:dr..
B:c», en ny Trilla wård 300 R.dr B:кo, en ny BrуdChaise, e.i
ny promenad Kälkrack, wårde 250 R:dr B:co hwardera, med fierc
persedlar tillsammans 32 Winster, hwilka niot Lottsedelns uppwisan--
de sä afhemtas hos undertecknad, sum äfwen answarat för deras god-
het. Lotter a 8 tz. B:co stpcket, stickas efter reqmsition af mig eller
GtadsWallr Strindberg, m°t postporto, hwar elfte lott fäs ps kö«
pei, och den stm reqvirerar 400 Lotter och der-öfwer, fKr detzutom s
procent rabatt. Stockholm i Dec. 1824. Christoph. Gerle,I:s°n.

Lotter pä Lottsedlar å inländska Egendomar och Utländska Gods,
for 8 si. till 4 K:dr B:co st., knuna erhäll»s pä Stockholms Stads
AdrMontor wid Westerlsnggatan,

Gravurer i Slen, St i l l och Metaller, såsom Häpen, Bokstif-
wer, wita och swana stämplar ,m. m. werkställes med noggrannhet
och för billiga priser. De Respective i Landsorterne, som ästunda af
nämnde arbeten, kunna directe sig till mig abretzera, pä Stockholm,
Huset N:o 3 Qwart. Ajax, wid Stortorget.

I s . Berggren.
Undertecknad som wuNNit ett större utrymme for Bokhim l M

härmed åran wördsamt gifwa Hrr Förläggare och Mens Resp. In«
newauare tillränlia, att jag d. > nästk. April flyttar min Bokhandel
uti Huset N:o ,59 pH Stora Gatan wid Torget i orebro. Det fir-
troende mg förut wnunit, hopvas jag få bibehslla, och rekommenderar
mig till an, widare, med försäkran om all möjelig accuratcse, !'3 wal
,ned redowisning för erhällande förlager, som comnnssioner. Orebro
d. »8 Kebr. 1825. A. I . Arswidson,

Bokbindare.
Uti ett hus i Örebro Stad, kunna twenne Gossar mellan 9 och

13 år gamla, som aflunda att idka Studier mottagas i Pension, mot
en betalning af 200 R:dr B:co ärligen för hwardera. Deremot i i
Elewerne atniuta underwisning uti Triwialscholan under ternilnerne,
samt desutom beståndig handledning af en ibland Collegerne, äfwena
sam frta husrum, mat, sängkläder och klädestwätt på stället der de
^mottagas. Anmäla.n härom tan göras hos Rector Schol i Örebro
Hr Magister P. Ekenwall.

En stadgad man som känner Åkerbruk, Economie och Böckers f l "
lande, önskar nu genast eller till wsren en InspectorsMa hos nsgon
Egendomsägare i hwilken landsort som helst. Acmrate?, ordning och
redlighet utlofwas ,ned säkerhet. Öm någon af Hrr Possessionater i -
ger behof at en sadan person, kan genom correspondcnce med Gtock-
yolms Stads AdreMontor, widare underrättelse om honom meddela».

Bättre Resande kunna wih geiumresau af Norrköping, för län-
gre eller kortare tid erlMa logie, jemte behöflige RafraiWementer
hos Bryggaren Lewenhagcn boende i hörnet af Samtalst»rget °H
Bredgatan i den sskallabe Finsponga-gärden.

Ett rekommenderade Bref om 3 lods wigt till Riksdagsmannen
Hans Hanffon uti Tortssång, som ifrån Stockholm afgick d. 13 Dec.
sistl. är, och ankom till Fahlun den 16 derpå följande, innehålande
«n summa af 96 R:dr 24 ss. B:co, bestäende uti en TransportSedel
af d. in Dec. 1824 med R:o 75,66 å 50 R:dr, en do s.d. R:o 75,667
stor 20 R:dr och en d:o as s. d. N:o 75,668 stor 20 R:dr insatte ,
I . Ericsons namn, jemte 6 R:dr 24 ss. Emsedlar Hr bottkommit;
och ntlofwas hederlig belöning till de» som härom kan uppge under-
rättelser, under adres till Kongl. PostContoret uti Falnn.

Gom Brandförsäkringsbrefwet till Egendomen N:o 6 l Stock-
holms Stad, Qwarteret Drakenberg och Maria Magdalena Försam-
ling, är förkommet; ss warder den som wet sig wara innehafware af
nämnde Bref, härmed pämint au ofördröleligen anmäla sig i Stock-
holms Stads Brandföringscontor. I annor händelse warder
nämnde Bref till all kraft och werkan -osdadt. l hwars hand det ssn'
nas mä; soni tredje gången kungöres. Stockholm d. 9 Fett. 1825.

I . G. Engman.
Twå fastager rodt Win, iemte en Skeppsbarkas, bärgadciStöm-

stads District, hwartill ägare kunna sig anmäla antingen å Dykericon-
toret hirstäbes, eller hvs Hr Fändricken I . Westbeck i Strömstad.
Stockholm d. 13 Jan. 1825.

En mindre Skeppsstup, byggd på Klink, hwit och grönnmålad
med gula bokståswer inpå Akterspegeln, Robert Smal l , WiliaM
Nunde, ar bärgad sist. Jan. månad i Strömstads District, hwartill
ägare kan sig anmäla antingen pä Dykericontoret härstädes, eller hos
Hr Fändricken Westbeck i Strömstad. Stockholm d.II Febr. 1826.

I anseende til l ett timadt dödsfall, behagade GuldmnedsGesällen
Andels Rothman, med det snaraste uppgifwa fin adretz till desi bro-
der Carl Rothman, boende pä Kongl. VeterinaireJurättningen i
Stockholm.

Att undertecknad som förr kallat sia Bergström, har af särskilt
anledningar, nu förändrat sitt namn till Borgström, warder härme
tillkännagifwet. Stockholm d. 15 Febr. 1825.

Jacob Borgström,
Skomakare.

Trycktt hos O l o f G r a v n ,



N:o 73

Post- och Inrikes
Tidningar.

STOCKHOLMS, Fredagen den 31 Mars 1826.

Officiel Artikel*).

Enligt till Kongl. Maj:t af TabellCommisiionen i un-
derdånighet afgifwit Sammandrag af de från Pre-
sterskapet i Riket för år 1824 afgifne Tabeller, har

Nativiteten och Mortaliteten under samma år förhållit sig,
som följer, nemligen:

F ö d d e .

