


 
 

Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t, angående nativitetens 
och mortalitetens förhållande åren 1821 med 1825, rikets folkmängd sistberörde år, samt 
folkmängdens vundna tillökning under det sistförflutna, jämnförelsevis emot det nästförutgångna 
decennium, daterad den 10 maji 1828. 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB), 2010.  
Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. 
 
urn:nbn:se:scb-b0-a0-2101_ 
 

 

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

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

Översiktspublikationer: 

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



Kongl. Tabel l -Commiss ionens 

underdåniga Berättelse 

till 

K O N G L . M A J : T , 
angående 

Nativitetens och Mortalitetens förhållande 

Åren 1821 med 1825, 

Rikets Folkmängd sistberörde År, 

samt 

Folkmängdens vundna tillökning under 

det sistförflutna, jämnförelsevis emot 

det nästförutgångna Decennium, 

daterad den 10 Maji 1828. 

På Kongl. Maj:ts nådiga befallning till trycket befordrad. 

S T O C K H O L M , 

tryckt i M a r q u a r d s k a Boktryckeriet, 1828. 





Kongl. Tabell-Commissionens underdåniga Berättelse till Kongl. 
Maj:t, angående Nativitetens och Mortalitetens förhållande Åren 

1821 med 1825, Rikets Folkmängd sistberörde År, samt 
Folkmängdens vundna tillökning under det sistförflutna, 

jämnförelsevis emot det nästförutgångna Decennium,  
daterad den 10 Maji 1828. 

 
INNEHÅLL. 

 
Underdånig berättelse Sid. 
1:0 Angående Nativiteten och Mortaliteten Åren 1821 med 1825…………… 4. 
 Födde………………………………………………………………………. 4. 
 Vaccinerade Barn………………………………………………………….. 7. 
 Mortaliteten………………………………………………………………... 8. 
 Döds-Orsakerne…………………………………………………………… 12. 
 Äktenskap………………………………………………………………….. 16. 
 Upplösta Äktenskap igenom döden……………………………………….. 18. 
 Barna-Föderskorne………………………………………………………… 19. 
 Resuméen………………………………………………………………….. 20. 
2:0 Angående Folkmängden vid 1825 års slut………………………………... 22. 
 I hänseende till Landet och Städerne särskildt……………………………. 22. 
 Med afseende å olikheten i åldern………………………………………… 23. 
 I hänseende till de Gifta och Ogifta……………………………………….. 25. 
 Efter Stånd…………………………………………………………………. 25. 
 I anseende till Yrken och Näringar………………………………………... 28. 
 Af Mankönet hörde år 1825 till…………………………………………… 28. 
  Läro- och Undervisnings-Staten……………………………………….. 28. 
  Civil-Staten…………………………………………………………….. 29. 
  Militaire-Staten………………………………………………………… 30. 
  Sjömän…………………………………………………………………. 31. 
  Possesionater…………………………………………………………… 32. 
  Handlande Borgerskap…………………………………………………. 32. 
  Bruks- och Fabriks-ägare samt Mästare vid nedannämnde Inrättningar. 33. 
  Konstnärer och Handtverkare………………………………………….. 37. 



 
 Sid. 
  Diverse Personer……………………………………………………….. 41. 
  Bonde-Ståndet………………………………………………………….. 42. 
  Privatorum Betjening och Tjenstefolk…………………………………. 43. 
  Fattighjon………………………………………………………………. 43. 
  Fångar………………………………………………………………….. 43. 
  Hemmavistande Gosse-Barn…………………………………………… 44. 
  Fosterbarn……………………………………………………………… 44. 
  Utländningar och Judar………………………………………………… 44. 
 Af Qvinnkönet voro år 1825………………………………………………. 45. 
  Gifta Hustrur…………………………………………………………… 45. 
  Enkor…………………………………………………………………… 46. 
  Ogifta…………………………………………………………………... 47. 
  Hemmavarande Flicke-Barn…………………………………………… 47. 
  Fosterbarn……………………………………………………………… 48. 
  Utländskor och Judinnor……………………………………………….. 48. 
  Hushållens Antal i Riket……………………………………………….. 50. 
3:0 I afseende på Folkmängdens Tillökning under hvartdera Decennium af 

sist framflutne Tjugu År…………………………………………………….. 
 

52. 
 



Stormäktigste Allernådigste Konung! 

Uti den underdåniga Quinquennii-berättelse, som Tabell-Commissionen sista gingen, eller den 
9 November 1822, ägde nåden afgifva, angående Rikets Folkmängd vid 1820 års slut och 
densammas under då tilländalupne fem år vundna tillökning, hade Tabell-Commissionen till
fälle ådagalägga, hurusom, igenom det återvundna Fredslugnet, såväl som igenom Eder Kongl. 
Maj:ts visa Styrelse-åtgärder, Rikets Folkmängd då redan hade erhållit full ersättning för de 
dryga förluster, som under Decennii-åren 1806 med 1815 voro olyckliga följder af krigsorolig-
heterne, såväl som af de derunder på ovanligaste sätt ökade och härjande Farsoter. 

Under Eder Kongl. Maj:ts milda Spira hafva sedermera åter fem år framflutit, som utgöra 
en af de lyckligaste perioder, hvari Sverige, äfven i hänseende till en ökad Folkmängd, sig 
någonsin befunnit, och det är detta Quinquennium, äfvensom Folkmängdens belopp vid det 
femte eller 1835 års slut, som utgör föremålet fur den berättelse Tabell-Commissionen nu i 
underdånighet får afgifva. 

Till underdånig itlydnad af Eder Kongl. Maj:ts Tabell-Commissionen under den 35 Maji 
1824 gifna nådiga befallning, att dädanefter till Eder Kongl. Maj:t inkomma med årlig upp-
gift och berättelse om Nativitetens' och Mortalitetens förhållande med derpå grundad förändring i 
Folkmängdens belopp, har Tabell-Commissionen ock redan för åren 1823 och 1824 dessa ålig
ganden fullgjort, och derigenom haft tillfälle i underdånighet inberätta Nativitetens ovanligt 
ökade öfvervigt emot Mortaliteten, i synnerhet det förstnämnda eller året 1823, uppgående till 
42,192 personer, ett öfverskott, som i förra tider, äfven då Sverige ännu var förenadt med Fin» 
land, näppeligen något år i Tabell-Verkets annaler igenfinnes; men, enligt bvad vid dessa berät
telsers afgifvande i underdånighet tillika blifvit erindradt, kunna desse — ensamt på Presterska-
pets årligen afgifvande såkallade Mortalitets-Tabeller grundade — Calculer och Sammandrag 
icke controlleras oftare än hvarje femte år igenom jämnförelse med då särskildt inkommande 
Folkmängds. Tabeller; och då, af Mortalitets-Tabellerne for år 1825, Folkmängdens tillvext un
der samma år fanns ännu mera ökad än år 1823, eller ända till 43,850-personer, har Tabell-
Commissionen å ena sidan haft desto större anledning att på det noggrannaste lita anställa så
dana controller, hvarigenom ock nu afgifvande underdåniga berättelse något öfver förra vanlig-
heten måst fördröjas, och å den andra, att icke särskildt, eller förr, än med denna quinquennii. 
uppgift, afgifva underdånig berättelse om nyssnämnde särdeles lyckliga resultat för året 1825. 
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Efter en sidan nyligen medhunnen noggrann åtgärd, hvarigenom riktigheten af de förut in» 
komne, likasom af 1815 års Mortalitets-Tabeller, såsom här nedanföre närmare i underdånighet 
skall visas, falifvit tillförliteligen utrondt, far Tabell Commissioner] nu i underdånighet ufverlSmna 
ej allenast de för ifrågavarande quinquennium eller åren 1821, l822, 1823, 1824 och 1825 
upprättade Sammandrags-Tabeller, g st. till antalet, innefattande Nativiteten, Mortalheten, in-
gångne och upplöste Äktenskap samt Barnaföderskornas åldrar och antal tn. m. i hvarje Län 
och fur hvartdera året särskildr, med uträknadt Medium; utan ock 18 st. Tabeller, utvisande 
1825 års Folkmängd äfven i hvarje Län, men särskildt för Landet och särskitdt för Sta de me, 
aåväl till antal, som åldrar och sysslosättning. Oetta quinquennii redan i underdånighet om
nämnda så utmärkt ovanliga förhållande, hvarigenom Folkmängden i Sverige upphunnit ett högre 
belopp, än den, med Finland inberäknadt, utgjorde år 1772, har äfven föranledt särskild jämnfö. 
refses anställande emot förra tidei; men, af orsik, att Folkmängds-Tabell.Formulairerne först med 
Sr 1800 undergingo sådan förändring, att Folkmängden till alla sina särskildta delar Länsvit 
hos Tabelt-Commissionen kunde sammanräknas; äfvensom af den anledning, att 1800 års Folk
mängds-Uppgifter, synnerligen igenom vederbörandes ovana vid då emanerade nya Tabell-formu-
lairer, sedermera befunnits i betydlig mohn felaktiga; har nämnde jämnförelse, för hvarje Län 
i Riket särskildt. icke kunnat sträckas längre tillbaka än till året 1803. Då Länens förhållan
de är högst olika sins emellan, och således äfven emot Resultatet af beräkningen i Riket på det 
hela- och då, under denne ifrån år 1805 framlupne tiderymd af 20 år, samt under hvartdera 
Decennium deraf, Rikets ställning varit så väsendtligen skiljaktig, vågar Tabell-Commissionen, 
utan farhåga, att med denne, utöfver förra vanligheten, utsträckta granskning och vidlyftighet, falla 
Eder Kongl. Maj:t alltför tröttsam, då resultaterne deraf äro så tillfredsställande, äfven slutligen 
i underdånighet bifoga 16 stycken i detta afseende särskildt upprättade Tabeller; och går nu, 
att i den omnämnda ordningen, ocb i möjeligaste korrthet» uppgifva förhållandet. 

