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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Sedan Kongl. Maj:t, igenom bref af den 26 Junii 1840, på Tabell-Commis-

sionens underdåniga hemställan och förslag, efter deröfver vid sist öfver-

ståndne Riksdag ifrån Präste-Ståndet inhämtadt utlåtande, i nåder täckts antaga 

och fastställa ett nytt i många delar förändrad t fornmlaire för den Prästerska

pet, samt till någon del vissa Städers Magistrater, åliggande qvinqvennale Folk

mängds-uppgiften, behagade Kongl. Maj:t, igenom ytterligare nådigt bref af den 

30 Mars 1841, åt mig uppdraga befattningen med sammanräkningen af 1840 

års så beskaffade Tabeller, i förening med den vanliga Qvinqvennii-berättelsen 

lör summa år, hvilket nådiga uppdrag jag nu härmedelst i underdånighet får 

fullgöra. 

Alt en så lång tid härtill åtgått, härleder sig af flere skäl, dem jag icke 

här bör förtiga. Oberäknadt det igenom en sen tryckning något fördröjda eniot-

tagandet af de nya formulairerne, har, äfven nu, såsom vanligen tillförene, 

Tabellförfattarnes ovana vid dem åstadkommit ett längre uppehåll i uppgifter

nas afgifvande, så alt, i förening med årliga Nativitets- och Mortalitets-Tabel-

lerne, tillsammans utgörande ett antal af mer än 900, Folkmängds-Tabellerne 

lör är 1840 icke completle hunno inkomma förr, än vid medlet af år 1842. 

Vid de belydligen ökade rubriker desse Tabeller fått emot förr, har ock natur

ligtvis både mera möda och tid åtgått, så väl för deras noggranna granskning i 

afseende på de flere Controller de inom sig innefatta, som ock för deras samman

räknande till Län och Stift, som måste föregå de General-Sammandrag, hvilka 

grundlägga femårsberätlelsen. Dertill kom sedermera, alt, vid tillämpningen af 
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de från och med år 1836 inkomna årliga Tabellernes resultaler till 1835 års 

sist uppgifna Folkmängd, en alltför betydelig brist sig yppade uti den Folk

mängd 1840 års Tabeller sammanräknade innehöllo, af beskaffenhet, son» följer: 

Enligt underdånigst bifogade Tabell N:o 1 öf-

ver årliga Nativiteten ocb Mortaliteten från och med 

år 1836 till och med 1840, har den förra emot den 

sednare under desse sammanräknade fen) ar haft en 

öfvervigt af 

hvadan, dä dertill lades 1835 års, enligt underdånig 

berättelse af den 30 April 1838, i Riket befinlelige 

Folkmängd 

Dess belopp år 1840 hade bordt uppgå till. . . . 

men uppgifven endast till 

visade sig alltså en brist i folkmängden af ej mindre än 
som föranledde ytterligare noggranna jämnförelser, för att förvissas om, alt icke 

något synbart fel uti någotdera slaget af dessa Tabeller var begångit. Men, alla 

bemödanden oaktadt, och förnämligast igenom In- och Ut-flyttningarnes inver

kan Orlerne emellan, å hvilka, dels alltför ofullständiga, och dels allsinga upp

gifter stå att erhålla, har denne yppade brist icke på något fullkomligt nöjak

tigt sätt kunnat redas, och icke eller några så bestämda fel försports, att anled

ning till Tabellernes återsändande till omarbetning förekommit. 

Emedlertid har en ytterligare Controll blifvit sökt i en enahanda anstäld 

jämnförelse som ofvan allt ifrån år 1815. Under den derifrån framflutna tiden 

af 25 år utgör årliga antalet af 
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Födde. Döde. 

*) Förhållandet med födde, döde och vigde under hela den föregående t iden, alltifrån Tabell-Verkets 
burjan, igeufinnes i en med Post- och Inrikes Tidningen N:o 52 för år 1825 utdeld Tabell. 
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Sammanräknade Nativiteten har alltså öfversligit Mor-

talitcten under desse 25 år med 

Enär dertill lägges den för år 1815 uppgifne Folk

mängden 

skulle den för år 1840, efter sådan beräkning utgöra 

Men uti de för samma år inkomne Tabellerne endast 

beräknad till 

visar sig således der i , äfven här, livad mannkönet 

beträffar, en nära nog- lika brist med den ofvan 

upptagne eller 

hvaremot , livad qvinnokönet angår, et t öfverskott af 

om allt ägde sin riktighet, således antyda en lika stor inflyttning till Riket 

ifrån främmande Orter, i stället för den enligt första Calculen uppdagade bristen 

af 1769 af qvinnokönet. 