Döde

Af dem uppnådde en summa 103 år, en Gubbe 102, och
en Gubbe 101 år. I åldern emellan 95 och 100 år afledo
9 mankön och 31 qwinlön, och i åldern emellan 90 och 95
år, 81 af det förra och 146 af det sednare.

*) För de föregående åren af nu löpande quinquennium igenfinnes
förhållandet i Post- och Inr. Tidn. N:o 153 år 1824, och N:o 52
år 1825.

hwilken tillökning, oberäknadt året 1823 då det: utgjorde
42192, år den största, som ifrån Tabellwerkets inrättning
förekommit. Fördels på Länen, med iaktagande af de ifrån
Prosierietne och Städerne utom Stockholm uppgifna in-
och utflyttningar och deraf härrörande förändringar, år
folkmängden i Riket sådeles provisionelt calculerad att wid
1824 årS slut utgöra, nemligen:



hwaraf, å männernes sida, i första giftet 20622 l andra
giftet 3141, i tredje giftet 133, i fje de giftet 9, och i fem-
te giftet 2. Aktenssavernas antal, lngångna emellan lör-
ut ogifta, utgjorde 18971, emellan ensling och ogift 2583,
emellan oglfc och enka 1615, och emellan enkling och enka
738. I hänseende till de sammanwigdes ålder för komma
345 äktenskap, der begge makarne wartt ifwer 50 är gam-
laz 27 der mannen warit öfwer 40 år alder än Hustrun;
men deremot 7 der hustrun warit öfwer 40, och 7 der hon
warit öfwer 30 år äldre än mannen.

Barnaföderskornas antal har utgjolt, som följer:

af hwllka 1441 nedkommit med twilliingar och 15 med tril-
lingar.

Vaccinerade blefwoår 1824 i Landkorterne 81603, och
i salmelige Rikets Städer, undantagonde Stockholm, 5012,
hwilket antal wida öfwerstiger föregåend, årens belopp, samt

imed 21502, antalet af dem som år 1823 blefwo uppgifne.

I n r i k e s U n d e r r ä t t e l s e r .
Östersund, den i 17 Mars.

UnderLeutenanten wid Jämtlands Kongl. Fältjägare
Reglamente, Joh. Ericsson, har uppfunnit ett hittills okändt
sitt att anwända en naturkraft, hwars begagnande till
watten upp ordiingar ästadkommer, utan ktty ^g tostnad,
och med «t enkelt, samt i mindre scala utfredt machineri,
sen få förmälande effect, att ti l l en höjd af 10 fet, ett
qwantum af 70 a 80.000 cubiksamnar watten, kan om
dygn,t upptagas, och med afseende å en ökad lyfthöjd pro-
Portion l l mindre; sä att. till 400 fots h id kunna 1800
a 2000 cubiksamnar så lika tid uppfordras o s. w. Nyt-
tan af denna uppfinning ökas genom inrättningens flyt-
barh då ett machineri beräknadt för 1000 cubikfamnais
effect, och så stnåmnde lyfthöjd, kan icke allenast med lätt-
het transporteras af 2:ne Hästar, utan äfwen på mindre
än 2:n timmar, ä erforderligt ställe, uppsättas och arbrin-
gas. Uppskinnaren häraf anser sig i anledning af werk-
ställde försök, hafwa med fullkomlig säkerhet kommit ti l l
desse resultater; och torde man få antaga, att nämndekraft
är uti mechaniskt hänseende, den första ännu kända.

Nyköping, den 22 Mars.
Wid den auction, som jemlikt Allmänna Magasins-

Styrelsens förordnande bär anställdes fistlidne dag ä äl-
dre i KronöMagasinet befintlig Spannmål, erhåls per me>
dium för Mågen 6 K:dr 36 s. tunnan, och för Kornet 5
R:dr 44 s. tunnan, eller 36 för det förra, och 44 ss. för
det sednare Gådeskladet utöfwer Markegångspriset.

Den 20 denneS tilldrog sig här i Staden den bedröf,
liga Händelse, att en Gosse wid 7 älder föll i Än och
sedan af de twå personer, som i bät begåfwo sig ut för
att berga den drunfyade, dock ulan alt i detta wackra fi»
retag lyckas, den ene gålt i land blef genom mindre för-
siktighet hos d,n andre, båten. med honom of den starka
strömmen owfullkastad, sä att äfwen han omkom.

Passagerare.
Helsingborg, den 9 Mars. Invasserate åro: den 12 Capi-

tenen A, v. Hoffsten och Lieutenanten C. Påhlman, Tyske Handlan-

deN F. Knigge den 14, Hantlanden A. Wenbler, Gtudtländen
I . N . Hammar: den 16, Hr A. R. Lorent som Courier; den 17,
BruksPatronen S . Sunnerdahl. Uttpasserade äro: den 12, BruksPa-
tronen S . Sunnerdahl; den 16, Tyste Mineralogen I . C, Hepper-
tchmidt.

Christeham, den 28 Mars. Stockholm Posten af den 24 den»
nes afgick den 26 till,Eckeri. De25 dennes ankom hit Posten i fån
Äbo af den 2 1 , samt ifrån S . PeterSburg af den 18 dito. Utpasse-
tad är: den 26 dennes, Grosshandlaren P. Ä . Ekman.