1:0 Angående Nativiteten och Mortaliteten 
Åren 1821 med 1825. 

Födde : 
Deras antal utgör, enligt Tabellen N:o II, 
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Medium af detta quinquennium således 
Medium af det nästföregående . . . 
Hvaraf följer, att detta quinquennium, per me

dium räknadt, ägt en årlig större Nativitet af 4856. 4779. 9635. 407. 411. 818. 10453. 
en ärlig tillvext, som, då aktenskaperne, ehuru ökade under detta quinquennium, likväl icke 
blifvit det i så ovanlig grad som Nativiteten, ovedersägeligen synes ådagalägga ett ökadt väl-
stånd och trefnad i äkta ståndet. 

Af ofvannämnde Medeltal 95706 födde barn, belöper på Stockholms Stad samt hvarje Lar» 
i Riket som följer nemligen: 
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Största tillökningen i Nativiteten visar sig således i Wärmelands Län samt demäst i Malmö och 
Elfsborgs, ehuru Folkmängden är i det förstnämnda vida mindre än i hvartdera af de begge 
sednare Länen; bvarförutan anmäriningsvärdt förekommer, att endast i Kronobergs Län de födde 
oäkta barnens antal finnes hafva varit i aftagande. 

Jämnföres åter de under detta quinquennium födde oäkta barnens furhållande till de födde, 
särskildt i Hufvudstaden och särskildt i Rikets öfrige Städer emot Landsbygden, utgörande: 

så visar sig, att de oäkta barnens antal till de födde varit 

samt öfver hela Riket, som i till 13 3-10; Och då, under det nästförurgiende quinquennium, 
de oäkta Barnens proportion till de födda utgjorde, 

ti har de oäkta Barnens antal under sista quinquennium varit något i aftagande i Hufvudstaden, 
men deremot i tilltagande i de öfrige Städerne, ätvensom på Landsbygden, dock alltsammans i 
obetydlig mohn. 

På ofvanberorde Tabell N:o II har Tabell Commissionen afven låtit anteckna de föddes 
antal i hvarje månad, som än ytterligare besannar förra erfarenheten, att, öfver hela Itiket rak-
nadt största antalet Barn födes i September och det minsta i Junii månad. 
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Vaccinerade Barnens 
antal är och å samma Tabell iufördt, med undantag endast af Stockholms Stad, fut hvilken nt; 
gra så beskaffade uppgifter icke till Commissionen inkomma. Medeltalet deraf stiget till 69023 
Earn om året, som emot medeltalet af förra quinquennium, eller 57959, är 11064 Barn mera; 
men efter sitt alltför olika belopp Länen sins emellan, synes Vaccinationens förhållande föitjena 
följande närmare détaille: 

I anledning hvaraf hör anmärkas, hurusom Vaccinationen, nu 22 år efter dess införande, likväl 
endast i 4 Län, nemligen: Gottlands, Gefleborgs, Wäster-Norrlands och Norrbottens, upphunnit eller 
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öfverstigit de i första året vid lif blefne Barnens antal, men att denne välgörenhets-anstalt der-
emot i Skaraborgs Län ända till 1-3:dje delen, i Jönköpings, Kronobergs, Elfsborgs och Malmö 
Län till emellan 1-5:te och 1-6:te-delert, samt i de ofrige Länen, ehuru i mindre mobn, ännu t y 
nes stå tillbaka, h vilket är destomera anmärkningsvärde, som efter den i aednare aren å nyo sig 
visade koppsmitta, många låtit sig omvaccinera, hvilka utan tvifvel uti det uppgifna antalet äro 
inberäknade. Emedlertid och då ofvanintagne förhållande ensamt grundar sig pl Presterskapets 
ärliga inkomne uppgifter, förmodar Tabell-Commissionen möjeligen deri kunna vara uteslutne 
många Barn, som, utom Presterskapets . kännedom, af Xâkare blifvit till Vaccination förhulpne, 
äfvensom icke eller bör förbigås, att i de sjelfva Hufvudstaden kringliggande Län, många dit 
torde i sådan afsigt införa sina Barn, som derfuîe t Länets uppgifter finnas uteslutna. 

Mortaliteten. 
De dödas antal under detta quinquennium har enligt Tabellen N:o I utgjort, som följer: 

Utaf ofvannämnde Medeltal 58919 döde belöper, enligt Tabellen N.o IÏI, på hvarje Län 
i Riket nemligen: 

Förra 
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Största delen af ofvannSmnde minskning i Mentaliteten detta Quinquennium igenfinnes således 
i Stockholms, Wärmelandi och Jönköpings Län, i Stockholms Stad, i Elfsborgs, Nerikes, Skara
borgs och Götheborgs Län, samt i mindre betydelig mohn i Upsala, Hallands, Wästmanlands, 
Kopparbergs, Kronobergs, Södermanlands, Östergtithlands, Norrbottens och Wäster-Norrlands Län; 
livaremot Mortal i te t çn i Christianstads, Calmar», Malmö, Wästerbottens, Blekinge ocb Jämtlands 
Län i mer och mindre mohn varit större, samt i Gefle borgs och Gottlands Län i närmaste lika 
förhållande, i jämnförelse emot förra quinquennium. 

Tabellen Nio IV, innefattande dödlighetens förbiilande under detta quinquennium uti 
hvarje manad för alla Länen, utvisar, att på det hela tagit, dödligheten varit störst i Mus, 
men minst i September månad, hvilket ock med förra erfarenheten är öfverenstäfnmandc. 

