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Tillkännagifvande: 

U t o m de 4 Bilagor, som åtfölja denne underdåniga berättelse, hvi lken, till und

vikande af tidsutdrägt, nu särskildt utgifves, är äfvenväl under tryck en mera in

skränkt upplaga af alla de öfriga härut i åberopade Tabellerne, för a t t , enligt Kongl. 

Maj:ts nådiga befallning, t i l l Embets-Verken, vederbörande Attthoriteter och Proste-

rierne utdelas, men hvaraf tryckningen troligen icke förr än omkring eller efter 1838 

års slut hinner fullbordas, då ock ett mindre antal af samma Tabeller kommer att 

försäljas, hvarom Annonce framdeles i Tidningarne skall blifva införd. 
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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Sedan emot slutet af år 1836 alla de Tabeller, till antalet öfverstigande 65o, 

hunnit inkomma, hvilka det ålegat Rikets Prästerskap, och till någon del vissa 

Städers Magistrater, att öfver Födde och Döde samt Folkmängden år 1835 afgifva, 

samt efter det granskning af alla dessa jämte de för Åren 1831 med 1834 in-

komne Tabeller, i de delar de inom sig innebära Conlroller, hunnit för sig gå, 

deraf föranledda anmärkningar besvaras, och sammanräkningen efter förra vanlig

heten könsvis för hela den med året 1835 tillryggalagda Qvinqvennii-perioden 

fullbordas, får Tabell-Commissionen nu omsider, med bifogande af berörde här 

författade Sammandrag, fullgöra sitt föreskrifne åliggande, att medelst denna 

underdåniga berättelse ådagalägga Nativitetens och Mortalitetens förhållande i 

Riket under åren 1831 med 1835 samt Folkmängdens vundna förökning och 

belopp vid det sistnämnda årets utgång. 

Det bör emedlertid ej förtigas, alt of vanberörde controller endast afse och 

sträcka sig till de vigtigaste delarne af ifrågavarande uppgifter i det hela, i 

hvilket afseende Formulairerne dertill äro så inrättade, att ingen Tabellförfattare, 

livad angår antalet af födde, döde, vigde samt sjelfra Folknummern, utan med

vetenhet derom, kan begå uppenbara fel, hvaremot, och hvad i synnerhet 

detaillerne vid Folkmängds-uppgifterna vidkommer, som i det hela egentligen 

äga sin controll af öfverensstämrnelsen med de förändringar årliga Nativitets-och 

Mortalitets-uppgifterne gifva vid handen, det måste medgifvas, att i dessa detailler, 

såsom specificationen af de olika åldrarne o. s. v., ingen controllerande åtgärd, 

hufvudsakligast igenom de årligen timande in- och utflyttningarne, härar verk-

Tabell-Commissionens Berättelse for år 1835. 
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ställbar, äfvensom af den Ecclesiastike indelningens olikbtet i Riket, emot den 

Civila, alla de controller, som af landsböcker och kronans räkenskaper skulle 

kunna hämtas, blifva till Tabellförfaltarne livar och en för sig otillämpliga, 

utan bero detaille-uppgifterne helt och hållit på deras dervid använda mer eller 

mindre omsorgsfulla noggrannhet. Emedlertid äger Tabell-Commissionen denna 

gång ingen grundad anledning misstänka densamma vara åsidosatt, utan har 

tvärtom, af den jämnförelse här nedan skall anställas, hvad den uppgifne Folk

mängden angår, all anledning tro densamma äga så stor aproximatif tillförlitlig

het, som Tabell-Verket, i dess nu uppbundna, ehuru visst icke fullkomliga 

skick, kan påräkna. 

Vid detta förhållande, och dä Eder Kongl. Maj:t, igenom nådigt bref af 

den I I sistl. October, täckts bifalla Commissionens i underdånighet gjorda hem

ställan, att de nu för ofvanberörde Qvinqvennii-period författade Sammandrag, 

muga för denna gång i hela deras vidd igenom trycket allmängöras, samtCom-

missionen äger anledning tro en noggrannare uppmärksamhet hos Tabell-förfåt-

tarne hafva åstadkommits igenom det på enahanda sätt första gången allmän-

gjorde och med hänseende dera emot förra lider mera specifikt författade Tabell-

Verket för ar 1825; så bar Commissionen, äfven denna gång, uti de under en 

särskild nummerföljd I med XXIV bärhos bifogade Socknevis utarbetade Läns-

Tabellerne utsträckt specialiteten ej allenast till Folkmängden bvartdera Qvin-

qvennii-året 1830 och 1835 till Gifta, Ogifta, Enkor och Enklingar samt Barn 

under 15 år , utan ock till Classification i de särskilda åldersperioderne, öfver 

15 till 60 år, samt till personalet utöfver det sistnämnda ålders året, jämte be

loppet af under detta Qvinqvennium födde och döde, hvarigenom således en 

livar, som sådant åslundar, kan, inom den Församling han bor, granska och 

bedömma pålitligheten i Vederbörandes uppgifter; ett medel, som Commissionen 

förmodar än ytterligare kraftigt böra inverka till framtida förmon för Tabell-

Verket. I a:ne särskilda hufvud-columner lämna desse Läns Tabeller dessutom 

upplysning, icke allenast om Folkmängdens tillväxt eller minskning under den 
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egentligen ifrågavarande femåriga perioden, hvaraf, vid jämnförelse emot Na

tivitets- eller Mortalilets-öfvervigten, in- eller ulflyttningarnes inverkan på Folk

mängden i hvarje Församling och Stad lält kan uträknas, utan ock om Folk-

nummern för 30 år tillbaka eller året I 8 I 5 i hvarje Församling, Fögderi, Stad, 

Län och Stift; hvarförutan, och med begagnande af de utafafl. Öfverste-Lieute-

nanten och Riddaren Hellström, Commissionen för flera år tillbaka meddelle 

och på de i nåder anbefallda Triangel-mätningarne grundade uppgifter, Areal-

innehållet i qvadratmil så väl af Landet, som Sjöarne, i dessa Tabeller äfven 

blifvit infördt, till säkrare grund för Folkmängdens bedömmande derefter, än den 

man härutinnan i förra tider ägde. Härtill hörer dessutom ett särskildt förfat-

tadt sammandrag, (Bilagan Litt. D.,) innefattande specification å Mantalens na

tur och belopp, Folkmängden på hvarje mantal år 1835, Folkmängden ålands-

byggden på hvar qvadrat mil hvartdera året 1 8 1 5 , 1830 och 1835, samt in-

eller utflyttningarnes öfvervigt under sista Qvinqvennii-perioden i hvarje Fögderi 

och Län i lliket. 

Utom desse särskilda Läns-Tabeller, bestå de öfrige härhos bifogade van

liga Sammandrag, på hvilka, sammantagne, Commissionen stödjer denna sin un

derdåniga Qvinqvennii berättelse, af följande, nemligen: 

Tab. 1, utvisande Länsvis för hela Qvinqvennium de årligen Födde och Döde, 

samt b vardera årets öfverskott af de förra. 

Tab. 2, de äkta Födde barnens förhållande till de oäkta; Barnaföderskornas an

tal i olika åldrar, i bättre eller sämre vilkor stadda, samt antalet af dem 

ibland dem, som nedkommit med Tvillingar, Trillingar eller Fyrlingar 

samt Dödfödda barn, 

Tab. 3 , ingångne Äktenskap emellan förut Ogifta, Enklingar eller Enkor i män» 

nernas na, a:a eller 3:dje m. fl. giften, jämte antalet af genom döden upp

lösta äktenskap, samt af de ingångna i hvarje månad af året. 

Tab. 4, Mortaliteten bland äkta eller oäkta Barn under ett års ålder, bland 

Ungdomen derifrån till 15 år , bland Ogifta öfver denna ålder, samt bland 
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Gifta personer, Enklingar eller Enkor, bland oäkta Barn utöfver I till och 

med 3 år, samt antalet döde i Barmhertighets-Inrättningar och i Fängelser ne. 

Tab. 5 , Dödlighetens förhållande i olika åldrar. 

Tab. 6 , åtskilliga af Döds-orsakerrie, antalet sjelfmördare, aflifvade och af sär

skilde olyckshändelser omkomne personer. 

Tab. 7 , innefattar en jämnförelse af Nativiteten, Mortaliteten och ingångne Äk

tenskap ibland hvartdera af de 4 Riks-Stånden, bland Ståndspersoner, och 

bland alla öfrige till en gemensam Ciass sammanförda Rikets innebyggare. 

Tab. 8, Folkmängden i Riket efter enahanda indelning, samt antalet af Hushållen. 

Tab. 9, Enahanda Tabell för Städerne särskildt. 

Tab. 10, Folkmängden såväl å Landsbygden, som i Städerne efter olikheten 

i åldern. 

Tab. 11 Folkmängden af mankönet efter olika närings-classer och sysslosält-

till och ning, särskildt på Landsbygden och särskildt i Städerne, med undan-
med 18. tag a f 

Tab. 19, Bonde-Ståndel samt Lappfolket, som å denna Tabell icke allenast till 

mankön, utan ock till Hustrur, Enkor och Ogifta qvinnor, samt hos möd-

rarne hemmavarande Barn är specifieradt. 

Tab. 20 , upptager gifta Hustrur af alla classerne utom Bonde-Ståndet, jämte 

hos Föräldiaiue hemmavarande Barn. 

Tab. 2 1 , de gifta Hustrurne och hos Föräldrarne hemmavarande barnen i 

Städerne. 

Tab. 22, Enkor med deras hemmavistande Barn, samt de Ogifta af qvinnokönet, 

med undantag af dein, som allaredan å Tab. N:o 19 äro upptagne, inne

hållande dessutom antalet Fosterbarn i Barnhus-Inrättningar eller hos andra. 

Tab. 23. Enahanda specification, särskildt för Städerne. 

Tab. 24 utgör ett specifikt General-Sammandrag af här förut uppräknade Folk-

mängds-Tabellerne N:ris 11 med 2 3 , hvarmed slutligen till Hufvud-Sum-

morne instämmer 
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Tab. XXV, eller General-Sammandraget af de här ofvan först omförmälta sär-

skildta Socknevis författade Läns-Tabellerne. 

I enlighet med dessa Tabeller är Rikets Folkmängd vid 1835 års slut 

uppgifven utgöra 

I första rummet förekommer härvid anmärkningsvärdt, att Sveriges Folk

mängd ensam, nu efter 40 års förlopp, sä nära upphunnit den, som Sverige 

ägde gemensamt med Finland år 1795, eller 3,042,102 personer, att differeneen 

endast utgör 22,663 mindre, som ofelbart igenom 1836 års Nativitets-öfver-

skott emot samma års Mortalitet allaredan är jämnad. 