Sedan officiel underrättelse ingått, att Gula Febern upphlrt i
NordAmericanska Staden Mobile i Staten Alabama, samt att nu
mera icke någon smittosam Feber är gångbar i Fötenta Staterne aj
Norra America; så har Kongl. Maj:t. uti aflåten nådig Skriftelse
til l Kgl, CommercCollegium af d. 22 sistl. Febr. förordnat, att le
föreskrifter om Quaraotaine för Fartyg, ankommande från wltza Nord»
Amerikanska orter hwilka, i anledning af Gula Feberns utbrott i
Staden Mobile, blifwit genom Kungl. Collegii Kungörelse af d. 6 Oct.
nästl. år meddelade, un skola inställas; i föjld hmaraf de slän Flr«
enta Staterne hit M Riket anländande Fartyg, dä de äro försedde
med betyg af SweNske Consulen å afseglingsorten, om dylik Tienste»
man der sinnes, eller, i motsatt fall, af annan berörig Autoritet,
att icke någon elakartad eller smittsam sjukdom wid afresan warit å
berörde äro gångse, skola wid deras ankomst t i l l Swenskt hamn endast
undelkallas den viststation i anseeude ti l l deras sundhetstillstånd, som,
enligt Kongl. Maj ts nödiga förordnanden af d, 9 Junii och d 21
I u l i i 1819, samt Kgl. Collegii derå grundade C i rcu la i re t ti l l Kong!.
Maj:ts Befallningshafwanoe af d. 28 Junii och d.II Ang samma
är, i allmändet äger rum för Fartyg, hwilka ifrån omförmålte Sta-
ter hit till Riket anlända. På grund härav, och i enlighet med Kgl.
Collegii ofwan åberoende Kungörelse af d, 6 Oct. 1825,, anses nu me»
ra i Swerige enpast Alexandria i Egypten och Pavaua, på ö n Enda
för smittade, samt Levanten, Barbariska Kusterne och Westindiska O-
arne för smitta misstänkte; Hwaremot, enligt den af Kng. Danska
QuarantainesDirectionen sednast utfärdade Kungörelse, äfwen Con-
stantinopel, Algier, Tinus, Morocco, Smyrna i Provincen Katolien
och ö n Candla äro i Danmark förklarade för smittade; hwilket, Kgl.
Collegium härjgenom skolat ti l l samtlige wederbirörandes efterrättelse
kungöra. Stockholm d. 13 Mars 1826.

Som Kongl. Maj: t , uppå derom inkommen underdånig ansökning
under d. 24 sistl, Febr. tyckts medelft Nådig Transport-fullmakt för-
ordna ProvincialMedicus i Sunnerbo pårad af Kronobergs Län Do-
ctor Sundholm till lita bestälning i Wadstena district af Linköpings
Lan, och förstnämnda PsovincialMedicinsyssla, Med dertill i Stat an
flagen lön, sålunda år morden ledig; alltså äga comptetente Lääkare ati.
hos Kongl. Sundhetscollegium sig härtill anmäla medelst behörige an-
sökningshandlingar, inom 30:de dagen ifrån den, da denna kunngörelle
här finnes forsia gången införd. Hwiltet nu andra gängen kungöres
Stockholm d. 16 Mars 1826.

NOTIFICATIONER.

Underrättelser för Tjenstsökande.
Genon, dödsfall år förenade organist - och Klockaresysslan ledig

uti W. Ny Församling af Linköpings S t i f t . Lönen härmed består af
omkring 13 tunnor Spannmål ur Sycken och en Utgörd till Boställe,
beligen wid Kyrkan, der i Tredingsiord utsås en tunna Höst och 2
dito Wåråd och bergås til l 4 a 5 enhetsslass Hö, hwarjemte äfwen
sot sås i Sorknen, samt manliga Sportlar. Sökande till denna tå
egenhet, färsel da med wederhörliga betyg, äga att inom 3ne månader
från nedanskrifne dag, insända sina egenhändlat f r i lna ansökngngar
til l xndertecknad, hwars adres är Wadstena och W. Nn d. 13 Mars
1826. A, B . Waernelius,

u. Post,
Ti l l den, genom dödefall d. 5 dennes, ledigblikna Klockaretiensten

i Wemerlöfs Pastorat of Lunds Stift, äga hygade sökande att bos
undertechkan, sig anmäla inom den i Författningaarne föreskrifne tid 3
månader; dock med willkor att ingen ansökan emottages, som icke är
bifogad med sådana betyg, som til l dylika sysslor erfordras; hwilket
härmed warder första gången kungjordt , Cimbritshamn och Wem-
merlöf d, II Mars 1826. O. Brambeck,

Kyrkoherde.

Auctioner.
Af flrekomne skäl uppskintes, tills widare, den Auction å Be-

klädnadspersedlar, som i allmänna Tidningarne blifwit utlyst att hal-
las inför Kgl. Westmanlands Regementes BeklädnadSDirection å
Westerås Slott d. 14 Apri l innewarande år 1826. Westerås d. 17
Mars 1826.

På BeklädnadsDirectionens wägnar,
F. Ridderstolpe.

N . M , Dlyfen,
Den 26 nästinstund. April kl. 12 på dagen, kommer qenom Au-

ction så mål i Kgl. KrigsColleg!um, som Landscanceliet i Malmö,
att t i l l Arrende på 25 års tid, ifrån innewarande års Widfasta' räk-
nadt. utbjudas PukslagareBoställsdelen Stånkelösa No 5 wid Stån-
sta DragonRegementet, 1/4:dels Mantal i långaröds Socken och Förs-
Härad af MalMöbus län. Den högstbjudande bör genast wid Au»
ctionen aflemna Borgen, såsom för egen skuld, för de 5 första årens
Urrendeskyldigheters fullgörande, af en eller 2ne, hwilkas wederhöf-
tighet år antingen af Domaren I orten intygad, eller och af Konun-
gens BefaIlningshafwande pröwid och godkäind, och bwilka förbinda
sig till enahanda answar, i fall Arrendatoren under borssenstideit ge-
nom döden afgär; ankommande likwäl på Kgl. Krigs- och Kammar»
Collegernes pröfning, huruwlda högsta anbudet år antaglat. Huga-
de Bindare äga emedlerlid, att om de öfriga Arrendewillkoren och
Påställets beskaffenhet gira sig underrättade, ej mindre i Kgl. Krigs
Collegii Indelnlngscontor, än å ofwanberörde Landscancelli, hwarest
Proiect ti l l Arrendecontracten och Undersökningshandlingarne Häro att
tillgå. Stockholm d. 15 Febr. 1826.



Torsdagen d, 18 Maj detla år å f. m. förekommer Därstädes t i l l
förfäjlning: Ett Walkwerk och ee Gröp- eller Krosmachin. Underrät-
telse hwarest, nämnde Werk får beses, lemnas af Vaktmästaren Borg»
ström i Controllwerket, Stockholm af Stadens Auctionskammare d.
28 Mars 1826.

Enligt Kgl. Hofrättens Utstag om försäljningsrätt å omyndiga
Fröken U. A. Creus och Grefwe W . Creus dotter i fasta Egendomen,
Frälsehemannet Lilla Aggetorg, ett helt, och Tomten 1 2 4 - d e l , beläget
i Skaraborgs Län, Rållands Härad och Redams Socken, komma des»
Hemmanedelar att å öppen Auction försäljas d. 17nästk. Apri l .
Linköping d. 17 Mars 1826.