Dödlighetens förhållande under ifrågavarande Sr, tärskildt ibland Barnen, samt de Gifta och 
Ogifta, upplyser Tabellen N:o III, enligt hvilken, af ofvanoämnde Medium belöper, sem följen 

2 
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Under detta Quinquennium, jämnfördt med det föregående,. Bar dSdliglieten- säledes i större 
mohn drabbar de äkta Barnen under ett års ålder, roen deremot i alla de andra- elasseroe varit 
utmärkt mindre. Af Barnen under x års ålder hafva döttt 

hvaraf följer, art den större Mortaliteten ibland de äl ta Barnen egentelfgast härjat på Lands-
bygden. D e oäkta Barnens betyde!igen minskade dödlighet derstädes, synes emedlerlid inne' 
Bära säkert bevis om en om denr tilltagande ömmare vård i den spädaste åldren, helst då dö
den t öfrigt emot densamma varit så litet skonsam; en anmärkning, den Tabell-Commissione» 
allt hittills icke ägt anledning att i underdånighet anmäla. 

T i l l närmare upplysning om Morraliterens förhållande detta quinquennium i äfseende på 
de aflednes ålder bifogas i underdånighet Tabellen N:o V , enligt hvilken, med olvannämnde 
medeltal döde, resultatet finnes vara följande: 
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Älven detta Quinquennium besannat alltså det förr anmärkta förhånandet, nerriligen: att intill 
och med io:de året dör större antal Gossar än Flickor; att derernellan och sotde året dödlig
heten är nätmast lika bägge könen emellan; att den derifrin och till 6o:de året deremot ätet 
är större bland man- än qvinnkönet; att vid 6o:de året qvirmornes Mortalitet upphinner männer-
nes och sedermera fortfar i ständig tillökning intill högsta åldern; äfvensom att inom spädaste 
åldern, eller till och med -3:dje året, Mortaliteten ar störst,samt dernäst emellan-65:te och 75: te 
året bland båda könen. 

Antalet af dem, som under sista quinquennium öfverlefde 100 år, har utgjort 36 personer, 
af hvilka 
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— — — i Gumma — — 104 år 
1 Gubbe och 3 Gummor — — 105 ar 
samt 1 Gumma högsta åldern eller 107 Sr, 

Döds-Orsakerne. 

Det har förmodeligen hufvudsakligast varit till upptäckande af locale förhållanden, som 
Tabell-Commissiönen, allt ifrån dess upprinnelse år 1749, siilct igenom tid efter annan i fbrmu-
lairerne ändrade föreskrifter vinna noggrann kännedom om de sjukdomar, som inverkat till den 
ena Ortens större Mortalitet emot den andra. Före år 1766, då Kongl. Maj:ts nådiga Instru-
etion för Provincial-Doctorerne utfärdades, lärer icke till dåvarande CoIIegiiim Medicum några 
ordenteliga Rapporter i detta afseende hafva ingått; men då dessa, i samma Instructions s §., 
dem ålagde berättelser endast borde angå, som orden lyda: "Embetsförrättningar, de Farsoter 
"som i .Länet varit gångbara, samt hvad mera märkvärdigt förekom": saknades ännu fullstän. 
digare kännedom om sjukdomarnes i Länen olika härjande dödlighet, hvilken förmodades lättast 
och säkrast kunna vinnas igenom Fresterska pet, som var ilagdt att, jerate sjelfva dödsfallet, i 
Kyrkoboken äfven anteckna dödsorsaken. Det med år 1774 emanerade nya formulairet för desse 
anteckningar innehöll ock derföre en ännu mera utsträckt Specification å dödsorsakerne, men, 
märkvärdigt nog, med tillägg af en ny och särskildt ruta för oangifven sjukdom, hvilken titel 
äfven sedermera i det år 180a å nyo emanerade och i flera delar ytterligare förändrade Tabell-
formulairet blef bibehållen. Både före och efter den tid, di Tabell-verket Länsvis kunde sann 
manräknas, har någon controll ä Presterskapets uppgifter uti nu ifrågavarande delar icke stått att 
vinna, förr än i de sista åren igenom berättelser, som till Sundhcts-CoIIegium ingitt. Då 
emed lertid under nyssnämnde titel: Oangifven Sjukdom, antalet årligen ökades, och sluteligen 
ända derhän, att öfver ^:delen af Mortaliteten i denna ruta infördes, ansågs den deraf med skäl 
förmodade antingen sviiigheten, eller ock liknöjdheten för noggrannare anteckningar, kunna af-
hjelpas igenom sjatkdomarnes upptagande i nosologtsk ordning, men synnerligast igenom ett Syno
nymt Sjukdom»-Register, infördt i det till begagnande från år 1820 sist emanerade Tabell-for. 
mulairet, men med totalt uteslutande af titeln: oangifven sjukdom, hvarigenom antalet i denne 
af de fleste Tabellförfattare likafullt upptagne och tillförde ruta dock ansenligen minskats. Med 
ett nitfullt bemödande finnes Eder Kongl. Maj:ts Sundhets-CoIIegium å sin sida hafva sökt in-
föra och omsider vunnit så väsendtlige förbättringar i dit ingående Medicorum Rapporter, att 
Collegium under sist framflutne år kunnat afgifva ända till månatliga Rapporter om hälsotiH' 
ståndet i hvarje Län och de sjukdomar, hvari dödligheten mest visat sig; men med hvilka, vid 
anstäld jämnförelse, Presterskapets till Tabell-Coramissionen ingångne och bär sammanräknade 
uppgifter i de fleste delar icke funnits öfverensstämraa. Af sådan vunnen erfarenhet om opålit
ligheten i sistnämnde uppgifter, synes det Commissionen, tom dels Prestegårdarnes aflägsenhet 
från Sterbhusen, hvarigenom Presten gement igen icke oftare» än då han kallas till dödsbädden, 
om han då härtill äger tid och ledighet, kan säkert och med egna ögon bedöma sjukdomens 
beskaffenhet, men dels och synnerligast oförståndet och okunnigheten hos dem, som, med döds-
fallet, böra till anteckning anmäla dödsorsaken, allthittills varit och äfven hädanefter komma att 

http://vunne.11
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förblifva oöfvervinneliga hinder för en Församlings Pastor, att, åtminstone fur de flesta aflidan-
de, kunna, med sS nöjaktig pålitelighet, som åsyftats till grund för en generel beräkning af livar» 
je sjukdoms inflytelse på Mortaliteten, anteckna dödsorsaken, om han ock dertill ägde all den 
insigt, som igenom sednare tiders författningar, ehuru egenteligast till sjukdomars förekommande 
och botande, afsetts, nu allmännare synes hos Presterskapet böra kunna förväntas. Då det dess
utom, med undantag af vissa epidemiska farsoter samt olyckshändelsers beskaffenhet, torde finnas 
ganska likgiltigt, åtminstone för Tabell-verket, i hvilka allmännare sjukdomar dödligheten mest 
härjar, sedan Sundhetskollegium, såsom ofvan i underdånighet är nämndt, igenom förbättrade 
Provincial-Läkare-Kapporter bör finnas i bättre tillfälle att säkrare kunna bedöma dem, som lo» 
calt i en eller annan ort jämnförelsevis äga mera inflytelse; torde Eder Kongl, Maj:t täckas till. 
låta Tabell-Commissionen, att, vid nästa behof af ny förmulaire«upplaga, fl föreslå de minsknin
gar uti ifrågavarande mångfaldiga titlar, hvilka kunna pröfvas skälige samt i någon mohn le
dande till Presterskapetg önskade och i denna del måhända billiga lättnad i anteckningsbesväret. 

Förhållandet härmed har Tabell-Commissionen emediertid vid detta tillfälle icke bordt i 
underdånighet lämna oanmäldt, såsom utgörande skälet hvarföre, uti hosfogade särskildta Tabell 
N:o V I öfver dödsorsakerne, sammanräkningen, emot förra vanligbeten, endast blifvit utsträckt 
till de titlar, hvilka, i anseende till deras utmärktare beskaffenhet, af Commissiunen ansetts 
kunna vara med någorlunda pålitelighet uppgifna. Sådane ära 

Bärnsbörd och Missfall, hvari under detta quinquennium ett med det föregående nära lika 
anta) mödrar, per medium räknadt, aflidit, eller 645, ungefärligen 1 af 150 barnaföderskor. 