Denna så nära befundne öfverensslämmelse har föranledt en af Commis-

sionen anställd särskild jämförelse såväl af Folkmängdens olika tillväxt i hvarje 

af de Sverige nu underlydande Län under den 10-åriga Perioden ifrån år 1795 

till 1805 års slut, emot den 20-åriga ifrån år 1815 till 1835 års slut, som ock 

af de under hvardera af dessa Perioder i bvartdera Länet födde, döde och in-

gängne äktenskap m. m., som innefattas i härhos särskildt underdånigst bifogade 

Bilagor A, B och C. Att sträcka jämnförelsen hvad den förslå perioden be

träffar längre, eller äfvenledes för 20 år till år 1 8 1 5 , såsom Commissionen 

skulle hafva önskat, har mött hinder, dels af den i en förut afgifven underdå

nig berättelse *) anmärkta stora bristfälligheten, såväl i Folkmängds-beräkningen 

år 1810, som ock af de genom krigs-olyckorne omkring samma tid föranledda 

oriktigheter och lacuner i de årliga Nativitets- och Mortalitels-uppgifterne for 

1808, 1809 och 1810. 

I förbigående bör ej lämnas oanmärkt, hurusom Tabell-Verket ända till 

1800-talets början i förra lider, synnerligast hvad Folkmängds-beräkningame 

*) Commissionens underdåniga berättelse, dat. den 17 Februarii 1825. 
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angår, varit mycken osäkerhet underkastadt. Vid detta Verks inrättning år 

1749 blef så regleradt, att Kyrkoherdarnes Tabeller skulle undergå 3:ne samman

räkningar, en af Contracts-Prostarne utaf Socken-Tabeller ne, den andra af Con

sistorierne, där partiele Tabeller för hvars Läns-Tract skulle sammandragas, och 

den tredje af Lands-Contören, dit Prosteri-Tabellerne ingingo, där Läns-Samman

draget författades och sedan insändes till dåvarande Canzli-Collegium, under 

hvars generele inseende slutligen de såkallade Riks-Tabellerne sammandrogos. 

Allt ifrån början voro Tabellerne, som af Prästerskapet upprättades, af 2:nd 

slag, nemligen: de som årligen öfver Nativiteten, Mortaliteten och ingångne Äk

tenskap afgåfvos, och de som i förstone hvart 3:dje, men från och med 1775 

hvart femte år särskildt upprättades öfver Folkmängden efter ett första gången 

år 1752 med Kongl. Maj:ts nådiga stadfästelse emaneradt Formulaire. Efter 

någon tid befunnos likväl Folkmängds-uppgifterne icke sällan innehålla betyd

liga skiljaktigheter från den beräkning de årliga gåfvo vid handen, och väckte 

på 1760-talet ett allvarsamt bekymmer och farhåga för betydliga årliga utflytt

ningar från Riket, i anledning hvaraf Kongl. Maj:t i nåder fann godt anbefalla 

en särskild undersökning *), hvarigenom ej allenast berörde farhåga fullkomligen 

vederlades, utan ock upptäcktes, att igenom det, att en del af de partiele Stifts-

Tabellerne icke tidigt nog blifvit ifrån Consistorierne till Lands-Contoren in

sända, flera Församlingar utur Läns-Sammandragen blifvit uteslutne. Till före

kommande af så betydliga fel, äfvensom af dem, som förmodades härleda sig 

derifrån, att Tabellerne gingo igenom för många händer, vidtogs år 1773, vid 

tillfället af en då föranstaltad ny 35-årig Formulaire-upplaga, den förändring, 

att handläggningen vid Lands-Contoren alldeles skulle upphöra, och dädanefter 

endast 2:ne sammanräkningar äga rum, den ena, likasom förut, af Contracts-

Prostarne, och den andra i Consistorierne till Stifts-Tabeller ensamt, hvilka 

derifrån till den emedlerlid tillförordnade Tabell-Commissionen skulle insändas, 

*) Vet. Acad. Handlingar för 1780, pag. 243. 
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hvarigenom, och då sålunda handläggningen endast förblef hos dem, som med 

hvarandra hade en närmare befattning och stodo i visst beroende den ena af 

den andra, en större noggrannhet syntes vara alt förvänta; men, detta oaktadt, 

upptäcktes efter 10, och än mera efter 15 år, att icke alla Prosteri-Tabellerne 

varit fullständigt inrättade, hvad Folkmängden angick, emedan man, i vissa af 

dem sammanräknade, ena gängen saknade 12,000 ända till 37,000 personer, som 

återkommo i sednare årens Qvinqvennii-Tabeller. Efter en sådan ny upptäckt 

återstod för Tabell-Commissionen ingen annan utväg, än att sjelf öfvertaga sam

manräkningen af Prosteri-Tabellerne, i hvilket ändamål år 1792 den författning 

blef vidtagen, att desamma, utan vidare Consistoriel åtgärd, skulle till Commis-

sionen insändas, och på det Commissionen måtte blifva i tillfälle att kunna for

mera Tabeller såväl för Länen, som för Stiften, till controll emot hvarandra, 

blef ånyo anbefallt att öfver hvarje Läns-tract i Prosterierne, på de ställen 

där de voro delade på flera håll, partiele Tabeller för hvardera Läns-delen 

skulle afgifvas, till ytterligare rättelse hvarvid, år 1792, en af Kongl. Maj:t i 

nåder stadfästad Instruction för Vederbörande blef utfärdad. 

Året 1795 blef då det år, för hvilket Tabell-Commissionen första gången 

directe befattade sig med den specielare Folkmängds-sammanräkningen, hvil

ken ock i förstone så utföll, att Folknummern för det året först i underdånig

het anmäldes utgöra 3,022,163; men sedermera, efter använda nära 10-åriga 

bemödanden att i ordningbringa så väl föregående tidens oriktiga Folkmängds

beräkningar, som de bristfälligheler hvilka äfven i 1795 års Prosteri-Tabeller 

efter hand blefvo upptäckte, rätteligen befants uppgå till här ofvan först upp

tagne belopp af 3,042,102. Slutligen, och med år 1802, då Tabell-Commissio

nen undergick en ny organisation, fastställdes och emanerade åter ett nytt for-

mulaire för Folkmängds-beräkningen, hvarigenom sådane mått och steg vunnos, 

att så stora felaktigheter, såsom hela Församlingsdelars uteslutande» icke mera 

kunna inträffa. Efter den verkligen förtjenstfulla möda, som under tiden till 

Tabell-Verkets förbättrande och fullkomnande finnes bafya blifvit nedlagd, är 
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den för år 1805 uppgjorda Folkmängds-beräkningen, ehuru i den mohn felaktig 

som här nedan närmare skall anföras, likväl att anse för en af de dittills tro

värdigaste; men för ett noga bestämmande af Sveriges enskilda Folkmängd sam

ma år, ifrån den Finland då egentligen tillhöriga, möter oöfvervinnerliga svårig

heter, såväl derigenom, alt i den delen af dåvarande Wästerbottens Län, som 

vid fredsslutet med Ryssland år 1809 frångick Sverige och lydde under Härnö

sands Stift, Folknummern ej står att med noggrann visshet utröna, som ock att 

de Finland rätteligen tillhörande personers antal, som då vistades i Sverige, 

eller tvärtom, icke kan beräknas. Commissionen har allt derföre, vid de i un

derdånighet åberopade Bilagornas upprättande, i afseende på bestämmandet af 

Sveiiges egna Folkmängd så väl år 1805 som år 1795, likasom af Nativiteten 

och Mortaliteten under samma period, icke kunnat komma sanningen närmare, 

än igenom afräkning af de i ena eller andra afseendet inkomne uppgifterne för 

Åbo och Borgå Stift, som utgjorde Finlands område. Den igenom Bilagan Litt. B 

ä. nyo ådagalagde betydliga difference, som föranleder en långt före detta an

märkt *) ehuru betviflad starkare utflyttning under denna period från Sverige 

till Finland än den ifrån Finland till Sverige, kan icke eller numera nöjaktigt 

förklaras, om man icke får antaga möjligheten af, att till Pommern comroen-

derat manskap år 1790 uti beräkningen här hemma verkligen varit intaget, 

ehuru det i 1805 års beräkning befunnits vara uteslutit. 

Det kan således icke nekas att qvinqvennale uppgiften, synnerligast för år 

1795, icke ägt all den trovärdighet, som varit att önska. För den sednaste 

tiden deremot, eller ifrån 1815 till närvarande, synes, af den under Bilagan 

Litt. C upptagne jämnförelsen och uträkningen, en större pålitlighet omsider 

vara vunnen igenom den der förekommande obetydliga difference, då man tager 

i betraktande, dels att Calculen gäller för en tid af 20 år, och dels att upp

gifterne 

*) Vet, Acad. Handlingar för år 1809, pag. 71. 
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gifterne meddelas af omkring 1300 personer, och derefter, livad Landsbyggden 

vidkommer, undergå särskild sammanräkning af närmare 200 Prostar och andra 

personer, innan handläggningen i Tabell-Commissionen vidtager. Hvad deremot 

angår de årliga uppgifterne öfver Födde och Döde m. m. under åren 1796 med 

1305, äro flera anledningar för handen, att de ägt mera pålitlighet än qvin-

tjvennal-uppgifterne, hufvudsakligast emedan det just varit desse, som vägledt 

till de upptäckta felaktigheterne i de femåriga. Nyssberörde Decennium ägde 

med Decennierne ifrån 1815 till 1825 och derifrån till 1835 års slut den oskattbara 

likhet, att Sverige derunder fått åtnjuta ett fullkomligen oslördt Fredslugn, och 

under ingendera af dessa 3 perioder hafva några längre fortfarande Epidemier 

särskildt föranled t betydligare minskningar i Folk-nummern. Den år 1834 i 

vissa Län och Städer inträffade Cholera-Farsolen motväges fullt ut af det, före 

Vaccinationens införande, synnerligast åren 1800 och 1801, af Koppsmitta bort

ryckta slörre antalet menniskor, så att alla 3 Decennii-perioderne synas hafva 

ägt en sällsynt generel likhet i hänseende ej allenast till Nativiteten, utan ock 

till hälsotillståndet och Mortaiiteten sins emellan, då man dervid icke bör lämna 

ur sigte den tillökning i ena och andra afseendet, som af Folkmängdens till

växt och större antal giftermål under tiden, måste vara en naturlig följd. 

Till närmare ådagaläggande af hvad nu i underdånighet blifvit anfördt, 

tillåter sig Tabell-Commissionen alt här recapitulera förut i underdånighet upp-

gifvit förhållande med Nativiteten, Mortaiiteten och ingångne Äktenskap hvart-

dera af de under ifrågaställde Decennier inbegripne åren, nemligen: 

Tabell-Commissionens Berättelse för år 1835. 2 



1 0 

Födde. Döde. 

Och, såsom nu underdä-

nigst bifogade Tabel

ler ulvisa, åren 1831 

med 1835 . . . . 
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Medeltalet af Folkmängden under hvardera af desse 3 perioder har ut-

gjordt under den första 

den andra 

och den tredje 

i proportion hvartill procenten 

belöper under förslå perioden till 

hvaremot under åren 1806 med I 8 I 5 , vid en medel Folkmängd af 2,443,55a 

personer och dess förökning med allenast 52,294, vinsten endast ulgjort 2,14 

procent, livilket alldrabäst ådagalägger Rikels dryga förlust af sista kriget med 

Ryssland. 