T. Bonde. Helgman,
Myndlingarnes Förmyndare.

Genom offentlig Auction d. 22 nästinstund. Apri l försäljes å Kur-
lands Gästgifwaregård i Arbrå Socken, afl. Hr ExpeditionsBefall-
ningsmannen Eric Asplunds Concursmassas fasta Egendom Hemmanet
N:o s. II om twenne Oresland i Kyrkbyn med derå warane Brandför-
säkrad Åbygnad; hwilket härmed t i l l Inteckningshafwares underrät-
telse tillkännugifwes tredje gängen. Arbrå d. 9 Mars 1826.

Curatorer.
Onsdagen d. 26 Apr i l kl. 12 på dagen kommer genom friwillig

Auction på Börsen härstädes t i l l försäljning att utbjudas 1) Den så
kallade Sparriska eller Sahlgrenska Egendomen, belägen under N:o 69
i 5 te och N.o 18 i 6te Roten, wid Norra Stora Hamngatan, Ty-
gårds och Köpmansgatorna, och innehållande 30 Boningsrum, 6 Käl-
Iare, hwaraf 4 äro hwäljda, 3ne Stall och 2:ne Wagnshus jemte öf-
rige erforderlige beqwämligheter; warande Egendomen Brandförsäkrad
för 41,800 R:dr B-co. 2) Det i Gammelstaden belägna Sockerbru-
ket, 8 måningar högt, jemte dertill hörande 2:ne Boningshus af sten,
nödige Ladugårdshus, Trädgår» samt 57 tunne- och 5 kappeland
Standjord; och foljer med denna Egendom fullständiga Sockerbruks-
redskap ock nventarier. Skulle Egendomen icke blifwa f inä ld , ut-
bjudes sjelfwa Sockerbruket med des tiilhörighet till Arrende, att ue-
nast tillrädas. Om båda desa Egendomar kan närmare underrättelse
emedlertidt erhållas af Handelsmannen Hr A . F. Hui t . Gotlborgs
Auction kammare d. 8 Mars 1826.

Den 22 nästk. Maj och följande dagar, kommer genom friwill ig
Auction wid Segersjö Sätesgård i Örebro Län och lämnas Socken att
försäljas en betydlig och dyrbar lös Egendom, bestående af Si l fwer,
Koppar, Malm, Mesing, Tenn, Jern- och Bläcksager, Glas och Hor-
cellarne, gogga Linne och Sångkläder, Tagelmadraser, Meubler af
Mahogeny och andra trädslag. Trumeaner,Speglar, Ljuskronor,Fön-
sterdraperier, Gardiner, 2 ne owanligt wackra Mormorstatuer, Alava-
sterurnor, Penduler och andra Uhr, en särdeles god Bi l lard, en stor
Caronsellgungal på gjutna rullar med complet tillbehör, Vöckcr, S t j u l -
gewär, Hästar, Åk- och Riddon n.. m. Belalningstiden utsättes ti l l
d. 1 instund Oct. för godkände inropare, hwaremot andre ej så på-
räkna anständ, utan så wida de äro försedde med antagliga Borgens-
förbindelser, hwarförutan de inropade warorde ej heller så athämtas.
Om spisning pä stället, njot betalning anstalt fogad, och beredes
därstädes, så mål som i grannskapet, så widt utrymmet medgifwer,
Logie för de mest långwara Resande som sig först derom anmäla hos
Inspectoren Hr Nils Palmaer. Attersta d. Mars 1826.

Joh. Munssing.

Concurs-Twister.
Mariestads Rådhusrätt har genom offentliga Stämning kallat afl.

Lopparslagaren Lars Peter Agrells samtlige Borgenärer, att sednast
före kl. 12 å Måndagen d, 31 Julii 1826 sina fordringar, wid förlust
af all widare rätt och talan, inför Rådhusrätten i laga ordning an-
mäla, styrka och beediga på sätt Concurslagen foreskrifwer, samt öf-
wer Afträdesan ökningen utlåtande afgifwa; hwilket första ången
kungäres.

Kongl Majus och Rikets Swea Hofrätt här, på begäran af Ass-
sessoren Johan Gustaf Florell, såsom För byndare för H r Kammar-
herren och Ryttmastaren baron Carl Gustaf von Rorendorff, genom
Årstamning, jemlikt 9 Cap, 3 S, Concurslagen, förelagt bemälte Hr
Baron och Kammarherres samtlige Borgenärer att, kwid talans för-
lut, antingen förr eller sist å d. 15 Dec. nästk. är 1826, inför Kgl.
Hofratten, wid upprop kl. 11 och innan 12 på dagen, fina fordringar
i wederbörlig, ordning anmäla; hwlket andra gången kungöres.

Andra gängen kungöres, att Kongl. Maj:ts och Rikets Swea H ö f -
ratt, genom offentlig Stämning, kallat och förelagt Grosshandlanden
Isac Wilhelm at uhrs och den af honom begagnade Handelsfirma I-
sac Uhr & Comp:s samtlige Borgenärer att, wid talans förlust, an-
tingen förr eller sist å d. 11 Juli i innew. år 1826, inför Kgl . Hof-
rätten, wid upprop kl, 11 och innan 12 på dagen, sine fordringar i
wederbörlig ordning uppgifwa och med Ed fästa.

Att Rådstugurätten i Staden, uppå wederbörande Sterbhus-
delägares derom gjorda anhållan, med stöd af 9 Cap. 1 och §§. i
Kg l . Concusslagen d, 13 Julii 1818, förelagt afl. Hr Capitenen och
Riddaren Per Rabins samtlige Borgenär r, att senast kl. före 12 å
första helgedags fria Måndag i Ang. månad 1826, sine fordringar,
wid talans förlust, behörigen inför Rådstugurätten anmäla; kuNgores
härmed tredje gången Warholms Rådhus d. 1 Ang. 1826.