Tabell-Verket företer flere exempel i förra tider å dylika och ännu större 

brister i det ena qvinqvennii-årets beräkningar, som i ett sednare återkommit. 

Mycket tvifvelaktigt kan ock vara huruvida 1815 års uppgifter i den sednare 

Calculen till grund lagde Folkmängd ägt sin fullkomliga riktighet. En ny in

delning af de några Prosterier i Carlstads Stift underlydande Församlingarne 

ägde rum slraxt i början af 1830-talet, och nu efteråt hafva anledningar icke 

saknats all misstänka dervid inträffade troligen för höga Folkmängds-beräkningar 

å ena eller andra stället, ehuru sådant vid sista Qvinqvennii-Tabellens upprät

tande for Wärmland icke kunde märkas. Vid nu anställda jänmförelser, så långl 

ske kunnat , har i synnerhet anledning yppals till misstankar, att vid den är 

1838 i Kopparbergs Län i synnerhet inträffade svåra hungersnöden, då all

männa välgörenheten om hjelp måste anlitas, betydligt antal af utvandringar 

åtminstone från detta Län *) om ej äfven från de närgränsande Wärmelands 

*) Folkmängden i Kopparbergs Län uppgafs år 1835 till 139,558 poisoner, men är nu en
dast 138,141 , ehuru Aativitets-öfverskott i Länet ägt rum, likväl mindre betydligt i anse
ende till 1839 års där ovanligt stora Mortalitet. 
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och Nerrikes Län ägt rum af till hemorten vid 1840 sirs slut sannolikt ännu 

icke ålerkomme till äfventyrs icke eller på annan ort mantalsskrifne personer. 

Troligast förekommer likval att ett sådant uteslutande eller undanhållande från 

mantalsskrifning, om ej flercstädes, åtminstone i Stockholms Stad hufvudsakli-

gast till den nu förefunne bristen af 10,987 personer af bägge könen är vål

lande, ehuru det för Tabell-Commissionen varit destomer omöjligt att härom 

på önskvärdt sätt kunna i anmärkningsväg göra sig förvissad, som femårs-

sammanräkningen här skev genom Mantals-Commissanierne, och Prästerskapet, 

som endast afgifver de årliga Tabellerne öfvev födde och döde m. m., aldrig 

antecknat eller kunna få fullständig kännedom om de årliga I n - och Utflyt tnin

garnas rätta an ta l , i saknad hvaraf, äfvensom ifrån Orterne så afskiljde, som 

ändamålet fordrade, den vigliga frågan än vidare måste förblifva obesvarad från 

hvilka Orter hufvudstaden egenteligast får den dit mot Utflyttniugarne öfver-

vigt ägande inflyttande personal, igenom hvilken, vid Mortalitetens nästan stän

digt betydligare belopp än Mortaliteten, Folkmängden där, icke allenast bibe-

hålles, utan ock förökes. Om och i hvad mohn Utflyttningar utur Riket till 

främmande verldsdelar må till minskning i Folkmängden nu hafva varit inver

kande , kan ej eller utur Tabell-Verket bedömas, men till hvilken förmodan, 

åtminstone lill någon mindre del , anledningar likväl icke saknas. 

Ofvanintagne i 5 perioder indelade Summariska Utdrag ifrån och med år 

1816 för 25 år ådagalägger beklageligen, att, med undantag endast af den andra 

perioden, de årligen ingångna Giftermålen i Riket befinnas i ett betydeligt af-

tagande, oaktadt Riket vunnit en under tiden okad folkmängd af 679,321 personer, 

och detta synnerligast under det sist förflutna eller nu ifrågavarande Qvinqvennium, 

till den grad, att antalet med ej mindre än 3174 , eller per medium räknadt 

635 årligen, understiger antalet Giftermål under den första perioden eller åren 

1816 med 1820. Detta redan förut under 3:dje och 4:de perioderne anmärkta 

missförhållande, var ock anledningen till den i de sista formulairerne i så måtto 

ändrade föreskriften i afseende på den Art ikeln, som specificerar mannkönet efter 



8 

Stånd och vilkor, a l t , vid hvarje rubr ik , hvarje Individ skall upplagas särskildt 

såsom antingen Gift, eller såsom Enkling och Ogift, hvarigenom i de nu utar-

delade Folkmängds-Tabellerne för år 1840 för så väl Länen , som för hvarje 

Stad, detta vigtiga förhållande kunnat närmare och heslämdarc än förr i under

dånighet framläggas. Såvida Formulärerne i detta hänseende för framtiden blifva 

orubbade, skall således, emot nu , hädanefter vid h varje Qvinqvennii-års förlopp, 

och vid enahanda sauimauräkningssäll , som nu blifvit följdt, med bestämd viss-

hel kunna ut redas , i hvilken af Medburgare-Classerne Giftermålen befunnits an

tingen i tillvåxt eller aflagande. 