Så beskaffade lyckligare tidskiften, som de derefter franiflulne, och det 

emellan åren 1795 och 1806, böra, vid afbandlingar af art som denne, icke 

förbises, och förtjenar nu närmare undersökning, till ådagaläggande af den till

växt Riket under ett 20-årigt fredslugn vunnit; och då Eder Kongl. Maj:t denna 

gång täckts tillåta ett vidslräktare allmängöraude af den berättelse Commissionen 

nu går att i underdånighet afgilva, har Commissionen Irodt sig Löva begagna 

tillfallet, a l l , så långt sig göra låtit, i afseende på olikheten i förra tidens 

emot de för den närvarande gällande forrnulaiier, i alla hithörande omständig

heter visa fölhållandet under ofvanberörde Decennii-perioder, samt enskildt hvad 

Folkmängden angår Decennii-åren 1805, 1815 och 1823, och Commissionen 

vågar, den häraf föranledde vidlyftigheten oakladt, i underdånighet hoppas, alt 

Eder Kongl. Maj:t med nådigt välbehag täckes upptaga de sålunda anställda 

vidsträcktare jemförelser ulöfver den, endast emot det nästföregående Qvinqven-

nium, som likafullt, efter förra vanligheten och derom gifven nådig föreskrift, 

äfven nu skall blifva iakttagen. 

Under iakttagande af förr brukad ordning och specialitet, får Tabell-Com-

missionen, med grund af ofvan uppräknade bifogade Tabeller, angående den 
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Qvinqvennal-Period, som utgör egentliga föremålet för denna underdåniga be

rättelse, nu anföra följande: 

1:0 Angående Nativiteten, ingångne Äktenskap 
samt Mortaliteten: 

Födde lefvande Barn 

under sist framflutne Qvinqvennium utgör, enligt Tabellerne 1 och 2, som följer: 

De äkta födde barnens större antal under det sislförflutna, jätnnförelsevis 

till det nästföregående Qvinqvennium utgör per medium således endast 80, 

hvaremot de oäkta föddes merhet stiger till 334. Fördeldt på hvarje Län i 

Riket, belöper af dessa medeltal 

*) D i ProTincial-Städerne under deuna Decennit-period till och med år 1803 äro inberiiknade i Pro-
steri-uppgifterne, utan särskilda Tabeller for de ilcstc af de förra, kan f&ihäHandet i denna del 
ej utredas. 
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Efter denna medel-beräkning befinnes Nativiteten de sist framflulne fem 

åren uti Götheborgs, Hallands, Skaraborgs och Nerrikes samt uti de sist upp

räknade 6 nordligaste Länen hafva varit mindre än det föregående Qvinqven-

niura, ehuru icke till något synnerligt betydande belopp, hvilket äfven är för

hällandet med den Nativitets-tillökning, som i de öfrige Länen förekommer. 

Vidkommande åter särskilt den här ofvan redan anmärkta proportionell 

större tillökningen i de oäkta föddes antal under det sistförflulna Qvinqvenni-

um; så utmärker sig häruti, framföre de öfriga, förnämligast Blekinge, Christian-

slads, Malmöhus, Wärmelands och Calmare Länj hvaremot i Södermanlands 
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Jönköpings, Wästmanlands, Kopparbergs, Gefleborgs, Wäster-Norrlands, Jämt

lands, Wästerbotlens och Norrbottens Län de oäkta föddes antal varit mindre 

än under det nästförutgångna Qvinqvennium. Vid jämnförelse af de oäkta föd

des förhållandet Landet och Städerne emellan, är resultatet följande: 

Proportionen af de oäkta till de födde blifver alltså: 

Ehuruväl de oäkta födda Barnens antal under de sista fem åren, såsom nu åda-

galagdt blifvit, varit i jämnt stigande, bör likväl ej oanmärkt lämnas, hvad 

*) Kan af ofvan anförda skäl ej särskildt bestämmas. 
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denna Resumé bestyrker, nemligen, alt antalet under sista Decennium är, på 

det hela räknadt, något mindre an under Decennium från 1816 till ocb med 1825. 

Af den anteckning Tab. 3 vidare innehåller förnyas än ytterligare bvad 

flere gånger tiliförene i afgifne underdåniga Qvinqvennii-berältelser af Commis-

sionen blifvit anmärkt, att, öfver hela Riket räknadt, de flesta barnen framfödas 

i September och det minsta antalet i Junii manad. 

Vaccinerade Personer. 

Enligt de uppgifter härom, som, med undantag af Stockholms Stad, i följd 

af Kongl. Vaccinations-Reglementet af den 6 Mars 1816, till Tabell-Commissio-

nen af Rikets Prästerskap årligen insändas och här böra sammanräknas, har an

talet utgjort, som följer: 
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Denne välgörande anstalt synes alltså allmännare hafva varit begagnad 

under det sista, mot de förut gående qvinqvennierne. 

Äktenskap. 

ingångne under ifrågavarande sista Qvinqvennium, enligt Tab. N:o 3. 

Af förstnämnde det sistförflutne Qvinqvennii medeltalets 22,056 giftermål, 

belöper på hvarje Län i Riket, som följer, nemligen: 
Medi-

*) Denne Specialitet ej föreskrifren i de for denne Decennii-period fastställde Fownu-
lairerne. 



17 

På det hela hafva således under det sist framflutna emot nästföregående 
Qvinqveanimn Äktenskaperna något ökats i vissa Län, men deremot i alla de 
norra från och med Nerrikes uppräknade Länen, egentligast år 1831 , varit i af-

Tabell-Commivntns Berätelse för år 1835. 3 
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tagande. Anmärkningsvärd t är det så likstämmiga antalet i Stockholms Stad, 
ej allenast Qvinqirennii-, utan ock Decennii-perioderne emellan. 

De under det ifrågavarande Qvinqvennium igenom Consistoriel åtgärd 
upplösla äktenskapernes antal äv uppgifvit, som följer, nemligen: 

Då så beskaffade uppgifter först med år 1831 tagit sin början, kan här-
utinnan ingen jämnförelse emot den föregående tiden anställas. 

Barna-Föderskor, 

Deras antal under det sist framflutna Qvinqvennium stiger, enligt Tab. N:o 2, 
sammanräknadt till 483,613, hvaraf befunnit sig 

Då uppgifterne i desse omständigbeter först igenom det år 1830 utfärdade nya 
Formulairet blifvit föreskrifne, kan icke eller i denna del någon jämnförelse emot 
föregående tiden här äga rum. 

I hänseende till deras ålder har förhållandet varit som följer: 
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Järanförelsevis emot förra Qvinqvennium, har således i proportionelt för

hållande fruksamheten under det sist förflutna, i åldern emellan 40 och 45 år 

varit staikast. 
Af desse Barnaföderskor hafva nedkommit 

Barna-föderskorne med dödfödde Barn äro säledes i ett jemnt tilltagande. 

Antalet af de dödfödde barnen stiger under det sista Qvinqvennium till 14.376, 

som tyckes bevisa, att af de på en gång flerfödde omkring 500 varit död födde. 

Förökningen bland de dödfödde har redan förut Väckt Commissionens 

uppmärksamhet, i anledning hvaraf närmare detailler i detta hånseende i det nya 

Formulaire, som för de årliga anieckningarne från och med 1831 utfärdades, 
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blefvo föreskrifne. För det till ända lupna sista Qvinqvennium är Commissio-

nen derigenom a a i tillfälle att första gången kunna frånskilja dem, som blifvit 

dödfödde af äkta från oäkta säng, på sätt som följer, nämligen: 

Och är det således särdeles anmärkningsvärdt, att antalet dödfödde äkta emot 

oäkta barnen i Stockholm är så liktaligt, då i de efrige Släderne antalet af de 

sednare icke uppgår till mer än omkring en tredjedel, och på Landsbyggden 

till omkring en siettedel emot de förra. 

Mortaliteten 

i allmänhet. 

Innan Commissionen nu går att , i de förr vanliga omständiglieterne dermed, 

i anledning af Tabelierne N:ris r , 4, 5 och 6, lämna en närmare öfversigt,för 

Commissionen, i-afseende på den under namn af Cholera-Morbus vid: sedfaare hälf

ten af år 1834 inträffade men lyckligtvis inom samma termin upphörde Epidemien, 

åberopa dess till Eder Kongl. Maj:t den 12 Januari! 1-836 afgifne med utförlig 

Tabell beledsagade underdåniga berättelse *) , och anser sig vid detta tillfälle 

således böra undvika ett återupprepande af hvad derom allaredan i underdå

nighet blifvit anfördt. Det voro Stockholms och Jönköpings Städer samt Göthe-

horg med Götheborgs Län bofvadsakligast, och till en mindre del Elfsborgs 

och Skaraborgs Iiän, som af denne Epidemie egentligen hemsöktes, i de 4 först

nämnda till den grad, att Tabellverkets Annaler förut ännu icke där framvisat 

*) utdeld med Stats-Tidningen N:o 76 år 1836. 
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en så stor Mortalitet andér fiedlig tid; men betraktar naan Biket i det hela, så 

kar inflytandet dera lyckligtvis ej varit betydligare, än att årliga dedsnumme-

Taireii.åtskilliga gångor förut dels upphunnit och dels öfverstigit 1834 å.rs Mor

talitet, såsom,, enligt hvad ofvan intagne uppgift utvisar, åren 1828, 1829 och 

äfven nu under sista Qvinvennium året 1831, hvilka år, vid en mindre Folk

mängd, således varit fullt ut järanförligt roissfördelaktiga. Anmärkningsvärds 

är emedlertid, att under det Epide'mien efterföljande året 1835 Mortalitetens 

minskning varit så ovanlig, att den på 30 år förut icke så långt nedgått, hvar

till såsom bnfvudorsåk med något skäl torde kunna få antagas en just af den. 

yppade farsoten föranledd närmare omtanka om hälsans bevarande och måhända, 

till någon, fast ringa del, äfven ett önskvärdt måttligare och nyktrare lefnadssätt. 

Före fortsättningen af denne underdåniga berättelse bör här ej förtigas, 

att , hvad Stockholms. Siad angår, Mortaliteten, särdeles under de 3 sista åren, 

möjligen kan vara till omkring 120 personer mindre hvarldera året beräknad, 

än vederbordt. Anledningen till denna förmodan är den, alt med år 1834 sär

skilda årliga Tabeller begynt till Commissionen afgifvas öfver så kallade PolitI-. 

Lik i Stockholm, hvarmed förslås, dels i Arresterne härslädes afledne personer, 

dels, och till betydligaste antalet, ur de Stockholm omgifvande Sjöar upptagne 

Lik, samt å gater och i uthus döde fundne personer af bägge könen, hvilka alla, 

efter en numera vidtagen förändrad ecclesiastisk författning, af särskild dertill 

förordnad Prästman blifva jordfäslade, ulan att enligt hvad han dels å Tabel-

lerne antecknat, dels särskildt gifvit vid handen, några upplysningar af de från. 

Vederbörande Autoriteter om jordfästningen emanerade remisser och befallnin

gar, eller annorledes, stått att vinna om de aflednes rätta ålder och andra lef-

nads-omständigheter, som äro erforderlige för alt completlera Tabellerne i alla 

de detailler, som Formulairet föreskrifver, desto mindre, som, hvad oftast skall 

vara vanligheten, de sålunda fundna liken äro Aulhoriteterne alldeles okände 

personer. Det har ej eller ännu tillförlitligen utrönas kunnat om, eller i hvad 

mer eller mindre mohn, före år 1833, så beskaffade dödsfall blifvit Tabellerne 

http://MifvitiTabelIern.fr
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för Stockholms Stad upptagne; äfvensom om icke de ibland de för Staden främ

mande personerne en eller annan på sina hemorter alla redan kunna hafva 

blifvit vederbörligen afförda samt i Tabell observerade, hvartill flere sannolika 

omständigheter emedlertid föranleda. Åf alla dessa skäl äro ofvanberörde nya 

Tabeller intill närmare upplysningar för denna gång lämnade å sido, desto 

häldre som Tabellerne N:is 1, 4 och 5 uti sina detailler icke vederbörligen 

kunnat completteras, och antalet af desse okände, ehuru i sig sjelft oväntadt 

högt, likväl, vid medelberäkningarne på det hel», är af ett ringa inflytande. 