Att Norrköping Rädhusrätt, enligt 9 Cap, 2 § i Concurslagen,
utfärdat offentlig Ärsstämning s afl. Handlanden Johan Motanders
samtligs Borgenärer, att senast före kl. 12 å dagen, Onsdagen d. 2
Ang. nästk, år 1826, sine fordringar hos Rädhusrätten härstädes an-
mäla, wid förlust af all rätt t i l l betalning det warder härigenom tre-
dje gången kungjordt, Norrköpings Rådhus d. i Ang. 1825.

Genom offentlig Stämning, har Carlskrona Rädhusrätt kallat
och Förelagt afl, Manufacturisten A, F. Gräsbecks samtlge Borgenä-
rer, att före eller senast kl. 12 å första helgedagfria Måndag ! Ang.
månad år 1826 deras fordringar, i anledning af begärd Årsprocla-
ma, wid förlust af widare rätt och talan, hos Rådhusrätten uppgif-
wa. Carlskrona Rådhus d. 18 Julii 1825.

Med anledning af Comministerns i Markim och Orkesta Försam-
lingar Fr, Pihlmans hustrus ansökan om Boskillnad, har Semmings-
hundra Häradsrätt d. 3. Oct, 1825, genom utfärdad offentlig Stäm-
ning, kalIat Comminister Pihlmans och hans Hustrus samtlige Borge-
närer, att wid talans förlust sine fordringar inför Häradsrätten upp-
gifwa, styrka och edeligen fästa, sist andra Rättegångsdagen af det
Lagtima Tina, som efter 6 Månader först i Häradet insölle, eller 1826
års SommarTing; hwilket härmed tredje gängen kungöres.

Bobergs Härads Tingsrätt har, genom offentlig Stämning, kal-
lat afl. KronoLänsmannen Knut Gustaf Wettermarks och hans Enka

Anna Brita Ölanders Borgenärer, till utsalt inställelsedag, andra
Rättegångsdagen af detta års laga Sommarting, å Tingstaden. Hus-
bysjöl, alt Laglikinätigt bewaka sina fördringar; som tredje gången
kungöres.

Westra Häradsrätt har, genom offentlig Stämning, kallat Bon-
den Johannes Bertilssons i Skeppersta Gimonsgård samtlige Borge-
närer, att å andra Rättegångsdagen af instund. Sommarting, som
börias i Komstad uti Maj månad 1826, kl. före 7 på astonen, sina
fordringar, enligt föreskriften ut i Kg l . Concurslagen, uppgifwa och be-
waka, wid talans förlust.

T i l l fjerde RältegängsdageN af nästk. års Lagtima Sommarting
i Upwidinge Härad, warda Bonden Peter Månssons i Manhul t sam-
telige Borgenärer kallade, för att höras öfwer hans hustrus Lisa Nils-
dotters Boskillnadsansökan, samt sine fordringar lagligen anmäla, be-
edlga och styrka, på sätt 1818 års Concurslag föreskrifwer; hwilket tre-
dje gån gen kungöres.

Måndagen d. 24 instund. Apri l afkunnar Rådhusrätten härstädes
Dom uti målet emellan Bagaren Johan Noren och hans Borgenä-
rer. Mariestads Rådhus d. 20 Mars 1826.

Att wid Urtima Ting med Tierps Tingslag d, 24 Instund. Apr i l
kl. 1° f. m, , slutelig Dom afkunnas uti afl. KronoLänsmanniN P.
Fredlungs Concurs, warder härmed tillkännagifwet. Närlinge d. 20
Mars 1826.

Diverse Legala Annoncer.
Utdrag af Domboken, hållen å Lagtima Häradstinget med NederCa-

lir Sockens Tingslag d. 6 Febr. 1826.
§. 110. S. D . Handlanden Ol. Bergman I Luleå Stad, hade

å Stämningslängden låtit anteckna ett ifrån Wällofl. Lagmansrätt-
ten i Norrbotten återförwist fkuldfordringsmål, emellan honom å ena,
och Bonden Nils Nilsson ifrån Siknäs å andra sidan. Då detta mäl,
som ti l l denna dag war utsatt, nu ti l l åtgärd uppropades, instälde sig
Handlanden Bergman, genom Ombud landsfiskalen Johan Magnus
Baudin, som utlemnade ej allenast ett denne Rätts Domboksutdrag
at d, 1 Oct. 1824, hwarigenom Nils Nilsson — — — — — —
utan och Norrbottens Wällofl. Lagmansrätts Dom af d. 5 Sept.
1820 hwari Nils Nilsson — — — — — — — — — ^ .
Efter uppläsandet häraf wiste Landsfiscalen dessutom Bergmans förde
HanoelSbok, hwarifrån berörde Räkning är utskrifwen, och besanns i
Boken alldeles lika med Räkningen, samt. ulan förändring. Ni ls
Nilsson war härwid frånwarande; och anmärkte Landsfiscalen Baudin
att det illegal N i ls Nilsson, att owillkorligen sig härwid sjelfmant inställa;
och Resolverades:
Att Handlanden Bergman tillåres wid Luleå Stads Lofl. Rådhusrätt
beswärja sin förde Handelsboke rigtighet, om cj laga hinder härwid mö-
ter ; deröfwer Protocoll å nästa Ting, dertill målet efterlemnas, hör
företes, och då Swaranden sjelf eller genom laga Ombud hör sig in-
finna, om hall nägon widare talan i målet hafwa w i l l ; hwilket Be-
slut med det första hör kungöras Ni ls Nilsson, som ifrån orten afrest,
utan att dess wistelse är bekam, medelst införande i Post- och Inrikes-
Tidningarne; som afsades. År och dag som förr skrifwet står.

På Härdsrättens wägnar,
Z. Dahl.

Utdrag af Domboken, hällen wid Rådstugurätten i Waxholm den 13
Febr. 1826.