Kopporne, hvilkas framfart, enligt Tabell-Commissionens härutinnan utförligare underdåniga 
berättelse fur år 1822 daterad den 17 Februari 1825, jemte bilagd Tabell, så ansenligen hade 
minskats, igenom Vaccinationens välgörande inflytelse, att samma år eller 1822 i hela Riket 
endast 11 personer borrtrycktes, bafva åren 1824 och 1825, särdeles i Skaraborgs Län, samt till 
mindre belopp i Residencet, i Stockholms, Upsala, Södermanlands, Östergöthlands, Calmare, 
Blekinge, Götheborgs, Elfsborgs, Wärmelands, Nerikes, Wästmanlands, Kopparbergs, Gefleborgs 
och Wäster-Norrlands Län, men lyckligtvis till högst obetydeligt antal i Jönköpings, Kronobergs, 
Chtistianslads, Malmö, Hallands, Wästerbottens och Norrbottens Län, åter visat sin framfart, så 
att de i koppor afiednes antal uppgått år 1824 till 618 och år 1825 till 1143 personer; dock 
finnes under hela quinquennium hvarken på Gottland eller i Jämtlands Län någon enda af 
denna smitta vara afliden. 

Mässlingen, som år 1821 i synnerhet varit härjande 1 Stockholms, Upsala, Södermanlands, 
Östergöthlands, Kronobergs, Christianstads, Malmö, Hallands, Skaraborgs, Wärmelands, Nerikes, 
Wästmanlands, Kopparbergs och Gefleborgs Län, synes äfven hafva varit en af de förnämsta or-
sakerne till 1821 års större dödlighet emot de 4 efterföljande åren. 

Af de i Engtlska Sjukan samt Skofler afledne förekommet största antalet i Götheborgs 
och Skaraborgs Län, men i öfrigt i ett'jämt lika förhållande under alla 5 åren. 
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Kikhostan härjade år 1821 i synnerhet i Södra delen af Riket; år 1822 i Christianstads, 
Malmö och Wärmelands Län; åren 1823 och 1824 i Skaraborgs och Elfsborgs Län samt år 
1825 i Götheborgs och Gefleborgs Län. 

Skarlakansfebern visade sin förödelse de 3 första Uren synnerligen utmärkt i Malmö och 
de 2:ne sista i Gutheborgs Län, men har deremot under hela quinquennium icke borrtryckt 
någon enda person på Gottland. 

Fråssor och remittente febrar voro mest gångbara år 1821, men de följande åren i jämt 
årligt aftagande, så, att antalet år 1825 nedsteg till inemot J:n af förstnämnda året. Östergöth-
lands, Wärmelands, Skaraborgs, Götheborgs, Stockholms, Malmö, Elfsborgs och Calmare Län 
hafva befunnits för desse sjukdomar de mast blottställda, hvaremot .de !härutinnan aflednes antal 
varit obetydeligt i de 4 mäst nordliga Provincerne äfvensom på {jottland. 

Rödsoten horrttog största antalet år 1821 i Upsala, Östergöfhlands, Skaraborgs, Elfsborgs, 
Wärmelands, Wästmanlands och Nerikes Län; år 1822 i samma Län-med undantag af Nerikes, 
men med tillägg af Kopparbergs Län; år 1824 i Jönköpings och Skaraborgs samt år 1825 i 
Kopparbergs Län; men var år 1823 lindrigast och i intetdera af .Länen med någon betydande 
förödelse, 

I Venerisk Sjuka, Saltjluss och såkällad Spetälska hafva per medium räknadt årligen dött 
210, och i Kräftan 208 personer, samt af Hydrophobie eller Wattuskräck alla 5 åren samman-
säknade endast 93 personer. 

Ibland olyckshändelserne utgör medium af 
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Till en fortsättning af den i sista underdåniga berättelsen gjorda anmärkning om den syn-
rerliga olikhet, som förekommit Länen emellan,- i afseende på de igenom Mödrars och. Ammors-
oförsigtigbet qväfda barnen, kan Tabell.Cömmissionfen icke undgå i underdånighet anmärka, att 
äfven detta quinquennium ett lika förhållande ägt rum, såsom följande jämnförelse närmare 
utvisar. Totale beloppet alla 5 åren stiger till 1941 Barn. Deraf. voro 

I de först uppräknade 11 Län- hafva således nära Sexdubbelt större antal barn sålunda om-
kommit emot de öfrige 13 Länen- med Hufvadstaden, hvartill troligen- hufvudsakeligast miste 
vara bidragande, att qvinnköner i de förstnämnde mera än i de sistnämnde Länen deltager i 
tyngre Landtmtnnaytken, och derigenom blottställer sig för mera trötthet och en hårdare sömn. 
efter strängt arbete. 
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Äktenskap, 
ingångne under detta quinquennium, hafva, enligt deröfver upprättad särskilj Tabell N:o VII, 
utgjort: 

hvadan tillökningen i Äktenskaperne per medium detta quinquennium utgör 2182, som väl icke 
synes vara i proportionelt förhållande till ofvannämnde under tiden sä ansenligen ökade Nati
vitet, men, då tillökningen förnämligast igenfinnes ibland de förut Ogifta, med nedan visade 
allmänt jämna förhållande, såväl i Hufvudstaden, som i samteliga Länen i Riket, undantagande 
ett enda eller Hallands Län, dock tyckes innebära ytterligare ojäfvigt vittnesbörd om ett förökadt 
välstånd i allmänhet. 

I anseende till makarnes ålder och antalet Om-giften, äro Äktenskaperne uppgifne vara af-
slutade, som följer: 

Emellan Man och Hustru vid lika ålder 
eller endera blott 10 år äldre: 

Med störte skillnad i åldern: 
Då mannens lider öfverstigit hustruns 

Då 
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hvarvid underdånigst bör anmärkas, att då detta quinquennium är det första, hvarunder så be
skaffade uppgifter ingått, nägon jämnförelse med det föregående härutinnan icke kan äga rum. 

Af nyssnämnda Medeltal Äktenskap belöper på Hufvudataden och hvarje Län i Riket som 
följer nemligen: 

3 



xS 

varande Hallands L ä n således det enda, i hvilket d e ingångne Äktenskapen minslats emot 
förra quinquennium. Enligt den under Tabellen särskilt antecknade Specification, finnes, såsom 
vanligt, de ingSngne Äktenskapernes antal, öfver hela Riket räknadt, vara störst i de 3 sista 
mlnaderne af året, men minst i A u g u s t i och Juli i . 

U p p l ö s t a Ä k t e n s k a p igenom döden, Sro å samma T a b e l l införda, ocb hafv» 
utgjort följande antal: 

Igenom 

O c h dödlighetens framfart ibland äktenskaperne således nära ett belopp af iooo:de lindrigare det 
sista quinquennium. 
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Barna-Föderskorne. 
Öfver deras antal och särskilda åldrar ar en särskild Tabell under N:o VIII upprättad, 

enligt bvilken antalet belöper 
I åldrarne emellan 

hvilken träffat alla de uppräknade åldrarne, och ehuru den finnes i proportionell större förhål
lande i. åldren emellan 30 och 35 år, har dock, efter förra vanligheten, Största antalet Barna
föderskor rarit emellan 35 och 30 lr gamla. 