De dödes antal under sista Qvinqvennium har, i enlighet med Tab I, nt-

gjort som följer, nemligen; 

Utom hvad om året i835 allaredan blifvit an förd t , finnes således hära.f, 

såsom redan i underdånighet anmärkt blifvit, att Mortalileten under det sista 

Qvinqvennium sammanräknad varit, Cholera-Farsolen oaktad, lindrigare än det 

föregående. 

*) Province-Släderne denna Period sammanräknade med Landsbyggden så att Mortalitetes 
här, lika litet som Nativiteten här ofvan, särskildt kan utredas. 
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Fördeldt på hvarje Län i Riket, belöper af desse Mortalitetens medeltal 

Dödlighetens förhållande under sista Qvingvennium särskildt ibland Barn, 

Gifta eller Ogifta samt Enklingar och Enkor upplyses närmare af Tab. N:o 5, 

med tillämpning hvaraf, af Medii-talen befinnes 
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Af här nyss upptagne antal Barn under I års ålder hafva dött : 

Uti ofyannämnde af Eder Kongl. Maj:t den 29 Januarii I 6 3 I i nåder god

kände och fastställde ifrån och med samma år gällande nja Formulaire för de 

årliga eller så kallade Mortalitels-Tabellerne, blef, uppå underdånig hemställan 

af Preste-Ståndet vid 1830 års Riksdag, den Prästerskapet dittills allt ifrån Ta

bell-Verkets början ålagda utförliga specifikationen af dödsorsakerne, såsom ett 

numera, igenom de från Sundhets-Collegium till Eder Kongl. Maj:t ingående be

rättelser, nöjaktigare upplyst ämne, utesluten, med undantag endast af dem, som 

dö af Missfall och i Barnsbörd, af Smittkoppor eller af särskilda olyckshändel

ser, under vilkor likväl, till någon controll å vederbörande Läkares till Sund

hets-Collegium afgifvande rapporter, att de år, då Farsoter, såsom Mässling, 

Skarlakansfeber eller Rödsot m, m., i någon mohn kunna vara allmännare gång

bara 

*) De för största delen af Decennii-perioden 1796 med 1805 gällande Formulairer voro så 
olika emot sedaare tidens, att förliullandet bärutinnan icke kan utredas för samma Period. 
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bara med betydligt inflytande på Mortaliteten, ombesörja dödsorsakernes anteck

nande på samma sätt som tillförene; hvarjemte, och med fullkomligt uteslutande 

af en förut begagnad rubrik: Döde fattigej i anseende till i desse uppgifter be

funnen särdeles opålitlighet, en särskild ny Artikel i Formulairet infördes, som 

såväl till åldern, som dödsmånaden, specificerar alla under året afledne personer 

å Barnhus, Fattighus, Lazaretter, Hospitaler och Fängelser, äfvensom, igenom 

en på ett annat ställe tillförd ny column, till en fullständigare åsigt å vården 

af oäkta Barnen, deras antal, som dö i åldern emellan i och 3 å r , också nu

mera särskildt årligen antecknas. Under det framflutne Qvinqvennium har så

som Commissionens årliga underdåniga berättelser utvisa, ingen annan farsot än 

Gholera Morbus varit anmäld såsom utmärkt härjande, och i det sednare afse-

eodet utreder Tabellen N:o 5, på det föreskrifna sättet, såväl de i förberörde 

inrättningar årligen afledne, som oäkta döde barnen emellan I och 3 år i hvarje 

Län af Riket, i hvilka omständigheter någon jämnförelse emot föregående tiden, 

såsom nu första gången uppgifne, icke kan anställas; men i afseende på de sist

nämnde, anser Commissionen sig här, till fullföljd af hvad bärutinnan redan i 

underdånighet blifvit anfördt, böra tillägga, att af det på berörde Tabell före

kommande medeltalet döde oäkta Barn emellan i och 3 år, belöper sig 

Mortaliletens förhållande i hänseende till olikhet i åldren utvisar Tab. 

N:o 4. Af ofvan anförda Mortaliletens medeltal befinnes hafva aflidit 

Tabell-Commissionens Berättelse for år 1835. 4 
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Jämnförelsevis till Folkmängden dör alltså i Sverige slörsla anlalet i första 

åldersäret och det minsta i åldern emellan 10 och 20 år. Intill 60:de ålders 

året är dödligheten alltid större på mankönets sida, derifrån till 65:te året nSr-

mast liktalig bägge könen emellan, men får sedermera derifrån och intill högsta 

ålderdomen en immerfort stigande tillökning pä Qvinnokönets sida. Af dem, 

som under de sist framflutne 20 åren öfverlefvat 100 år , 

*) Tabellerne under Decenii-perioden 1796 med 1805 voro ej i denna del så specifike alt 
antalet har på lika sätt katt upptagas. 
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Tabellen N:o 6 utreder till Län, antal och åldern alla dem, som under 

det sist framflutna Qvinqvennium aflidit i koppor, af missfall eller i Barnsböld 

samt genom dels kända och dels okända olyckshändelser. I överensstämmelse 

dermed, och till en jämnförelse med den föregående tiden, upptages nu här 

hela antalet af den under förenämnde rubriker i de till Commissionen inkomne 

Tabellerne antecknade Morlalileten, på sätt som följer, nemligen: 

*) I den händelse framdeles skulle blifva utrönt , att här ofvanoronämnde under namn af 
Politi-Lik i Stockholms Stad för åren 1833, 1834 och 1835 uppgifne Mortalitet icke blifvit 
i andra Församlings-Tabeller intagne, bör af dem bär t i l lkomma: 
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Ibland andra förändringar, som det till 1830 års slut gällande Tabell-For-
mulairet för den årliga anteckningen undergick, blef igenom Eder Kongl. Maj:ts 
högstberörde nådiga bref af den 39 Januarii 1831 förordnadt, att så väl Nati
viteten och Mortaliteten, som ingångna eller genom döden upplösta Äktenskap 
dädanefter borde i Tabeilerne Stånds vis specificeras, hälst som en sådan specifi-
cation, af hviiken flere gagnande resultater ansågos kunna härflyta, desto lättare 
borde kunna åstadkommas, som Församlingarnes Pastorer likafullt åro föranlåtne 
häröfver hålla särskilda anteckningar, som årligen afgifvas dels till Riddarbus-
Directionen, dels till Consistorium och dels till Kronofogdarne. Af denne från 
och med år 1831 iakttagne Stånds-Specification utgör Tabellen N:o 7, ett Sam-

+) Desse a:ne Titlar, såsom i de den första tiden gällande formulairerne icke föreskrifne, 
tunna ej till rätta antalet bestämmas, ehuru likafullt från ett och annat ställe uppgifter 
härom inkommit 
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mandrag Länsvis inrättadt, hvaraf resultatet för hela Riket i medeltal är föl
jande, nemligen: 

Sist åberopade Tabell N:o 7 utvisar derjemte Ståndsvis likheten eller 
olikheten i åldern de under sista Qvinqvennium vigda makarne emellan, hvaraf 
Resultatet i medelberäkning år följande: 
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Om de igenom döden upplösta Äktenskapernes antal i hvarje Län lämnar 

åter Tabellen N:o 3 närmare upplysning. Det uppgick under sista Qvinqven-

nium till 96,918 par eller per medium 19,383 *) af hvilket medeltal befunnits 

Sluteligen och likmätigt föreskriften i Eder Kongl. Maj:ls nådiga bref af 

den 19 Januarii 1826, hafva väl äfven särskilda Sumariska uppgifter hvarje år 

till Tabell-Commissionen inkommit å inträffade Brudvigslar, Barnförlossningar 

och dödsfall ibland de i Städerne Stockholm, Götheborg, Norrköping och Carls-

krona varande Församlingar af främmande Religion, utgörande för åren 1831 

med 1835 följande sammanräknade antal: 

*) Den skillnad här visar sig emot ofvan anförde antal döde, gifta personer, härleder sig der-
ifrån att både man och hustru på samma år igenom döden afgått, hvarom vidare här nedanföre. 
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men, såsom bär i underdånighet anmärkas bör, hafva dessa personer i föregå

ende beräkningar, likasom i sjelfva Tabellerne, icke kunnat ingå och upptagas, 

i saknad af de flere detaille-uppgifter, som dertill varit erforderliga, hvilket 

likväl är af högst ringa inflytande å de uträkningar här nedan förekomma, då 

i alla dessa Församlingar Mortaliteten öfversligit Nativiteten under alla fem åren 

med ett antal af 26 personer; hvårföre ock, vid Folkmängdens här efteråt följande 

närmare specification till Yrken och Näringar, såväl Utländningarne som de till 

Judiska trosbekännelsen hörande personer blifva särskildt afsöndrade. 
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2:0, i afseende å Folckmängden 
och antalet särskildt på Landsbygg-

utvisar Tab. N:o 8, 

*) Året 1805 har ej här till jämnförelse kunnat intagas, i saknad af uppgift å det då till 
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i Sverige vid 1835 Års Slut 
den och särskildt i Städerne, 
förhållandet nämligen: 

nu i underdånighet ädagalagde Folckmängdens tillökning, belöper 

Pommern bortcommenderade Manskapets hemorter. 

Tabell-Commisionens Berättelse för år 1835. 5 
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Till utrönande af 'tillförlitligheten af berörde för år 1835 uppgifne Folk

mängd, har följande calcul blifvit anställd, nemligen 

Enligt hvad här ofvan och igenom Tabellen N:o 1 blifvit ådagalagdt, har 

åren 1831 med 1835 sammanräknade 

är den minsta, som hittills vid slika beräkningar förekommit, och kan möjligen 

härröra ifrån in- eller utflyttningar till och ur Riket, synnerligast i sydvästra 

Kust-Länen, ehuru Commissionen är i saknad af controller, för att sådant med 

visshet kunna bestämma. 