§. 16. S . D . Uti ingifwen och till Rådstugurätten stäld skr i f t ,
som upplästes, anhöll Eva Charlotta Lindström, att, som Sjömannen
Dapid Branot, hwilken efter det han, under äktenskapslöfte, för fle-
re är tillbaka, med Barn rädt Lindström och derpå låtit intaga hen-
ne i Kyrka såsom sin Fästeqwinna, sedermera strart derpå öfwergifwit
Lindström och ej låtit sig afhöra, så att nu icke wore kändt hwarest
Brandt sig uppehölle, det måtte Brandt allmänneligen efterlysas samt
föreläggas wiss tid, att sig hos Lindström instuna, wid äfwentyr att
Lindström eljest blefwe från Brandt lagligen sk i l d ; och alldenstund upp-
gifne förhållandet bestyrktes genom Presterskavets och andre wederbö-
randes intyg; ty aktade nu Rådstugurätten, med stöd af 3 Cap. 11 §.
och 13 Cop. 4 §. Giftermålsbalken, samt Kgl. Brefwet d, 4 Febr.
1818, skälige föreläge bemälte Brandt, att inom natt och år häref-
ter sig inställa; hwilket Beslut, genom Sökandens försorg, 3ine sär-
skildta gånger hör införas i Post- och Inrikestidningarne; wiljandes
Rådstugurätten, sedan ofwanberörde tid tilländalupit, uopå förnyad
anmälan, sig widare Lag likmätigt utlåta. År och dag, som ofwan.

På Rådstugnrättens wägnar,
S w . S:son Lundberg.

Uppä Hustru Anna Catharina Sporsells, född Sabelström här i
Staden, derom gjorda anhållan samt i följd af Kämnersrättens den-
na dag deröfwer meddelte Beslut, warder hennes laggifte Man, Coop-
vaerdiskepparen Nathanael Sporell, som pä 5:te året skall henne egen-
willigt öfwergifwit, utan att sedermera om sin wistelseore lemna un-
derrättelse, härigenom efterlyst och söreständigad, att inom natt och
år efter det första kungörandet i Post- och InrikesTidningen för sig
gått, hos bemälta sin Hustru sig infinna och äktenskapet med henne
fortsätta, med den påföljd 13 Cap. 4 §. Giftermålsbalken föreskrifwer.
Kalmar d. 3 Mars 1826.

På Embetets wägnar,
Wi lh Rydström.

F. d. Sjömannen från Kalmar, nu Båtskepparen på Ny Elfs-
borgs Fästning, Johan F. Risberg, som i 3:ne år farit på utrikes
ort, ämnar nu ingå äktenskap i Styrsd Församling. Den som tror
sig befogad till klander härå, anmäle sådant inom den i Lag föreskrif-
na tid, hos Slottspastorsembetet På nämnde Fästning.

Undertecknad, som år 1818 begifwit sig från Göteborg, efter en
2-årig tjenstetid som SjöArtillerist, och sedan någon tid tient wid Kgl .
Swea Lifgarde, samt derefter såsom Skräddaregefäll besökt fiere inri-
kes orter, ämnar nu, efter återkomsten hit t i l l södelseorten, ingå äk-
tenskap. Jäf häremot kunna inom den tid Författningarne föreskrif-
wa, insändas t i l l Hr Kyrkoherden W . Fast, hwars adress är Båtsad.
Torekon d. 2 Mars 1826. Joh:s N:son Rosenborg.

Genom Wermdö skeppslags Tingsrätts d. 16 Febr. 1826 med-
delade Utslag, har Hemmansägaren Carl Nortun på Björkwik, ny-
vå derom gjord ansökning, blifwit omyndig förklarad och till dess För-
Myndare, efter eget begifwande, förordnad Hr HofrättsAssessoren Gu-
staf Nyblaens; hwilket warder härigenom kungjordt första gången.

Att W i . denna dag, härstädes ingått Handelsbolag, under F i r -
ma L. G . Lindgren & Hedström; warder Författningarne likmätigt,
härmedelst tillkännagifwet. Skara d.6 Mars 1826.

L. G. Lindgren. Wilh. Hedström.



Som Bouppteckning kommer att förrättas i näsik April månad
efter afl. ÖfwersteLientenanten Carl E. Benzelsterna, täcktes de som
med honom hafwa vaflutade affairer, sådant tillkännagifwa hos Hä-
radshöfdingen Hessle på Christianstad, under loppet afnämnde månad.
Stockholm d. 20 Mars 1826.

De som weta fig wara skyldige, eller hafwa att fordra i framl.
Krigs-Råder, Wälborne Hr W. A. de Silenss Sternhus, anmodas att
sädant till. Bouppteckningen inom 3:ne weckor härefrer hos underteck-
nad tillförordnad Boets Utredningsman anmäla. Upsala och Ehren-
luna o. 20 Mars 1826. Lars Ehrengren,

Organist.
I anseende till Bouppteckning efter l Stockholm afl. Grosshand-

laren I . Wendtlandt, anmodas de som i hans Bo häfta för skulder
eller hos detsamma hafwa fordringar, att styndesamt i Sternhuset sä-
dant anmäla.

Till rättelse wid Bouppteckningen efter afl. Handelsmannen och
Bryggaren Adolph Fedric Lundh, anmodas alla de som äro skyldige,
eller hafwa någon fordran, att sådant i Sternhuset anmäla in«m näsik.
April månadi slut.

I anseende till förestäendt Bouppteckning efter Sadelmakaren
Benjamin Åström, behagade alla som med Sterbhuset hafwa vafstu-
tade affairer, fådant anmäla inom April månads slut hos Enkan.

I anseende till förestäende Bouppteckning efter Källarmästaren A-
dolph Fr. Naesberg, behagare alla som med Sterbhuset hafwa vaf-
slutade affairer, sådant derstädes anmäla, inom April Månads slut.
Stockholm d. 25 Mars 1826.

Som Bouppteckning med aldraförsta kommer att förrättas efter
min. afl. Man Loogarfwaren P. Dahlgren, så anmodas alla de som
i Sterbhuset tror sig äga någon fordran, eller äro skyldige, de förre
stne räkningar ingifwa och de sednare sine skulder betala till underteck-
nad inom medio af nästa April månad. Norrköping d. 25 Mars, 1826.

P. Dahlgrens Enka.
I anseende till förestående Bouppteckning efter BruksCasseuren

C. F. Mattons efterlemnade och nu mera afl. Enka, Margareta In-
liana Matton född Lindman, behagade de, som hafwa att fordra af,
eller äro skyldige till Sterbhuset, sådam anmäla, inom medlet af
April månad, under adress: Enkefru Mattons Sterbhus, Stockholm,
Antuna Vostgård och Wilunda.

Gäldskyldige till Bryggarelärlingen Johan Kellins Concursmassa
anmanas ytterligare att skyndsamligen och sednast inom medlet af nästa
April månad, inbetala deras skulder antingen lill.wårt Ombud Bok-
hållaren Wilh. Åhman, eller till endera af Massans Gode Män;
hwarefter i widriat fall Lagsökning genast företages. Stockholm d. 28
Mars 1826. Gode Män.