Under alla 3 sista åren hafva bland Barnaföderskorne nedkommit 
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Resuméen 
af hvad Tabell-Commissionen hittils i underdånighet haft nåden anföra, är således, att Sverige» 
Rike under ifrågavarande sednaste quinquennium, på sätt Tabellen. N;o I närmare utvisar, 
synnerligast igenom en derunder ansenligen ökad Nativitet, men ock igenom en lindrigare 
Mortalitet, vunnit en Folkökning nemligen: 

som jämnförd emot nästföregående quinquennii redan di , emot förra tider, betydeligen förökade 
belopp af 114626. personer, utgör 69313 flere ökade eller besparde menniskolif under sist fram-
flutne emot nästföregående 5 år, 

Tabell-Commissionen bör härvid icke förbigå den underdåniga anmälaD, att under alla 
fötestående beräkningar icke inbegripas förändringarne ibland de i Stockholm såväl som Städerne 
Götbeborg, Carlskrona och Norrköping samt några ganska få orter i Riket befinteliga främmande 
Beligions-förvanter af Catholska, Grekiska och Engelska samt af Judiska Församlingarne, emedan 
s i beskaffade Tabeller först, i följd af Eder Kongl. Maj:ts nådiga Förordnande af den 19 
Januarii 1825, ifrån och med samma år ordentligen börjat inkomma, och för sistnämnde år 
ensamt, med uteslutande af de fyra foregående, icke bordt i förestående femåriga beräkning in
tagas. Detta uteslutande synes dock vara af ganska ringa följd, emedan för året 1825 beloppet 
endast utgör 

Af 1825 års Folkmängds-Tabeller, der, igenom ändrad föreskrift emot förra formulairet, de 
i Biket vistande Utländningar samt Judar och Judinnor första gången blifvit särskildt specificera
de, inhämtas, att samfaldta antalet af dem öfver hela Biket utgör 966 man- och 1162 qvinn-
kön, och deribland 330 gifta män samt 997 hustrur, af hvilka dock ganska många lära böra 
till Lutberska Trosbekännelsen, för hvilka Nativitets- och Mortalitets-anteckningarne såtedes i 
vårt egna Presterskaps Kyrkoböcker ingå. Skulle man derföre vilja förutsätta, att Nativiteten 
och Mortaliteten bland främmande Beligions-förvandterne de fyra föregående åren varit i lika 
förhållande med 1835, blifver hela det i förestående Calculer nu uteslutna öfverskottet endast 
35 personer, ett antal för obetydeligt, att i ofvan calculerade medeltal medföra någon hufvud-
sakelig rubbning. 
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Enligt ofvan i underdånighet åberopade 1820 års quinquennii-berättelse, utgjorde Folk

mängdens belopp vid samma år» slut 
Enär härtill lägges ofyan 1 underdånighet visade tillvext 

under hela det sedermera framflutna quinquennium — 
afvensom ibland de främmande Religionsförvandterne 

borde 1825 års Folkmängd stadna vid — —> — — 
Den utgör emedlertid, efter sammanräkning af de deröfver 

särskildt inkomne Tabeller, såsom här nedan närmare i 
underdånighet skall visas, — — — — — — 

och således uppkommer en difierence större 
ibland mankönet af 

men ibland qvinnkönet af 

eller tillsammans personer, som iafseendepå det 
förra är för obetydelig, att icke innebära ett nöjaktigt bevis å Tabell-Författarnes använde noggrann
het i både förut- och här nedan ytterligare nämnde uppgifter; men som, hvad deremot qvinnkönet 
angår, skulle i första påseendet tyckas bevisa motsatsen. Af en vid 1820 års Folkmängds.Tabells 
afslutning förefunnen difierence till dubbelt större belopp, äfven förnämligast ibland qvinnkönet, 
hämtades anledningen såväl till den då t underdånighet yttrade förmodan, att, om ej alla utländ-
ningar af qvinnkönet, åtminstone de som tillhörde, någon främmande Religion, varit, både i Folk. 
mängds-, och i Mortalitets-Tabellerne uteslutne, som till den sedermera af Tabell-Commissionen i 
underdånighet föreslagne och af Eder Kongl. Maj:t i nåder gillade ändring i det med, åt 1825 begag
nade nya Folkmängds- Tabell-formulairef, hvarigenom, såsom redan i underdånighet är nämdt, ut-
landningar af bägge könen, fått särskildta rutor, för att icke möjeligen kunna uteslutas. Igenom 
sedermera ingångne upplysningar öfvergår numera nära till visshet, att de flästa utländningar af 
qvinnkönet i 1820 års Tabeller varit förbigångne, i anseende till för deras antecknande förut saknad 
särskilt ruta. Med mankönet af utländningarne åter, såsom alltid tillhörande något af de i Formu-
lsirerne specificerade flerehanda yrken, är tvärtom att förmoda, det åtminstone ganska få i 1840 års 
Folkmängds-Tabeller blifvit uteslutne. Hvad i öfrigt Folkmängds-anteckningarne i allmänhet vid
kommer, synes kunna antagas, att större noggrannhet alltid åtföljer dem af mankönet än dem af 
qvinnkönet; och, då Riket äger öfver 3000 Församlingar, samt om blott en enda qvinna, eller flicke
barn i hvarannan Församling hade blifvit uteglömd, uppstode derigenom en difierence af 1500 
Personer, hvilken, sammanlagd med förenämnde i 1820 års Tabellverk sannolikt utelämnade 1162 
qvinnor af utländsk nation, redan öfverstiger beloppet af ofvanberörde nu befundna vid jämnförelsen 
Uppkomna öfverskott. Att detsamma pä sådant sätt tillkommit, anser Tabell-Comraissionen vara 
sannolikare, än igenom så stor inflyttning utifrån i Riket, som eljest vore enda sättet att förklara 
förhållandet. Emedlertid, och då öfverskott i stället för brist nu förefinnes ibland qvinnkönet| och 
då, i afseende på mankönet, en så nära öfverensstämmelse i bägge uträkningarne äger rum, synas de 
5 års Nativitets- och Mortafilets-Tabeller, af hvilka Resultatet nu i underdånighet blifvit anmäldr, 
hafva, åtminstone i desee hufvudsakligaste omständigheter, af vederbörande blifvit med sorgfällig 
noggrannhet författade. 
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2:0 Angående Folkmängden vid 1825 års slut. 
I hänseende till Landet och Städerne särskildt, 

belöper enligt Tabellen N:o IX, 

År 1825 

Med inberäkning af inflyttningars tifvervlgt emot utflyttningarne i vissa Län, har sSledes Wäster-
bottens Län under detta quinquennium ined 11 3-15 procent baft största och Upsala Län med 
blott 2 1-10 procent minsta Folkökningen. 
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I hänseende till hvartdera könet belöper af ofvannämnde tillökning. 

och om dermed jämnföres den under 
åren 1816 med 1820 befundna 
tillökningen 

så befinnes sista quinquennii öfver-
vigt emot det föregående bestå af 

Med afseende å o l i khe t en i å l de rn , 

är 1825 års Folkmängd fördelad, som följet: 
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Tillökningen under detta quioquennium inträffar således: 

Af de lefvande voro vid 1895 års slut: 

tamt något mor än 3-100: delar i den högre åldern. 
I 
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I hänseende till de Gifta och Ogifta 
utgjorde 1825 års Folkmängd, enligt Tabellerne X och XI, 

Jämnfördt med förra quin-
quennii förhållande, är 
furändringen 

Efter Stånd, 
enligt samma Tabeller, 

4 
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Af detta förhånande,, som likväl af Tabell-Commissionen i anseende till förändringar med 
inflyttningar och utflyttningar icke kan controlleras, utan till sin rigtigbet beror af Tabellförfat-
tames egna noggrannhet vid anteckningarne, vill det emedlettid synas, som vore under sistför-
flutne quinquennium ett bftydeligare antal af 8:de eller sista Classen, hvarunder Tjenstefolket 
inbegripes, utffyttade ifrån Landet såväl till Stockholm som öfrige Scädérne, hvilket ock, ebum 
i betydeligt mindre mohn, tyckes bafva inträffat ibland Ståndspersonerne. Wid den i afseende 
på Preste-Ståndét bär förekommande minskning, bör upplysas, att sådant härleder sig ifrån än
dring i Formulairet år 1825 vid denne Titel , som förut hette Läro-Standet, och under hvil-
ken på detta ställe förut äfven tntogos Lärare, som ej voro prestvigde, äfven som kytkobetjening 
m. m.. femte deras hustrur och barn, hvilka numera äro införda under titeln Ståndspersoner, 
som förthy ock förmodefigen bidragit till betydeligaste delen af den för desse sistnämnde hat 
synliga tillökningen. 