I hela Riket är Folkmängds-tillökningen under det sista Qvinqvennium 

55-100 procent större än under det föresående, med någon öfvervigt på mankönets 

sida, härrörande från ofvanvisade proportionelt mindre Mortalitet än ibland 

nvinnokönet. Den så betydligt ringare Folklillökningen uti Gölbeborgs Län 

härleder sig ensamt från året 1834, och den då där så svårt framfarna Cholera-

Epidemien. Minsta tillökningen förekommer dernäst i Wäslmanlands och de 

Stockholm närmast omgifvande Länen, derifrån Hufvudstaden ifrågavarande 

Qvinqvunnium hufvudsakligast måste hafva fått destomer förstärkning, som Folk

tillökningen dur uppgått till något mer än 2 1-2 procent, oansedt ej allenast den 

fortfarande vanliga stora Mortalilets-öfvervigten emot Nativiteten, utan ock nyss-
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berörde år 1834 äfven här betydligt ödande Epidemie. Commissionen emot-

tager väl årligen uppgifter från hvarje Prosteri å timade in- eller utflyttningar, 

men de frånskilja ej dem af de sednare, som ske till Stockholm, hvaremot flere 

betydande hinder ligga i vägen, som ej lära kunna afhjelpas. Den vigliga frå

gan af hvad orsak Mortalitels-öfvervigten i Stockholm alllid är så betydligen 

större järnnförelsevis till andra orter, är ännu outredd, ehuru förut allmännare 

gängse misstanka om Climatets osundare beskaffenhet fullkomligen blifvit veder

lagd. Den lärer icke annorlunda än gissningsvis kunna förklaras deraf, alt ibland 

nyssberörde talrikare årliga inflyttning hit än på andra orter, de masta äro till 

äldre år komna, och utgöras af sådane personer, som antingen förvänta sig 

större arbetsförljenster än i hemorten, eller ifrån landtmanna-mödor och be

svär vilja njuta en bekymmerfriare ålderdom, eller ock, måhända till icke obe

tydlig del, från sådane, som här söka hjelp i svårare sjukdomar, utan att hinna 

till hemorten igen, förr än döden dem bortryckt. Tvifvelsutan inverkar väl ock 

elt yppigare och förändradt lefnadssätt samt här rådande större osedlighet, men 

likväl ännu mer det större antalet här vistande fattighjon, hvilket synes vara 

fullkomligen bevist, af den redan längesedan anmärkta omständigheten, att 

Mortaliteten vanligen är proporlionelt mindre inom den trångboddare delen af 

Staden, inom bioarne kallad, än på malmarne och i därvarande församlingar, 

hvaräst, för den lindrigare hyrans skull, masta delen af de fattige äro boende. 
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Till olikhet 
belöper af Folkmängden, 

*) Äfven här hav året 1805 icke till jämnförelse Kunnat intagas, i saknad af ålders-uppgiften 
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i åldern 
enligt samma Tabell N:o 8. 

å det då till Pommern bort-commenderade manskapet. 
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Säsora allaredan här ofvan, likasom i förr afgifna berättelser blifvit an-

maldt, saknar Commissionen all utväg till eontroll å desse slags uppgifter i an

seende till de ständigt å alla Orter timande talrika in- och ulflyttningarne, 

utan bero de helt och hållet af Tabell författarnes dervid använda mer eller 

mindre noggrannhet. Af hvad i underdånighet anfördt blifvit vill emedlerlid 

följa att 

Den betydliga tillväxt, som här visar sig i den andra emot den första Classen 

vill ej val qvadrera med ofvan till olika åldrar sammandragna Mortalitet, men 

om, och i b vilkendera af uppgifteme, antingen under detta eller förutgående 

Qvinqvennium, fel må hafva inträffat, äger Commissionen intet medel att upp

täcka, såvida ej, i det mera trovärda fall, alt de årliga Morlalitels-Uppgifterne 

till åldern varit pålitligast, framdeles, och igenom den nu i nåder tillåtna tryck

ningen och allmängörandet af här ofvannämnde äfven till ifrågavarande 3 ålders

perioder specifikt upprättade särskilda Läns-och Socken-Tabeller, må kunna upp

dagas å hvilka Orter och i hvilkendera Qvinqvennii-uppgiften fel möjligen blifvit 

begångna. 

I hänseende till Gifta, Enklingar och Enkor samt Ogifta 

ö fver eller under 15 år, 

får Commissionen i underdånighet åberopa de nyssnämnde särskilda Läns-

Tabellerne och Sammandraget N:o X X V , hvarigenom det uppgifna förhållan

det härutinnan bägge de sista Qvinqvennii-åren utförligt så väl för Lands-

byggden och Städerne särskildt, som Summariskt till Län och Stift blifvit ådaga-

lagdt, deraf återupprepandet således förbigås, hvaremot, och med grund af 
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Tabellerne N:o 9 och 10, Commissionen anser sig här böra närmare anföra för

hållandet af desse Classer Stånden emellan, utgörande som följer: 

*) Den stSrre talrilbeten, år 1815 emot de påföljande detta bland detta Stånd härleder tig derifrån, 
att i den tiden gällande Formulairer denna rubrik kalladel Läro-Statens hradaa bar äfven inräk-
nades de Professorer och. Lärare m. fl., tom icke TOIO Priutrigde, jämt» dera» huitr«r och barn. 
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I proportion till Folkmängden utgör antalet af hvardera Classen, 

Häraf 
*) Desse Personer af Utländsk och Judisk Nation , upptogos i 1815 års Tabeller under den näst förut-

gående rubrriken: Alla Andra. 
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Häraf visar sig följaktligen, hvad det Gifta Personalet angår, att under 

det Äktenskaperne i de öfrige Classerne, men synnerligast bland Bonde-Ståndet, 

i ett jämnt och Folkmängds-tillökningen någorlunda motsvarigt förhållande till

tagit, hafva de ibland Stånds-Personerne och i Borgare-Ståndet under hela den 

till jämnforelse framställde tiden immerfort minskats, som synes utmärka en 

ibland sistnämnde Stånd rådande och tilltagande böjelse för Celibatet *). 

Att antalet män och hustrur i Special-Tabellerne så ofta saknar överens

stämmelse, härleder sig ifrån makarnes för utkomstens skull skiljda vistelse

orter; men det—skulle synas, som borde vid hela Folkmängdens sammanräk

ning antalet blifva lika. Likväl och vid Slut-Summorne bar alltid i Tabell-

Vercket hustrurnas antecknade antal befunnits större än männernes, hvartill 

skälet, hufvudsakligast torde härleda sig derifrån, alt en större del af de män, 

som till säng och säte äro skiljde vid sina hustrur utan att laglig Äktenskaps

skillnad ägt rum, blifvit antecknade eller låtit anteckna sig såsom Enklingar, 

hvilket, då skillnaden öfverstiger flere tusende, synes troligare, än den för längre 

lid tillbaka yttrade misstankan **), att manspersoner i utfärdande Pass eller 

flyttnings-bevis sällan upptagas, till gift eller ogift Stånd, och sjelfve icke, eller 

gärna utan gtfven anledning, derom lämna upplysning. 

Till Yrcken och Näringar 
är Folckmängden så väl på Landsbyggden, som i Städerne, särskildt specificerad 

i Tabelleme 11 med 24, af hvilka den sistnämnde utgör General-Sam

mandrag. Men innan Tabell-Commissionen, med anledning af dem, fortsätter 

jämnförelsen mot den förra tiden, bör, likasom tillförene, icke eller nu lämnas 

*) Vid den Contvoll, som i afseende på gifta Ståndet, med anledning af de under sista 
Qvinqvennimn ingangne Äktenskaperne blifvit anställd, hav befunnits, att ibland de här 
ofvanföre upptagne tmder tiden genom döden upplösta 96,918 Äktenskap, 1246 bestått af 
sadane, i hvilka både man och hustru på ett oeh samma år aflidit. Under Qvinqvec-
ninm 1826 med 1830 utgjorde antalet 1712, och under förutgående Decennium 2824. 

**) Tabell-Comniissionens underdåniga berättelse daterad den ai October 1812. 
Tabell-Commissionens Berättelse för ir t1835. 6 
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oanmärkt, att , i synnerhet hvad tnarikönet beträffar, verkliga antalet af vissa 

Yrcken och Näringsgrenar icke i Tabejl-Vercket står att igenfinna, Orsaken 

härtill ligger uti den Tabell-Författarne bestämdt gifna ännu gällande föreskrif

ten, att ingfjn person får i Tabell upptagas -mera än en gäng, eller på ett enda 

ställe där hans bufvudsakliga. tjenst eller yreke i Formulairet Sr anvisadt. Af 

sådan anledning måste fördenskull till exempel det stora antalet Civile och Mi-

litaire Tjenstemän samt Borgare, som tillika äro Possessionater på Landet eller 

Bruks- och Fabriksegare nödvändigt minska rätta antalet 1 desse sednare Classers 

numeraire; likasom ock handtvefkare, som idka flera yrcken, på ettdera stället 

måste vara Uteslutne. Ordsaken åter till denna gifna föreskrift ligger i de ore

dor och misstag, hvartill den flerdubblade anteckningen i förra tiders Tabeller 

gaf anledning, och beredde oriktighet i sjelfva folknumern. Af samma ordsak 

finner sig Tabell-Commission emot sin önskan alldeles ur stånd satt, att gifva 

någon ens approximatift antaglig öfversigt af den Jordbrnkande Gässens totala 

personal, då så många Embets- och Tjenstemän, Präster, Boställshafvare, Bor

gare och Handtverckare deltaga i Jordbruket, men endast i den tjensten eller 

Näringsyreket tillhörande rutan af Tabellen falt upplagas. Det skall blifva ett 

ämne för Commissionens noga öfvervägande och uppmäreksamhet, att så långt 

sig göra låter, och utan att äfventyra uppgifternes sannfärdighet om hela Folck-

mängden, söka afhjelpa, eller åtminstone minska desse med flere andra brister, 

äfven hvad qvinnkönet angår, vid uppgörande af det nya Förslag för Folk-

roängds-Tabell-Formulairet, som i följd af Eder Kongl. Maj:ts nådiga tillåtelse 

och befallning i bref af den 29 Januarii 1831, med anledning af Präste-Stån-

dets under föregående Riksdag gjorda anmärkningar, det åligger Commissionen 

afgifva före tryckningen af den med år 1840 nödig blifvande nya Formulaire-

upplaga för ifrågavarande Tabeller. 

Af Mankönet är uppgifvit att höra till 
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Läro- och Undervisnings-
Classen: 

Civil-Staten: 



44 

Militaire Staten: 

*) Dessa i r inbegripne under Tjenstemanna-antalet här ofvan, utan att kunna här fränsliljas. 
+) Bortkommeaderade till Pommern, enligt Tab,-Commissionens underdåniga berättelse d. 10 Maj 1828 pag. 53. 
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Sjömän: 

+) Bortcommenderade till Pommern, enligt Tab.-Comnissionens underdåniga berättelse d. 10 Maj 1728 pag. 53. 
*) Inberäknadt bland gemenskapen bägge åren. 
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Possessionater på Landet: 

Handlande Borgerskap 
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*) Enkornc, som fortsatte männernes näringsfång desse2:ne år enligt Formulairerne inräknade, men som deras an
tal i hvar handtering icke är specificerad, kan antalet af husbönderne af mankönet icke här närmare bestämmas. 
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Bruks- och Fabriks-
kare * ) . 