Hr Lieutenanten Ebbe Forssbergs Borgenärer behagade samman-
träda på Källaren Södermalm wid St . Paulsgatan Onsdagen d. 3
April 1826 kl. 5 c. m. för att besluta angående Gäldenärens rätt. i
en dess Slägtings Sterbhus.

Hr Majören och Riddaren A. Gripenwaldts Hrr Borgenärer be-
vagaae sammanträda Onsdagen d. 5 nästk. April kl. 12 på idagenn, uti
BorsCafferummen härstädes, för att öfwerlägga om flere Massan rö-
rande angelägenheter. Stockholm d. 20. Mars 1826.

Syslomän.
Hrr Creditorer uti Majoren Bernt Gyllenrams Concurs kallas

att sammanträda på BörsCafferummen i Stockholm kl. 4 c. m. Lör-
dagen d. 15 April 1826. Sysslomän.

Med anledning af Högädle Rådhusrättens d. 11 dennes deröm
meddelte Beslut, kallas samtlige Borgenärerne i Bagaren Lorentz An-
ders Ljungdahls och dess Hustrus gäldhundna Bo, att Torsdagen d. 6
nästinstund. April kl. 4 c. m , enhälligt sammanträda å BörsCaffe-
rummen, för att angående förwaltningen af samma Bo, öfwerlägga
och besluta rörande lösa Egendomens försäljande, eller om den får
blifwa under Gäldenärens wård till Proclamadagen, utan derföre
stald borgen. De frånwarande få åtnöjas med de närwarandes be-
slut. Stockholm d. 21 Mars 1826. Curator.

Samtlige förre BruksPatronen A. Hahrs Borgenärer samt Hr
Hahr sjelf kallas, att personligen eller genom laglige Ombud, Lörda-
gen den April detta år, kl. 12 på dagen, sammanträda på Börs-
Källaren i Stockholm, för att höras och öfwerlägga om giordt köpe-
anbud på Säterierne Graneberg och Pungsund, med tillydande flere
Hemman och 18'DagswerksTorp, då hugade köpare äga fig infinna,
i andamål att, efter träffande ofwerenskommelse, erthålla behörige köpe-
handlingar och Egendomen i wår kunna fritt tillträda.

Som inga, tillgänglige tillgångar finnas, hwarmed f. d. Råd-
mannen S . M. Kullgrens Concurskostnader kunna gälldas, och ej el-
ler för bestridandet af utgifterne wid utsättningen af Massans fordrin-
gar, kallas Borgenärerne till sammanträde här å Gastgifwaregården
d. 8 nästk. April kl. 2 e. m. hwarwid erinras att om Borgenärerne
uraktlåta inställelse, måste jag instäla min befattning med Massans
angelägenheter. Ulricehamn d. 8 Mars 1826.

I . A. Söderström.
För att höras och afgifwa yttranden i flera Handl. P. A. Enan-

ders Concursmassas angelägenheter, kallas Enanders Borgenärer till
sammanträde å Stadens Gästgifwaregård d. 8 förstk. April, kl. 2 e.
m. och få de frånwarande åtnöjas med hwad d« tillstädeskommande
besluta. Ulricehamn d. 8 Mars 1826. Curatorer.

Afl. Stadscasseren P. I. Rosells samtlige Borgenärer behaga-
be sammanträda å Stadskällaren härstädes, Lördagen d. 15 Instund.
April kl. 4. c. m. för att gifwa Curatorerne ytterligare Instruction
wid försäljninge af Massans ägande Fastighet, samt att höras öfwer
indrifningen af åtskilliga fordringar. Concurslagens föreskrift för de
uteblifwande, erinras, Sala d. 17 Mars 1826.

Curatorer.
Borgenärerne uti Hr Theol. Doctorn, Prosten och Kyrkoherden

Brynolf Hesselgrens Concurs behagade, d 21 nästk. Aprll kl. 9 f. m. ,
antingen sielfwe eller genom lagligen befullmäktigade Ombud, sam-
manträda å Stadens Källare, för att dels erhålla kännedom om den
af Piteå Häradsrätt rörande dem utfördade Concursdomen, dels med-
dela föreskrifter om Massans betydligaste angelägenheter, samt dels e-
mottaga och qyittera de medel som för Massans räkning blifwit indrif-
na, m. m. Piteå Stad d. 28 Febr. 1826.

I. G. Rosenlindt. G. Burman,
Sysslomän.

Till följe af beslutet wid Hrr Creditorers uti Hr Capitenen C.
Westerlings Concurs sista sammanträde i Ekesjö d. 1 nästl. Febr.,
warda bemälte Hrr Creditorer nu kallade till sammankomst å Bruza-
ningarne Bruk, Onstagen d. 26 nästinstund. April, för att öfwerse räk-
ingarne för Bruksdriften och förördna om Massans widare förwalt-

ning efter Fastighetens öfwerlåtande till Köparen. De fränwarande
så, enligt Concurslagen, åtnöja» med de närwarandes beslut. Bru-
zaholm d. 1 Mars 1826. Sysslomän.

Framl. Assessoren Skottsbergs Hrr Borgenärer kallas att sam-
manträda i Sköfde Stad och Handlanden Lagerstedts Hus, Fredagen
d. ,8 forstk. April kl. 11 f. m., till öfwerläggning om Massans slut-
liga utredning och emottagande af belöpande dividender. De frånwa-
rande få åtnojas med hwad tillstädeskomne Borgenärer besluta. Den
17 Mars 1826. Sysslomän.

Slallmästalen Hr C. Westfeldts Hrr Creditorer kallas till sam-
manträde å Ulricehamns Stads Gästgifwaregård, för att d. 8 nästk.
Maj kl. 10 f. m. höras och fig utlåta öfwer ett å Hemmanet Gun-
nered skedt köpeaubud. De frånwarande få ätnöjas med de tillstädes-
kommandes beslut. Öunarp d. 23 Mars 1826.

A. W. Segerdahl,
Syssloman.

Till salu finnes:
Af trycket har nyligen utkommit och säljes i de flesta Boklådor

för 16 ss. B:co: Kongl. SlottsRättens för Stockholms Slott och
Stad Protocoll och Utslag, i undersökningsmålet attgående Elds-
wådan i förra gamla Arsenals, sedermera Kongl. Mindre Thea-
terhuset i Stockholm d. 24 Nov. 1825.