Enligt de uppgifter i öfrigt som i denne del inkommit, voro år 1825, 

* ) Någon specielare jämnförelse här har e j kunnat äga rum, emedan Utländningar och Judar ej 
i 1820 års- Tabeller äro- särskilde upptagne, som först skede i följd af 1825 ånoya . Formulaire. 
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Ogifta öfver Ungdom 
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I anseende till Yrken och Näringar 
är ett General-Sammandrag under N:o X I I med dertill hörande partiele Tabellerne N:o X I I I till 
och med N:o X X V upprättade; men innan Tabell-Commissionen går att i denne del fortsätta sin 
underdåniga berättelse för år 1825, anser Commissionen sig äfven nu, likasom i sista underdå. 
niga quinquennii'berättelsen, böra i underdånighet erindra, att, emedan, enligt Tabell-verkets 
gällande nödvändiga föreskrifter, ingen enda person af mankönet får mera än en gång och på ett 
enda ställe, eller der hans hufvudsakeliga tjenst eller närings yrke finnes nämndt, upptagas; 
så kan icke eller hvarfderas af arla Närings.Classernes verkeliga personal igenfinnas, hvarken i sjelf-
va Tabellerne, eller i den här efterföljande uppgiften. Alla sådane personer, som antingen 
innehafva 2:ne eller flera tjenster, eller som tillika äro Bruks- eller Fabriks-ägare, miste således 
i desse Classer minska den verkeliga Numerairen, hvilken brist i uppgifterne icke kan afhjelpas, 
utan skälig farhåga för, af förra tiders erfarenhet besannade, vidare förnyade, och lätt ursäktliga 
oredor och misstag. Af samma skäl befinner sig Tabell-Commissionen ock utur stånd, att med 
vederbörlig noggrannhet i underdånighet uppgifva den Jordbrukande Classens totala personal, 
emedan så många Embets- och Tjenstemän, Prester, Boställshafvire, Borgare och Handtverkare, 
hvilkas tjenster och befattningar icke hindra dem ifrån, ja ofta, såsom i Militairen, nödga dem 
till handläggning vid Jordbruket, uteslutande måste upptagas i dén deras Embeten eller Yrken 
tillhörande ruta. Til l någon närmare upplysning, har väl, igenom det med 1825 begagnade 
nya forroulairet, antalet af Bruk och Fabriker blifvit infördt och uppgifvit; men då i många 
Bruk och Inrättningar finnas fiere Med-Interessenter, kan icke eller derigenom verkeliga personaiet 
af samtelige Egarne dertill med nödig visshet bestämmas. Efter denne underdåniga anmärkning, 
och då, enligt föreskrift, hvar och en är intagen i den dass dit han förnämligast hörer, urskiljes 
således läiteligen hvilka af redan uppräknade Classer kunna anses till uppgifna totale Personaiet 
vara fuflkomligen fulltalige eller icke. 

Af 

Mankönet 
hörde år 1825 till 

Läro-och Undervisnings-
Staten. 

Presterskap, högre och lägre till oeh med 
Kyrkoheidar — — — 
Capellaner —- — — 
Adjuncter och vice Pastorer — 
Bruks-, JLazaretts- och Hospitals-

Predikanter, samt Prester vid 
särskilda Inrättningar — 

Huspredikanter — — — 
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Presterskapet: 

För undervisningen vid Academier 
och Skolor m, m. egenteligen 

anstälde personer: 

Civil-Staten. 
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Militaire-Staten. 
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Under-Officerare och Manskap: 

Sjömän. 
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Possesionater 
på Landet: 

Handlande Borgerskap, 

Andra 
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Bruks- och Fa-
br iks-ägare 

samt Mästare 
vid nedan-

n ä m n d e In rä t t -
ningar. 

*) Enligt 1825 års Taxerings.Längder utgjorde antalet Wärdshus och Krogar i Stock
h o l m ' ^ ; hvadan vill synas att 426 af Spisqvarterens och Krogarnes antal skota» 
nch förestås af Enkor eller af nedanupptasne lmstrur, som sköta annat Nanngslang 
än deras Männer. 

5 
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*) Se vidare Färgare och Garfvare bland Handtverkarne här nedanföre. 
**) Antalet alltför osäkert uppgifvit på dessa ställen. 
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*) Antalet alltför osäkert uppgifvit på dessa ställen. 
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Alt Mästame vid ofvanuppräknade Bfuk, Fabriker och Inrättningar icke blifvit ibland 
Betjeningen inräknade, utan med Ägarne sammanförda, har Tabell-Commissionen an-
Bett vara det rättaste, emedan ganska många af de förra tillika sjelfva äro ägare af 
Inrättningen, och, hvad angår Bruk i allmänhet, Mästame dervid gemenligen hvar 
och en äger sitt särskilda hushåll, samt till sina yrken med största skäl kunna anses 
jemnlika med de näste bland Handtverkarne och förthy med dem räknas till Husbonde-
Claisen, 

Konstnärer och 
Handtverkare. 
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39 
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Wax-
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Hithörande Handtverksfolk: 

Diverse Personer, 
som icke kunna hänföras till någondera af förut upprälrnade Titlar: 

6 



42 

Bonde-Ståndet. 

Än Lappar. 
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Privatorum Betjening och Tjenstefolk: 

Fattighjon: 

Fångar: 
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Hemmavistande Gosse-Barn, 
hos Föräldrarne eller sina gifta Mödrar: 

Än 

Fosterbarn. 

Utländningar och Judar, 
hörande till 
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Af Qvinnkönet voro år 1825 

Gifta Hustrur: 
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Enkor: 
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Ogifta: 

Hemmavarande Flicke-Barn: 
Hos Föräldrarne eller sina gifta Mödrar: 

Hos Enkorne: 
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Än 

Fosterbarn: 

Utländskor och Judinnor: 

Ogifta: 

Barn: 

TaB. 
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Tab. X X V I är i underdånighet bifogad, till upplysning om de igenom in- eller utflytt
ningar orterne emellan timade förändringar under sisia Quinquennium. Härutaf inhämtas, att 
Upsala Län, igenom de Utflyttades öfvervigt, förlorat 17 personer mer än hela den här fram-
manföre upptagne, medelst större Nativitet emot Mortaliteten vundne, tillökning af 1681 perso. 
ner: att samma Län, gemensamt med Södermanlands, Östergöthlands, Calmare, Wästmanlands 
och Kopparbergs, lära synnerligas! varit de, som bidragit till Inflyttningarnes öfvervigt såväl i 
Hufvudstaden som ock i Stockholms Län: samt att, livad beträffar de öfrige Länen i Riket, 
Elfsborgs Läns på enahanda sätt vundna mast betydande tillökning af 1777 personer, hvaribland 
anmärkningsvärdt 1083 af mankönet, lärer erhållits genom utflyttade ifrån omkring gräntsande 
Skaraborgs, Jönköpings och Kronobergs Län, hvilka 3:ne sistnämnda ock förnämligast synas haf-
va bidragit till den äfven i Gölheborgs samt Christianstads och Malmö Län igenom inflyttnin
gar ökade Folkmängden; dock är det utom Tabell-Commissionens förmåga, att behörigen kunna 
utreda, i livad mer eller mindre betydelig mohn förändringar i Regementernes Stationer, com-
menderingar af acbets-manskap, eller andra dylika händelser, kunnat bidraga till de nämnda 
Länens i denna del utmärkta förhållande. 