*) Härvid crindras, bvad ofvau i underdånighet blifyit nnfördt om omöjligheten, att utur Tabcll-Werket bestämma 
antakt Fabriks-Idkare i hvarje Class, utan äro de nedan upptagne blott de, som ensamt och uteslutande egna 
sig åt nedan uppräknade yrken. Det uppgifna antalet Fabriker m. m., så på Landet, som i Städerne summa
riskt, utvisar iab. 14 och 15. 
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*) Andra Strump-fabrikanter detta år här inberäknade. 
Tabell-Commissionens Berättelse för år 1835. 7 
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*) Se ridarc Färgare och Garfvare bland handtverlare här nedanföre. 
**) Silfverarbctande Bergsmän och Grufdelägare i Sala; de andra åren äro desse hänförda till Bergsmän. 
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Konstnärer och Handtver-
kare, oberäknadt Enckor, 

som fortsätta Männer-
nes handtering: 

*) Oberäknadt de vid Fabrikerne här ofvan upptagne personer. 
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55 
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Diverse Personer, 

Bonde-Ståndet: 

*) Inberäknade desse 2:ne år bland Bönderne. 
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Privatorum Betjening och 

Tjenstefolk: 

Tabell-Commissionens Berättelse för år 1835. 8 
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Fattighjon 

Fångar 

Gosse Barn, 

*) Tabell-Commissionens underdåniga berättelse af den 7 Mars 1833, pag. 55. 
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Utländningar 

*) Lapphjonens tern här inbegripne. 
**) Sammanräknade med fattighjonens Barn här ofvanföre. 
+) Den tiden hette denna Ti te l i formula i rerne: hos Enkor som lefva hos sina barn. 
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Af Judiska Trosbekännelsen: 

Af Qvinnokönet voro 
Gifta, 
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Enckor: 

*) räknades åren 1805 och 1815 i förra Formulairet till Fattighjonen. 
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Ogifta 

*) räknades i förra formulairet t i l l fattighjonen. 

+) Titeln hette i förra formula i re t : Enckor som lefva hos sina Bara, utan att någon åtskil lnad i Glasser var t . -
reskrifven. 
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Flickor, 

*) Inbegripne under Fattighjonens barn. 
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Utländningar 

Af Judiska Trosbekännelsen 

) Den tiden hette denna Titel i Formulairerne: Enckor som lefva hos sina barn. 
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Vid jämnförelse Total-Summorne emellan befinnes Folkmängden i Sve

rige ensamt, ifrån år 1805, sådan den i Tabell-Commissionens underdåniga 

berättelse af den 21 October 1812 blifvit uppgifven, och med tillägg af det 

samma år till Pommern bortcommenderade manskapet, som enligt sednare upp

täckter i förstnämnde uppgift icke varit innebegripet, m. q. S:ma. 

då den efter all sannolikhet utgjorde . . 1,167,567.1,254,472.2,422,039. 

under den påföljde tiden till ifrågavarande 

1835 års slut, på följande sätt ökad, nemligen: 

Från år 1805 till och med 1 8 1 5 , i anseende till de 

under detta Decennium inträffade krigsorolighe-

terne samt dermedförenadefällsjukan, end. med 9400 33,627 43,027. 

hvaremot tillökningen från och med år 1816 till och 

med 1820 besteg sig till . 62,508 57,116 119,624 

derifrån till och med år 1825 till 93,495 93,067 186,562 156,003 150,183 306,186. 

derifrån till och med 1830 till . 57,951 58,879 116,S30 

derifrån till och med 1835 70,656 66,701 137,357 128,607 125,580 254,187. 

Tillsammans förutnämnde 1,461,577.1,563,862X025,439. 

Den för Folkmängds-tillökningen förmonligaste perioden har alltså varit 

Qvinqvennium emellan åren 1820 och 1825, samt synnerligast sistberörde år, 

Tabell-Commissionens Berättelse för ir 1835. 9 
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då Nativiteten första gängen öfversteg 100,000 emot en Mortalitet af endast 

56,465 personer, såsom Commissionen i underdånig berättelse af den 10 Maj 

1828 allaredan haft tillfälle anmärka. 

Under 2:ne af de sednast framflutne 5 åren har väl, såsom ofvan i un

derdånighet är visadt, den förre äfven upphunnit en lika numeraire, men död

lighetens större framfart under alla de följande åren, med undantagafåret 1835, 

har hindrat Folkmängdens lika proportionela tillökning den sednare tiden. 

Med anledning af den framställning nu tillika i underdånighet hlifvit läm

nad öfver Sveriges Inbyggares förhållande under hvardera Deeennii-perioden 

inbördes till Stånd och Näringsfång, torde detta ämne finnas förtjent af ett när

mare skärskådande, hvilket Tabell-Commissionen likväl, till undvikande af att 

trötta Eder Kongl. Maj:t med allt för mycken vidlyftighet, trodt sig här böra 

inskränka endast till mankönet. Indelas då delsamma i a:ne Classer, nemligen 

den Aetiva och den Inactiva, under hvilken sednare inbegripes afskedstagne *) 

Personer, Bönder som upphört med Landtbruk och lefva af såkalladt undan

tag, Fattighjon, Fångar samt Barn, som vistas hos Föräldrar och i Barnhus-

Inrättningar, ulan alt ännu begagna de Publike uudervisnings-anstalteme, så 

blifver resultatet följande 

Det activa Personalet. 

Läro- och Undervisnings-Staten: 

Prästerskap, Professorer och Lärare vid de Publike 
Skolame jämte Academiee- och Gymnnsii-Betje-
llingen . . . . 3773 3910 4244 4178 

Studenter och de som njuta 
publik undervisning **) 4057 3163 4315 5072 

K y r k o - B e t j e i l i n g . . 3775 3753 3852 3969 

*) Ehuruväl Tabeli-formulairet upptager särskilda Rubriker för Possessionaler utan tjenst 
samt för Landtmän, dit afskedstagne personer, då de befatta sig med Landtbruk, rä t te 
ligen böra hänföras, torde sådant dock icke allestädes noggrahnt hafva blifvit iakttagit , 
i hvilken mohn det till andra Classen räknade personalet är större än vederborde. 

**) Äro hit elassificerade, af orsak, att tvifvelsutan en stor del vinner utväg att uppehålla 
sig vid Academierne och Gymnasierne genom andras undervisande. 
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Inactive Personalet: 
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Härigenom ådagalägges således, att den inactiva delen af mankönet till något 

mer än hälften svarar emot den activa, eller med andra ord öfverstiger tredje

delen af mankönets hela numeraire. 

Tabell-Commissionen anser sin underdåniga pligt vara alt begagna detta 

tillfälle, att fästa Eder Kongl. Maj:ts nådiga uppmärksamhet uppå följande ige

nom förestående jämnförelse vundna upplysning, till vederläggning af hvad så 

mycket i sednaste tider blifvit ordadt omen , emot i de förra, öfvermåttan ökad 

numeraire ej allenast af Civil- utan ock. af Militaire-Staten. Ovidrördt lämnar 

*) Hvad Fångar angår, är i Tabell-uppgifteme denna Class i synnerhet mycken osäkerhet 
underkastad. Enligt ännu gällande äldre föreskrifter böra de å hemorten i Tabell upp
tagas, hvaremot å vistelse-orten alla sådane på hemorten redan antecknade Fångar böra 
i uppgifterna uteslutas, hvitket på flere ställen gör en lika besvärlig, som äfven öfver-
klagad correspondance Tabellförfattaren emellan alldeles oundviklig. Af sådan orsak fin
ner man, till exempel å Tabellen 19, i Landsbyggds-Tabellerne från Västcv-Norrlands 
Län, 10 Fästningsfångar upptagne, ehuru Länet icke äger någon Fästning. Ofta torde 
det hända, att personer ifrån Landsorten inmanas i häckten, utan att sådant kan hinna 
till TabeHförfattarens kännedom i deras hemorter, ehuru detta slags Tabeller blott hvait 
femte år afgifvas. En ändarnaIsenligare föreskrift i detta hänseende blifver derföre äf
ven ett ibland föremålen för Commissionens åtgärder vid näst emanerande Formulaire-
upplaga. 



69 

Commissionen, hvad Eder Kongl. Maj:t i Sin visshet aldrabäst Sjelf täckes be-

dömma, huruvida, såsom påstådt hlifvit, den ena eller andra Classen må vara 

talrikare än Rikets Behof kan kräfva; men, ehuru väl af en ifrån år 1805 ökad 

Folkmängd af 294,010 mankön och 309,390 qvinkön eller tillsammans 603,400 

personer, det ville synas vara en naturlig följd, att göromålen för en stor del, 

om icke just alla af Civil-Staten ansenligt måste hafva ökats, likasom att en 

större Folkmängd fordrar ett vidsträcktare försvar, så befinnes dock år 1835 

(inom Sverige allena) antalet af Civile Embets- och Tjenstemän, både 

Kronans och Städernes enskilda sammanräknade, och endast Vaktmästare och 

dylik mindre Betjening utesluten, vara Fyrahundra Ferntiofem, — samt hela 

Militaire-Staten med Officerare och Gemenskap Femtusen Trehundra En 

personer mindre än för 30 år tillbaka. 

Denna minsknings i nyssberörde 2:ne Classer äro destomera anmärknings

värd, som vid fortsatt jämnförelse af förändringarne under ifrågaställde tid af 

3o år, och med undantag af Lapphjonen, hvilkas rätta antal, i anseende till 

deras nomadiska lefnadssätt, än inom det Svenska, än inom det Norska områ

det, varit och länge torde blifva svårt att bestämma, alla de andra i första 

afdelningen uppräknade Classerne blifvit ökade, som följer, nemligen: 

Prästerskapet samt icke prästvigde Professorer och Lärare jämte Tjenstemän 
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Resuméen 
af livad nu i föregående a:ne afdelningar sålunda i underdånighet blifvit anfördt, 
är i korthet, som följer, nemligen: 

*) Det var först igenom ett frän och med år 1802 forShdradt Formulaire, som Specificatio-
nen af döde under i år och sedermera i hvarje ålders period emellan 5 år , blef Tabell-
Furfat tame ålagd, med frånskiljande af i första lefhadsåret döde äkta barn från de oäkta. 
Uti de under den föregående tiden gällande formulairen, inskränkte sig specifikationen 
till rubriken: döde barn under Tio år , utan någon åtskillnad emellan äkta eller oäkta. 
För att emedleftid i någon mohn fylla den har nödtvungna lacttnen for 1:a Decennii-
perioden, får, i öfverehsstämmelse med Tabell-Commisslonens den 21 October 1814 till 
Kongl. Maj:t afgifne underdåniga berättelse samt den derhos fogade jämnföirelse Tabellen 
XIV, här anmärkas att i Sverige, Finland oberäkftadt, under Qvintjvehnii-Perioden 1801 
med 1805 antalet, per medium räknadt, af födde Äkta bard utgjorde 69,694, af oäkta 
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Af den igenom Bilagan Litt. D särskildt företagne uträkningen och jämn-

förelsen öfver Folkmängdens antal hvartdera året 1815, 1830 och 1835 efter 

Qvadratmilen, likasom särskildt år 1835 på hvarje mantal uti hvarje Fögderi 

och Län i Riket, ädagalägges att i förra afseendet, eller efter Qvadratmilen, 

Oxie Fögderi af Malmöhus Län, likasom sjelfva Länet, i jämnförelse till de öf-

rige, är det Folkrikaste, men Calix Fögderi i Norrbottens Län, likasom sjelfva 

Länet det minst bebodde. I det sednare afseendet åter, eller efter mantalet 

räknadt, befinnes Folkmängden vara störst i Väster-Syssels Fögderi af Wärme-

lands Län och minst i Wästeräs Södra Fögderi samt Länsvis belraktadt störst 

i Wärmelands och minst i Wästmanlands och Hallands Län. I hela Riket be

löpte år 1835 Foleknummern på Qvadratmilen till 763 och på Mantalet till 42 

personer. Af den derjerole anställda undersökningen om In- eller Utilyttades 

4343, och tillsammans 74,037 barn, hvadan, oeh då under de 4 åren 1802 med 1805, 
ensamt i Sverige, dogo i första ålders året likaledes per medium räknadt 13,760 äkta och 
1972 oäkta barn, så blifver under samma period proportionen af de lödde till de i I:a 
lefnadsåiet döde äkla barnen, som . . . 100 till 11. 

oäkta d:o som . . . 100 till 45. 
och både äkta och oäkta som . 100 till 21. 