Predikningar af I . I . Hedrer, 2:ne delar, säljas i de flesta
Boklådor för 3 R:dr 40 ss. B:co.

Af trycket har ukommit och säljes i Utter & C:s Bokhandel:
predikninger af D. W. Dunckel, a 42 ss. 8 r. B:co.

Af trycket har utkommit och säljes i Utter & C:s Boklåda: Guds
Wishet och Werldens Wisher inwid hwarandra, a 20 ss. B:co.

Af trycket har utkommit: Anwisning till Waler af läkemedel
för allmänna Sjukwården, t i l l inrättande af SockenApothek;
af M . af Pontin. Andra Upplagan. Säljes uti de flesta Boklådor
för 1 R:or 16 ss. B:co exemplaret.

Af trycket har utkommit och säljes i de flesta Stockholms Boklå-
dor samt hos BokhandelsCommissonairerne i Landsorterne: S ju År.
Bidrag rill ett Nordiskt Rikes hemliga Hofhistoria. Ur en afli-
den Diplomats portefeiiille. År 1824 utgifwet af L. Kruse; öfwers.

Å Marquardska Boktryckeriet wid stora Nygatan finnas till salu
AbcBöcker, tryckta på utmärkt hwitt och tjockt papper, a 3 R:dr B:co
100:de för dubbla, och 2 R:dr för enkla; rabatt lemnas för partier
af tusende och deröfwer.

Till salu finnes en större Samling af Swenska, Romerska och di
verse andrä Utländske Mynt och Medaljer, förwarad uti twenne wack-
ra Ekskåp. Underrättelse om priset, så wäl som speciel förteckning på
piecerne, och deras wigt, lemnas till genomseende, då anmälan derom
skjer i Banken , tr. upp hos Waktmästaren Holmstedt i Disconten.

Hos Carl L. Hassel & Son på Drottninagatan finnes till salu,
Fransk Terpentin, Höll. & Fransk Gulåker, Orliana utan blad, swart
Peppar, Holl. Rof- & Linolja på Åmar, klar Hampolja på hela och
halfwa pipor, Holl. Si l l af första fångsten uti 16-32:delar, samt flere
sorter Skrift-, Concept-, Regul- och Medianpapper,

Til l salu finnes äkta Fuktträd af utwalda sorter Åpplen, Päron,
m. m. deraf större delen så stark wuxne att de burit Frukt i Trädskolan
finnes på Hornsbergs Egendom strart utom Kungsholms Tullen å
Stadshagen.

En Säteri- och FrälseEgendom om 4 Mantal i Södermanland,
med skog, tillräckligt egne arbetare och mänga förmoner, att, om så å-
stundas, tillträdas denna wår äfwen med Inventarier. Underrättelse
fös hos Stadsmäklaren Satze.

Till salu finnes ett och ett halft Hemman Björka, nära Lindes-
bergs Stad beläget, med emellan 60 och 170 tunnland god Åkerjord,
större delen af lera, Ångar till 76 tunnland, och deraf en del ganska
bördiga, hwarmed plägar winterfödas 60 Boskapskreatur, 6 a 8 Hä-
stal samt omkring 30 st. Får; Egendomen har, utom tillräcklig Be-
tesmak, circa 400 tunnland wärtlig och wårdad Skogsmark, stort och
wäl inrättadt Bränneri. Åbyggnagnaden i godt stånd och för Stånds-
personer inrättad, har utsigt åt den nära inwid belägne Björkasjön,
hwaruti Gården har Fiske. På ägorna åro anlagda i sednare tider
och un i fullgodt ständ: en Qwarn med 2 par stenar, af hwilka den
ena är Stålgwarn med sigt, samt en Såg. Ålmenwäl en owanligt
stör Torkria med gada inrättningar. Denna Egendom är med full
Höstgröda att genast få tillträda, och af Köpeskillingen kan wisserligen
en betydlig del emot Inteckning så innestå. Widare underrättelse här-
om kan hugad Köpare erhålla dels af LandtmäteriDirecteuren Ljung-
gren, dels af Rådmannen Anders Ramsien, begge boende l Lindesberg.

Särskilta Kungörelser.
Magasiner och Mindar utbjudas att hyra. hwilka äro wäl försed-

da, torra och tjenliga till upplag af Säd, eller andra torra waror-
men i synnerhet pastande för Hrr Possessionoter, som ifrån Landet
landw ägen låta transportera sin Spannmål till Stockholm. Widare
underrätlelse härom erhälles, antingen muntligit, eller genom corre-
soondence med Garfwaren Johan Westin Johansson, som hor uti huset
N:o 6, Qw. Wattuormen, å Garswaregatan på Kongsholmen i
Stockholm.

Natten till d. 7 innewar. Mars bortstals utur Stallet wid Up-
sala Gästgifwaregård, en mörkbrun Häst i 4:de året, af manlig storlek,
med swart rand på ryggen, swart mahn och Swars, För återskaffan-
det utlofwas wedergälning, på sådant anmäles på Källarn Kronan
i Stockholm, eller på Gästgifwaregården i Upsala.

Wid eldswådan i Nyköping d. 16 Aug. stistlidit år, har för un-
dertecknad förkommit, en af f. d. SlottsPredikanten nu mera Kyrko-
herden Hr, G. G. Ljungqwist d, 24 Nov.. 1821 till miq utgifwen för-
skrifning i Riksg. R:dr 400 lemte derä läpande laga, Ränto. Skulle
namnde forhindelse undankommit eldswädan, warder. den härigenom
dödad och förbinden t i l l inlösen t i l l någon annan än mig. Nyköping
d. 6 Mars 1826. S. F. Ljungqwist.

Den 14 Febr. förlorade undertecknad, endera uti Sala Marknad
eller på wägen emellan Grälsta och Sala, 2:ne Skuldebref det ena på
200 R:dt Ras., och det andra på 18 R:dr samma mynt; hwilka 2:ne
Reverser i hwars hand de wara må härmedelst för kraftlöse Förklaras,
såsom warande hos utgifwaren till inlösen förbjuden. Sala, Grälsta
och Kila Socken d. 20 Febr. 1826. Eric Jansson.

Tryckt hos Olof Grahn.
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