TTtorn den i Tabellen förekommande öfvervigt af inflyttade emot utflyttade under detta 

quinquennium uti sjelfva Hufvudstaden med — — 
hår Tabell -Commissionen icke lämna oanmäldt, att 

äfven i de öfrige Städerne, några få af de minsta 
undantagne, de Inflyttades antal ägt en öfvervigt, 
som sammanräknad uppgår till — — — 

Tillsammans 

och att, enär derifrån afräknas ofvan i underdånighet 
omnämnde uti 1820 års Folkmängds-Tabeller, synnerv 
ligast igenom Utländska qvinnokönets uteslutande, 

förmodade felaktighet och brist af 
samt det ibland utländningarne 
förmodade, men under detta quin
quennium icke inräknade Nativi-
tets öfverskott — — — 

netto finnes utgöra beloppet af de ifrån Landsbygden till Städerne inflyttades antal, eller, med 
andra ord, den förlust, som Landsbygden under detta quinquennium genom utflyttningar lidit. 

7 
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Hushållens Antal i Riket 
hafva blifvlt införda och specificerade särskilde for Landsbygden å Tab. XX och särskilde for 
Städerna å Tab. X X I . Intill och med år iSao uppiogos de under fyra titlar, nemligen: 
Förmögoe, Behållne, Fattige och Utfattige, med Tabell-Författarne lämnad foreskrift, att såsom 
Förraögnt beräkna alla dem, som utöfver sina årliga Utgifter kunde anses äga ett öfverskott af 
omkring 500 B:dr Banco eller derofver: såsom Behållne dem, som ägde mindre, men fur sin 
bärgning icke beböfde sätta sig i Skuld: såsom Fattige åter, dem, som icke utan svårighet kun
de tag» sig fram, jämte sådana Fastighets-ägare, som öfver sina tillgångar voro gäldbundne: samt 
såsom Utfattige alla dem, som af andras gåfvor och tillskott måste underhållas. Wid pröfnin-
gen af det utaf Tabell Commissionen till begagnande från och med quinquennal-året 1825 i 
underdånighet foreslagne nya Folkmängds- Tabell-Formulaire, täcktes Eder Kongl. Maj:t, utina. 
digt bref af den 19 Januarii samma år, anbefalla- den förändring, att Hushållen i stället under 
nedannämnde 3:ne Titlar skulle specificeras; i öfverensstämmelse hvarmed antalet är uppgifvit utgöra 

I Stockholm: 

I de öfrige Städerne: 

På Landsbygden: 

I hela Riket: 
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Det är således ett ganska tillfredsställande, ehuru på Tabell-Författarnes egna omdömen 
ensamt beroende Resultat, som bäraf uppdagas, att af hela antalet Hushåll i Sverige, ungefär» 
ligen 9-13 :delar blifvit ansedde af egna tillgångar kunna sig försörja, och att 1-13:delen blifvit hän
förd till dem, som äga tillgångar derutöifver, men blott de återstående 1-13 :delarna räknade till 
dem, som icke kunna försörja sig utan andras gåfvor och understöd 

År 1832 uppgafs Hushållens antal på följande sätt: 

Hushållens under sista quinquennium vundne tillvext utfaller, som följer, nemligen: 

Då Folkmängden såväl som Hushållens antal i Städerne afsöndras, belöper således på 
Landsbygden allena, efter Quadtat-milen räknat, År 1825. 

*) Quadratmilens antal här upptagne, Sjöarne oberäknade, efter den af Öfver-Directeuren, 
Öfversten och Riddaren af Forsell nyligen utgifna Charta öfver Scandinavien. 
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3:0 I afseende på Folkmängdens Tillökning 
under hvartdera Decennium af sist 

framflutne Tjugu År, 
hafva följande Tabeller blifvit upprättade, nemligen: 

N:ris XXVII med XL for såväl Stockholms Stad som hvarje Län särskilde, utvisande 
församlingsvit Folk-Nummerns belopp hvartdera Quinquenni-året 1805, 1810, 1815, 1820 
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och 1825; vidare sammanräknade antalet födda och döda under hvardera hälften af de sista 
Tio aren samt sluteligen Folktillökningen eller rainkningen i hvarje Församling till hvartdera 
könet under sistnämnde Decennium; hvarvid Församlingarne, så långt möjeligen ske kunnat, 
blifvit sammanförde under sina Härader, för att i denne här enda möjeliga del af TabellWer-
kets mångtaliga Titlar kunna, likmätigt Riksens Ständers vid 1815 års Riksdag hos Eder Kongl. 
Maj;t i underdånighet anmälda önskan, Häradsvis ådagalägga Folkmängdens belopp och tlllvext. 

Tabellen N:o X L I utvisar sluteligen i General-Sammandrag för hvarje Län Folkmäng-
dernes förhållande åren 1805, 1815 och 1835 i hänseende till Gifta, Ogifta, Enklingar och 
Enkor samt Hushållens antal, med den tillvext eller minskning hvardera af dessa Classer vun
nit eller undergått under hela detta Tjugutal år, såväl som Folkmängdens förökning under 
hvartdera Decennium deraf. 

Igenom detta särskilda arbete och den derifrån oskiljaktigt Församlingsvis vundna Controll 
å Folkmängden, har Tabell-Commissionen tillika ernått bestämdare visshet om Tabell-Förfat" 
tames iakttagne större noggrannhet under den sista Tioåriga perioden uti de hufvudsakligaste de
la me af Tabell-Werket, nemligen Nativitets-, Mortalitets- och Folkmängds-uppgifterne, som äro de 
enda, hvilka af Commissionen kunna någorlunda nöjaktigt controlleras; men hvad deremot den 
första Tioåriga perioden beträffar, har förhållandet funnits märkeligen olika, hvilket dock icke 
kan förekomma oväntadt, i anseende till då härjande krig och at omständigheter föranledd nära 
omöjelighet af noggranna Mortalitets-antekningar, samt ännu mer i afseende på rätta Dödsorsa. 
kerne,-ehuruväl, under krig, Fält-Consistorieme, Författningarne likmätigt, äro förbundne att af-
gifva Tabeller, men hvilket till ringa del då fullgjordes eller kunde fullgöras. Den upptäckt 
har emedlertid tillika, igenom nu i underdånighet omnämnde arbete, blifvit gjord, att utur 1805 
års Folkmängdsberäkning varit uteslutit, om ej allt, åtminstone största delen af det krigsfolk, som 
vid samma års slut var öfver commenderadt till Pommern, och som, enligt meddeld officiel 
uppgift ifrån Krigs-Archivet under Eder Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs.Collegii Fortifications-
Departement, bestigit sig till ett antal af 

personer, af hvilka en betydande del vill synas hafva varit Fäder1, af den stora differance, som 
i de flästa Länen männerne och husfrurae emellan furefinnes uti 2:dra och 3:dje Golutnnerne 
af Tab. X L I . 

Eburuväl 1805 års Folkmängd för samma TabelJ, af of van i underdånighet anförda skäl, 
blifvit lagd till grurfd, kan detta nyssnämda förelupne uteslutande, då öfverblefne delen af det 
samma år till Pommern commenderade manskapet i följande Quinquennli.årens beräkningar åter 
ingått, icke hafva något inflytande, men beklageligen nog deremot på den af Tabell-Cowimissio-
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nen flere gånger tillforene uppglfne på så beskaffade calculer grundade förlust under sista 
kriget, hvilken således» i stället för 4547W belöper sig »ill 54738 personer *), hvilket Tabell-
Commissionen här i förbigående icke bordt underlåta att i underdånighet anmärka. 