*) Se föregående Note. 
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öfvervigt i hvarje Län, har blifvit utröndt, att under det sista Qvinqvennium 

eller åren 1831 med 1835, de till Städerne ifrån Landshyggden inflyttade, emot 
m. q. S:ma. 

dit utflyttade, ägdt en öfvervigt af 11,057. 7307 18,304. 

Hvadan,- och då , enligt samma utredning, Stockholms Stad 

igenom inflyttningar ifrån andra Orter fått en till

växt af . . . . 5055. 3107. 8162. 

och de öfriare Städerne uti Riket likaledes af 5171. 4920. 10,091. 
11,226. 7027. 18,253. 

det blir en följd, att hela Riket, igenom Inflyttningar från Utrikes Ort, fått 

under samma Qvinqvennium en tillökning af 169 af mankönet, hvaremot det 

vill synas, som hade af qvinnokönet 280, mera från Riket utflyttat, än som 

under tiden utifrån kunna vara inflyttade. 

Slutligen och vidkommande den vanliga afdelningen 
3:0 angående Hushållen i Riket 

Så äro de , i enlighet med de inkomne Uppgifterne, Socken-, Fögderi-, Läns-

och Stadsvis till antalet hvartdera året 1830 och 1835 afsondrade och speci

ficerade å de meromnämnde med Romersk ziflergång utmärkta särskildt förfat

tade Tabellerne. Desse uppgifter sakna all Controll, och bero helt och hållit 

af Tabellförfattarnes använde nit vid anteckningen och mer eller mindre 

noggranna urskiljning vid den dem ålagde här nedan Summariskt upptagna Spe-

ciflcation af hushållen elassvis. Det ville vät synas, som borde hushållens för

ändring i antal någorlunda rätta sig efter den gifta Folknumerairen, utur hvil-

ken synpunct en mängd anmärkningar denna gång också föranledt förklaringar 

och ett icke obetydligt antal rättelser, hvilka hufvudsakligast så länge fördröjt 

Tabell-Verkets fullständiga afsiutande, men ock ådagalagdt, hurusom hushållen 

nu , vida mindre än förr, kunna antagas slå i någon jämnförlig förökning med 

de Gifta Paren af följande i sednare tider mera allmänhlefne ordsaker nemligen: 

att flerestädes många bland de gifta icke hafva egna hushåll, hvaremot hushåll 

existera, 
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fexistera, däri ingen gift person finnes; att å en del orter hushålls-sammanflylt-

ningar ske, till undvikande af sa kallade matlags-penninge-afgiflen samt den 

drygare Bevillning, som Torpare, Inbyseshjon och arbetsfolk utan årsljenst äro 

skyldige att erlägga; all i sednare tider hushallen ibland Ogifta, (Enklingar 

och Erickor oberäknade), betydligen ökats, hvaremot igenom ofta inträffade 

hemmansklyfningar i alltför små delar, å hvilka, särdeles då de äro af Skalte-

nalur, egarne icke gärna kunna vara besuttne, sammanflyttningar sådana hus

håll emellan för en bättre utkomst ofta skola inträffa, men synnerligast, att, 

igenom den alltmer öfverhandtagande lättsinnigheten ibland ogifta Tjenslehjo-

net, i förening med deras växande anspråk på förhöjda ofta öfverdrifna löner, 

Gift folk, mera än tillförene, anlnga årsljenst för att betrygga sig om flerårigt 

åtnjutande af husrum och bergeliga vilkor, och derföre icke så högt uppdrifva 

sina anspråk, medförande, utom lindrigare beting, för Husbönderne större för

hoppning om mera ordentlighet i hemlefnaden; hvarförutan af sig komne Tor

pare och Inhyseslijon icke sällan taga årstjenster, mannen å ett, och hustrun å 

annat ställe, men igenom hvilket allt hushållens antal lika litet ökas, som Lan

dets oeconomiska och moraliska förkofran. Det har äfven blifvit upptäckt, ehuru 

förut aldrig misstänkt, att Prästerskapet i en del orter icke vilja till hushåll 

räkna andra än Jordbrukande och Jordegande personer med uteslutande af 

Backstugu-, Inhyses- och såkallade TJndantagshjon. Måhända hade ock i sjclfva 

Formulairet, i stället för ordet Hushåll, varit lämpligare att begagna uttrycket 

Matlag, ehuruväl sist anmärkta förfarande icke deraf kan ursäktas, då föreskrif

ten i allt fall utvisar rätta meningen, igenom den anbefalde specificationen af 

hushållet till antal personer. Commissionen, som igenom de infordrade nya 

uppgifterne sökt i möjligaste måtto afhjelpa de förefundne sistnämnde brist-

fälligheterne i de inkomna Tabellerne, har emedlertid ej bordt förtiga livad nu 

i underdånighet blifvit anfördt, och får, under åberopande af Tabellerne N:ris 

9 och 10, som utgöra Sammandrag af den igenom Eder Kongl. Maj:ts nådiga 

Tabell-Commissionens Berätteltse för år 7835. 10 
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bref af den 19 Januarii 1825, Tabellförfattarne särskildt ålagde Specificationen 

classevis efter vilkor och talrikbet, nu anmäla Resultatet af samma uppgifter, 

nemligen: 

*) De Hushåll, hvari Individerne försörja sig af arbete, ehuru deras arbetsförtjenst ansetts 
för deras underhåll otillräcklig, äfven härunder inberäknade. 
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För att complettera den jämnförelse, som här i allt det öfriga ifrån år 

1805 tillbaka blifvit anstäld äfven i hänseende till hushållena i Riket, får i un

derdånighet anföras, att de utgjorde till antalet 

Och sålunda vid jämnförelse emot ofvan upptagne 1835 års förhållande, under 

alla 3o åren, ett ökadt antal af 116,298, samt under de sista 20 åren ensamt 

af 99,725 hushåll. Vid jämnförelse åter af de 3 sista Qvinqvennii-åren, och 

den då först vidtagne igenom högstberörde nådiga bref anbefalde Classificationen 

af hushållen, så har antalet hvartdera Qvinqvennii-året 1825 och 1830, samt 

förändringen under de 10 sista åren varit följande: 

Af Folkmängden kan öfverhufvud således nu beräknas endast omkring 5,5 per

soner, då man deremot i förra tider räknade 7 *) på hvart hushåll. Alt för framti-

*) K. Vetenskaps-Academiens handlingar för år 1782 pag. 244. 
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den komma till närmare bestämdhet i denna del af Tabell-Vercket, samt af-

hjelpa ofvanbeiörde, synnerligast denna gång, upptäckta, men så godt ske kunnat, 

nu rättade bristfälligheter, skall blifva Commissionens bemödande vid snart in

träffande ny Formulaire-upplaga. 

Igenom denna underdåniga berättelse är således ådagalagdt, att Sveriges 

Rike under de i ett lyckligt fredslugn sednast frarnflutne 20 åren vunnit en 

tillökning af 560,373 Innebyggare och 99,725 Hushåll, hvaruppå intet förut

gående likalångt tidelivarf företedt exempel. I fordna tider ansågs och lärer 

väl ännu få anses såsom en väsendtlig förmohn, att Riket vunnit en sådan till

växt, och betviflas kan det icke, att Sverige, med fullkomligt utrymme, äger 

medel till utkomst för ett vida talrikare antal Innevånare, innan fara för öfver-

befolkning kan uppslå, häkist som den längesedan yrckade satsen, alt ju mer 

folk ett Land äger, deslo ilere tillfällen till försörjning uppkomma, icke heller 

lärer tåla motsägelse, så länge icke missbruket af en lagenlig frihet, sedeslös

heten och oomlänksamhelen alldeles få laga öfverhanden. 

Ehuru fägnande det således för Commissionen varit, att nu hafva kunnat 

framlägga vittnesbörd om en betydligare ökad Folknummer hos oss, så före

komma likväl följande i synnerhet oroande omständigheter, som, i förening med 

det med allt skäl så mycket öfverklagade missbruket af starka drycker, i Com-

missionens öfvertygelse, hufvudsakligast motverka de fördelar Riket af Folkför

ökningen billigt borde kunna förvänta, och synas förljenta af en särdeles uppmärk

samhet, hvarföre Commissionen också, sin pligt likmätigt, begagnar detta tillfälle 

till ett fullständigare utredande deraf. Den ena är Fattighjonens och den andra 

de arbetsföre Backstugu- samt arbetsföre Inhyseshjonens utomordentliga tillväxt 

i Riket under nu omordade sednaste 20-åriga tids-period. 

Af Fattighjonen 

belöper antalet, efter Classification som följer, på sätt ofvan i underdånighet 

visadt är 
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Hela denna Class, hvarifrån ändå torde vara uteslutne sakallade Pauvres 

honteux, har således på 20 år ökats med nära hälften. Den underhålles väl 

förnämligast af den i vårt Rike med skäl berömda allmänna välgörenheten; men 

om än medgifvas måste, alt till äfventyrs största delen består af åldersligit samt 

igenom sjukdom till all arbets-förtjenst oskickligt folk, luvars underhållande är 

Församlingarnes ovilkorliga pligt hvar i sin ort, så torde det likväl icke tåla 

motsägelse, att om för de öfrige, så yngre som äldre, lämpliga författningar till 

en tjenlig sysselsättning kunde upptänkas, hvarigenom ett allmännare gagn för 

födan af dem kunde åstadkommas, sådant skulle blifva af högst välgörande in

flytelse i synnerhet för Landsbyggden, där den alltjämt stigande Fattigunder-

hållskostnaden lärer finnas vara mast tryckande. 

I afseende åter på de omnämnde 

Arbetsföre Backstugu- och Inhyses-Hjonen, 

är Tabell-Vercket i så måtto ofullständigt, att de dem tillhörande gifta hustrurne 

med hemmavistande barn icke äro bland Qvinnokönet afskiljde, hvilka tvifvels-

utan utgöra ett ganska betydande antal, en brist, den Tabell-Commissionen vid 
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emanerande ny Formulan-upplaga äfven skall söka afhjelpa. Den öfversigt Gom

missionen nu går att i underdånighet framställa, sträcker sig således endast till 

Mankönet, med uteslutande likväl af deras omyndiga barn af samma kön, till 

belopp i hvarje Län, som följer nemligen: 

Af båda delarne utgjorde alltså år 1835 antalet 59,525 eller nära motsva

rande 25:te-delen af hela mankönet samt nära trettionde-delen af Bonde-Ståndets 
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manköns numeraire, men år 1815 blott 40,863, hvadan tillökningen under de 
sista ao åren således stiger till 18,662 af fullväxta mankönet ensamt. 