Den förutnämnde osäkerheten i Mortalitets-Tabellerne under den första Tioåriga Perioden 
har varit orsaken, att Församlings-Tabeileme icke kunnat med någon tillförlitelighet, i anseende 
till födda och döda, på lika sätt som för andra Perioden completteras, och att förändrings-ut-
läkningen Församlingsvis endast blifvit utsträckt till det sista Tiotalet år: 

Med anledning af samma Tabeller får Tabell-Commissionen här tillika i underdånighet 
upplysa, att Resultatet särskildt för Landet, särskildt för Stockholms Stad och särskildt för hvardera 
af de öfrige Städerne i Riket, jemte de förändringar som Länen och Städerne igenom In-
eller Utflyttningar undergått, är följande, nemligen: 

* ) Enligt Tabell-Commissionehs underdåniga berättelse, afgifven den 17 Februarii 1825 ut-
gjorde förlusten i förra sä långvariga Pommerska kriget endast 29917 och under 1789 års 
Ryska och Danska krig 36291. 
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*) + utmärker större Nativitet än Mortalitet, och ett strek framför ziffran, då förhållandet är 
tvärtom. 
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197. 
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8 
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Resuméen af desse Tabeller N:ris X X V I I med X L är således följande: 
1815 års Folkmängd — — — — — — 

Nativitetens öfvervigt påföljande 5 år — — — 
Genom inflyttningar vunnit öfverskott under samma tid, samt af 

ufrige skäl, som i underdåniga quinquennii-berättetsen af den 
9 November 1822 äro anförda — — — — 

1820 års Folkmängd — — — — — — 
Nativitetens öfvervigt derpåföljde 5 år — — — 
Genom inflyttningar, eller af andra orsaker, derutöfver vunnen 

tillökning, såsom här ofvan t underdånighet är nämndt 

1825 års Folkmängd — — — — — — 

Eder KongT. Maj:t täcktes af denna framställning än närmare nldigst inhämta hurusom 
meromnämnde så ovanliga Nativitets tiflvext under sist framflufne 5 år varit allmän ej allenast 
ufver Landsbygden utan uck såväl i Hufvudstaden-, som i de flästa af Rikets öfriga Städer, 
samt att, med undantag endast af 7 Län, nemligen Calmare, Gottlandi, Blekinge, Christianstads, 
Malmö Wäster-Norrlands och Jämtlands, äfven Moruliteten i alla öfriga Länen, likasom 1 sjelf-
va Pufvudstaden, befunnits i mer och mindre betydlig mohn hafva varit uti aftagande, hviliet 
sistnämnda förhållande, näst Vaccinationens allmänna framsteg under tiden, synes böra ttHskrif-
vas de flere välgörande anstalter Eder Kongl. Maj:t i nåder täckts vidtaga, såväl föt en rr.cra 
kringspridd Läkarevlrd, som till vinnande af vederbörande» tidiga uppmärksamhet vid i Lands-
orterne uppkommande Farsoter. 
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I afseende på den igenom Tab. X L I Idagalagde förändringen under de sista Tjugta åren 
ibland Gifta och Ogifta, Enklingar och Enkor samt Hushallen, bör hår i underdånighet til
läggas, att för hvardera hälften af denne period, i afseende på Landsbygden och Städerne sär-
skildt, som utrymmet å Tabellen icke tillåtit frånskilja, beloppet utgör som följer, nemligen: 

Under 1:sta 
Decennium: 

Under 2:dra 
Decennium: 

Under alla 
20 Åren: 

Näst före början af denne till sina särskilda förhalfanden nu i underdånighet framstälda 
Tjuguåriga Period, anmälde dåvarande Tabell Commission, I en under den 22 Junii 1804 af-
gifven underdånig berättelse, den förmodan, att då befintelige Folkmängd i Sverige och Finland 
borde finnas dubierad om 69. år och triprerad om 110 år. Såväl i Nativitetens som i Mortali-
teteris förhållande uti Sverige ensamt, hafva emedlertid, såsom nu i underdånighet blifvit ådagas 
lagdt så väsendteliga förändringar inträffat, att med grund af sista Tiotalet och beräkning således 

endast af 12 1-15 procent för hvarje 10:de år, men med förutsättning. af ett fortfarande lika lyckligt 
fredslugn, som det Riket under Eder Kongl. Maj:ts milda Regering åtnjutit, Folknummern 
nu kan antaga, blifva dubierad inom 61 och friplerad inom 96 år, 

Till ännu närmare ådagaläggande af hvad här ofvan rörande Nativiteten och Mortafiteten 
i underdånighet blifvit anfördt, får Tabell-Commssionea sluteligen underdånigst bifoga Tabellen 
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N:o XLII, innefattande en medel-uträkning för de sista 3:ne quinquennii-perioderne af i hvarje 
l ä n födde äkta emot oäkta Barn, ingångne äktenskap, de dödes antal, äkta emot oäkta döde 
barnen under ett år, äfvensom af åtsklllige bland dödsorsakerne. Det är redan förut i under-
då-nighet nämndt, huru föga tillförlilelighet kan fästas vid de fur åren 1806 med 1810 till 
Tabell-Wetket unkomne Nativitets- och Mortalitets- uppgifter i anseende till de igenom kriget 
föranledde oordningar i sjelfva anteckningarne, hvilka förutan, det ändå skulle blifva en stor 
svårighet att behörigen urskilja och afsöndra dem, som tillhört de inom samma tid afträdde 
delarna af Norra Provinceme, hvarföre Tabell-Commissionen, emot sin önskan, ansett sig för
anlåten, att äfven i denne Tabell helt och hållit utesluta det nyssnämnda första quinquennii-ta-
lets förhållande. 

Sluteligen och då Eder Kongl. Maj:t uti nådigt bref af den 14 Julii 1818 täckts anbefalla 
Tabell-Commissionen, att dädanefter alltid låta till trycket befordra de vid hvarje Quinquennii 
slut i underdånighst afgifvande berättelserne, får Commissionen till Eder Kongl. Maj:ts Eget 
nådiga välbehag underdånigsl öfverlämna, huruvida äfven sjelfva Tabellerne för denne gång må-
ga på enahanda sätt allmänna göras. Ehuru vidlyftig denne underdåniga berättelse, i anseende 
till ämnenas mångfaldighet, blifvit,- har Commissionen likväl på ena sidan anledning befara den
samma icke, Tabellerne förutan, blifva så upplysande som Commissionen önskat, och å den 
andra, då de fleste Tabellerne äro församlingsvis specifike, hvarigenom vederbörandes uppgifter, 
af en hvar pä sin ort, kunna pröfvas och såmedelst öfvertygelse vinnas om den noggrannhet 
Tabell-Förfatfarne böra anse för sin största pligt att vid de fleste utan controll varande upp
gifter iakttaga, äfven anledning förmoda det icke blifva utan gagnelig inflytelse för framtiden 
om sjelfva Tabellerne ifrån Trycket emanerade. Skulle Eder Kongl. Maja härtill i nåder 
täckas bifalla, bur Tabell-Commissionen dock icke i underdånighet lämna oanmäldt, att de be-
sparingar, som tid efter annan uppkommit och kunnat samlas af den å Commissionens Stat till 
Tabellarbetets bedrifvande, utöfver Löneanslaget för Commissionens a:ne Tjenstemän och Wakt. 
mästare, uppförde årliga Expens-Summa af 480 E:d. Banco, icke blifva tillräckelige till den 
med en så vidsträckt tryckning förenade kostnad, hvadan Commissionen i sådant fall utbeder 
sig, att särskildt i underdånighet fä anmäla lurad i Tillgångarne dertill kan finnas bristande. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärda 

Stormägtigste Allernådigste Konung, 
Eder Kongl. Maj:ts 

underdånigste och tropligtigste 
tjenare och undersåtare 

G. AF WETTERSTEDT. 
L. A. M A N N E R H E I M . 
J O H . OL. W A L L I N . 

E. B E R G S T E D T . 
H. J U L I N . 

C E. von W E I G E L . 

Stockholm den 10 Maji 1828. JOH. A D . LEYONMARCK. 
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