Det var till afhjelpande af i hela Riket öfverklagad brist på Folk, som 
Kongl. Maj:t, enligt ordalydelsen i Dess nådiga Stadga och Förordning af den 20 
Julii 1762, täcktes anse icke litet bidragande, att sådane mått och steg blefvo 
vidtagne, som befordrade tidiga Giftermål bland Folk, hvilka icke ägde eget 
Jordbruk, hvårföre, igenom samma nådiga Stadga, det blef hvar och en Jord
brukare och Hemmansegare på Landet tillåtit, att å sina Egor, för de Legohjon, 
som redan voro gifta eller ville ingå giftermål, uppbygga Backstugor och dem 
deruti intaga, hvarvid på öfverenskommelse Jord-Egare och Legohjonet emellan 
fick ankomma livad vilkor och förmohner han dervid njuta måtte, emot skyldig
het af Legohjonet,-så snart det i sådan Backstuga var inflyltadt, att göra tjenst 
till Jord-Egaren, så länge det hade ett sådant hemvist och var arbetsfördt, dock 
med lika uppsägningsrätt som Torpare; under hvilka vilkor Legohjonet, så väl 
igenom högstberörde förordning, som äfven sedermera, igenom den af den 8 Mars 
1770, frikallades ifrån all års- och krigstjeust emot egen vilja, hvarjemte, ige
nom särskild Förordning af sistnämnde dag och år, till befrämjande af flere 
Torps anläggande, det i nåder blef förunnadt hvar och en, som sådane dädan-
efter anlade, å hvad Jord det väva månde, att uti de första fyra åren vara fria 
från andra utlagor, än hälften af den afgift Torparen och dess hustru, han som 
dräng och hon som piga, erlägga bordt, hvarförutan alla sådane Jordbrukare be
friades från alla personele utskylder så länge de ägde fyra lefvande Barn eller 
deröfver, intill dess det yngsta hade uppnått 8 års ålder. Att det afsedda ända
målet, folktillökningen, icke förfelats, tyckes af föreslående sammandrag vara nog 
uppenbart; men en annan fråga uppstår, värd en närmare undersökning, i hvad 
mohn de primitive Backstugulägenheterne icke då voro af annan och bättre be
skaffenhet, än i närvarande tid, där de fleste nu lära, med ökadt antal, finnas 
bestå af blott några Kappland jord endast till Potatoes-odling tjenlig. Hvad åter 
Inhyseshjonen angå, så finnes af Landshöfdinge-Instructionen år 1734 samma 
Embete hafva blifvit ålagdt låta noga ransaka om deras vilkor, och huruvida de 
i och för ålderdom eller sjukdom, eller oförmögenhet till arbete, satt sig ner hos 
barn, slägt eller vänner, för att njuta skötsel och föda intill död-dagar, då det 
skulle dervid få bero; men hvar emot alla andra, som med sina händer kunde 
arbeta, vare sig man eller qvinna, borde taga tjenst, och med dem förfaras ef
ter Tjenstehjonsordningen, att förtiga flere på 1700-talet i detta afseende skärpta 
författningar, hvilka likväl efter hand så blifvit förändrade, att inga hinder nu 
lära möta hvilket Tjenstehjon som hälst, alt flytta för sig sjelft Inhyses, blott 
det kan förete försvar. 
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Till ingående i en ordentlig afhandltng, hvarigenom kunde ådagaläggas alla 
omständigheter och anledningar, som bidragit till nämnde förändrade förhållande 
med så väl Backstugu- som Inhyseshjonen, saknar Cornmissionen ibland sina 
handlingar nödiga Materialier, och skulle dessutom föranleda till en vid detla 
tillfälle icke passande vidlyftighet; men då med bägge Classerne denne förän
dring väsendtligen består deri, att de numera icke äro underkastade någon ordent
lig arbetsskyldighet till Jord-Egaren, som, om biträde af dem skall kunna på
räknas, ofta nödsakas erlägga öfverdrifven betalning, hvilken vanligast stiger de 
år då priserne å Spannemål och andra födoämnen äro låga, hvarigenom arbetarne 
genom få dagars arbete ofta förtjena livad till deras underhåll för hela veckan 
kan erfordras: — då dervid, utan all om tanka eller spard penning för framti
den af de fleste, flere dagar kunna tillbringas i en för Landtmanna-näringeri 
skadelig sysslolöshet, ofta i förening med osedlighet och mindre nyttiga tidsför-
drif: — då ett sådant lefnadssätt måste hafva det mast förderfiiga inflytande å 
deras barns uppfostran; — då i missväxt år åter, dervid Jord-Egarne hafva svårt 
om tillgångar till Legofolks antagande och aflönande, arbetsförtjenst saknas och, 
såsom en följd af nyssberörde af åsidosatta omtanka, tiggeriet blifver enda medlet 
till de ifrågavarande personernas utkomst; — och då slutligen, hvad i ena ocii 
andra omständigheten nu i underdånighet blifvit anfördt, synes tillräck ligen be-
sannadt af flere Eder Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes sist afgifne underdåniga 
Femårs-berättelser; — Så lärer Eder Kongl. Maj:t i nåder täckas finna detta 
ämne högeligen vara förtjent af en särdeles uppmärksamhet, på det att ett så
dant allt mer i tillväxt gående sjelfsvåld och sorglöshet om framtida bergning 
hos ifrågavarande bägge Classer, med deraf härflytande bedröfliga följder ej 
allenast för dem sjelfva utan ock för barn och omgifning, snart må kunna häm
mas, och Fattigvårds-Inrättningarne förskonas ifrån att, såsom nog allmänt öf-
verklagas, med i förtid orkeslöse personers samt värnlöse Barns underhåll oskä-
ligen belastas. 

Tabell-Commissionen framhärdar med djupaste trohet och nit 

Stormägtigste Mlernädigste Konung! 

Eder Kongl. Maj:ts 

underdånigste och tropligtigste 
tjenare och undersåtare 

C. D. SKOGMAN. C. E . VON WEIGEI. L. O. FÄGERSTEN. 

Stockholm den 30 April 1838. John Ad. Leyonmarck. 



Litt. A. 

Utdrag af Tabell-Vercket, som visar Folkmängden i Sver ige vid slutet af hvartdera Året 1795, 1805, 1815 och 1835, 
samt dess tillväxt under denne tid af Fyratio År. 

Tillägges här 9,267 mankön, som enligt uppgift från Krigs-Coliegium utgjorde antalet af det år 1805 från Sverige till Pommern borteommenderade Militaire-manskapet, och som efter all sannolikhet icke hlifvit i 1805 års Tabell-Verk inberäknadt, så belöper 1805 års Folkmängd 
Summa 1,167,567 af mankönet till 1,167,567 personer, men all utväg saknas numera att kunna vinna upplysning om antalet af qvinnokönet, hvaraf utan tvifvel ett mindre antal äfven varit Commenderingarne följaktigt, hvadan Total-summan för året måst antagas endast 

till 2,422,039 personer, ehuru den säkert var något högre. 

* Om desse Svenska qvadratmil reduceras till Geografiska (i förhållande som i till 2,07); så utgör landets Areal 7408,361 och sjöarne 705,518, eller tillhopa 8113,778 GeograBska qradrat mil. 



Litt. B. 

Ingångne Äktenskap samt Födde och Döde i Sverige och Finland under Åren 1796 med 1805. 

Anmärkning. I anledning af den här in margine upptagne resumé, hvaraf ville följa, att en stor utflyttning från Sverige till Finland under ifrågavarande Tioåriga Period skulle hafva ägt rum, bör upplysningsvis nämnas, alt Tabell-Commissionens då varande Secreterare, Canzli-Rådet Nicander, i sedermera af-
gifne handlingar upplyst, att en så stark utflyttning icke var sannolik, utan förmodade han, hvad Sverige angick, den i ealculen saknade folknummern till betydlig del härröra från det år 1805 till Pommern commenderade manskapet, och differencen i öfrigt härleda sig del» ifrån felaktigheter i 
Folkmängds uppgifterne till 1795 års Tabell-Verk, och dels ifrån Vederbörandes ovana vid de med år 1805 för desse anteckningar utfärdade nya formulairer; Vet. Acad. Handl. för 1805 pag. 192 och 1809 pag. 71. 



Litt . C. 

Ingångne Äktenskap samt Födde och Döde i Sverige under Åren 1816 med 1835. 





Litt. D. 

T a b e l l , 
som utvisar 

Mantalens Numeraire i Sverige år 1835; Folkmängdens belopp 

vid samma års slut å hvarje mantal; Folkmängden på 

hvarje quadratmil hvartdera året 1815, 1830 och 1835, 

samt de In- eller Utflyttades öfvervigt under det 

sistförflutna Qvinqvennium 

i hvarje Fögderi och Län af Sverige 

på Landsbyggden. 















*) I Wester-Sysslets Fögderi oskattlagde prastgardat 3½|. 



Talell-Commissionens Berättelse fur Sr tS35. titt. D. 2 



1) Dessa 143,57 mantal äro BergsfriUsc. 
2) Af dessa 15,27 mantal äro 3 Bcrgsfrllse. 
3) Dessa 0,14 mantal äro Bcrgsfralse. 
4) Dessutom 9 2/3 mantal i Södra Ångcrmanlads Fi>gdcri, upptagna under titel: Förmedlade hemman. 
5) Dessa 0,36 mantal äro Bergsfrälse. 
6) Arvidsjaurs och Arjcplougs Lappmarler räknade till det första, men de öfrige Lappmarkerna i Länet till 



andra Fugderiet. 





TtätU-Coamutiontiu Bträttelit för år i835. Litt. D. 3 





General-Sammandrag 

öfver 

Nativiteten och M o r t a l i t e t e n m. m. i S v e r i g e 

År 1836. 

Födde. 

Barna-Föderskor. 

Ingångne Äktenskap. 

Döde. 

Mortalitetens förhållande till Åldern. 

*) Så kallade Politi-lik. 



Födde. Året 1836. Döde. 

Provisionel Calcul öfver Folkmängden vid 1836 Års slut. 



Närmare Specification å Nativiteten och Mortaliteten m. m. i hvarje af Rikets Städer År 1836. 

*) Central-Hospitalct inhcräluadt. 
Stockholm den 6 April 1839. 

JOHN AD. LEYONMARGR. 

Kongl. Tabcll-Coramissioncns Secreteraire. 

S T O C K H O L M , 1839. Tryckt hos P. A. NORSTEDT & S Ö N E R , Kongl. Boktryckare. 





General-Sammandrag 

öfver 

Nativiteten och Mortaliteten m. m. i Sverige 

År 1837. 

F ö d d e . 

Barna-Föderskor. 

Ingångne Äktenskap. 

D ö d e . 

Mortalitetens förhållande till Åldern. 

*) Så kallade Politi-lik. 



Födde. Året 1837. Döde. 

Provisionel Calcul öfver Folkmängden vid 1837 Års slut. 



Närmare Specification å Nativiteten och Mortaliteten m. m. i hvarje af Rikets Städer År 1837. 

*) Central-Hospitalet inberaknad. 
Stockholm den 6 April 1839. 

JOHN AD. LEYONMARCK. 

Kongl. Tabell-Commissionens Secrcterarc. 

S T O C K H O L M , 1839. Tryckt hos P. Å. N O R S T E D T & S Ö N E R , Kongl. Boktryckare. 
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