Då med uret 1840 ett fjerdedels Sekel, utan något lika exempel förut i 

Tabell-Verkets Annaler framflutit i ett alldeles oslördt fredslugn, har en när

mare öfversigt i alla Tabell-Verkets förnämsta delar för samma period synts 

mig vid delta tillfälle destomindre böra åsidosättas, som i och med delsamma 

olika förhållandet ovteine emellan i nyss anförda omständighet, eller Giftermålens 

minskning, blifvit ådagalagdt. Härfölutan och då flere gånger tillförene äfven 

från Tabell-Verket den förmodan blifvit unders tödd, a t t , utom ett års större 

eller mindre Mortalitet, äfven årsväxtens bätlre eller säitire beskaffenhet skall 

hafva betydeligt inflytande ej allenast å följande årets ingående äktenskap, utan 

ock på sjelfva propagationen, hafva tillika säkra underrättelser angående Skör

tlens årliga förhållande'under denna tid blifvit sökta och meddelade *), med in

förandet hvaraf 2:ne särskilda Tabeller blifvit upprät tade, utvisande Ingängne 

och genom döden Uppfäste äktenskap samt Födde och Döde, den ena för hvarje 

Län och den andra i hvarje af Rikets Städer under hvartdera af alla dessa 

25 åren. 

Sluteligen och med anledning af samma lyckliga fiedslugn har jag, oaktad 

den särskilda möda och lidsutdrägt som derlill erfordrats, trott mig icke böra 

underlåta upprät tandet af särskilda Tabeller för hvarje L ä n , som, utom Folk-

mängden 

*) af Kammar-Rådet och Riddaren af Kongl. Nordstjerne-Orden P. G. Welin. 
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mängden fördeld pa lika sätt som sista gången, nu för hvarje Församling på 

Landsbygden specificerar medium för alla 25 åren af där födde och döde, men 

endast för 20 ur af födde oäkta barn, och för 10 är antalet ingångne äk

tenskap, i hvilka bägge omständigheter Tabellerue, i anseende till formulairernes 

förra olika beskaffenhet, icke kunnat efter önskan complelteras, ehuru de likväl, 

hvad hufvudsummau af Länen och Städerne angår, kunnat för alla 25 åren 

upptagas och beräknas. 

Alla dessa omständigheter, äfvensom saknaden af det i Eder Kongl. Maj:ts 

nådiga proposition till Rikets Ständer vid sista Riksdag för mig föreslagne, meu 

icke beviljade Canzlist- och Räkenskaps-biträde, hvarigenom jag till detta vid

sträckta arbete varit allena lemnad, torde, jemte en iråkad 3 månaders svar 

sjukdom, i nåder få anses såsom en gällande ursägt för denne, emot bättre vilja 

och önskan, så länge fördröjda i förr vanliga 3 Afdelningar sammanfattade un

derdåniga Ovinqvennii-berättelse. 

I afseende pä 

1:0 Nativiteten, Mortaliteten samt ingångne och upplöste 
Äktenskap 

under åren 1836 med 1840 

halva, efter förra vanligheten, de iukomne Uppgifterne för hvarje Län och för 

Stockholms Stad, med uträknadt medium, blifvit till Summariska förhållandet 

sammandragne i följande underdånigst bifogade Tabeller, nemligen: 

Tab. 1. Öfver Födde och Döde, upptagande tillika det här ofvan anförda Na-

livitets-öfverskottet under denne period. 

Tab. 2. Barnaföderskornes antal, sä till de vilkor, antingen goda, bergeliga, 

knappa eller fattiga, hvarunder de blifvit antecknade, som till olikhet 

Tabell-Commisionens Berättelse för åren 1836 med 1840. 2 
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i åldern. Antalet lefvande födde Äkta eller Oäkta Barn; samt huru 

många af Barnaföderskorna, som nedkommit med Tvillingar, Trillin-

gar, Fyrlingar eller ock med Dödfödda Barn. 

Tab. 3. Ingångne Äktenskap emellan antingen förut Ogifta, Enkling och Ogift, 

Ogift och Enka, eller Enkling och Enka, samt Innu manga deraf i 

mannens första, andra eller flerfaldigare gifte. Antalet af igenom dö

den upplöste Äktenskap, samt beloppet af de ingångne Äktenskaperne 

i hvarje månad af året. 

Tab. 4. Mortalitetens förhällande i anseende till olikhet i åldern. 

Tab. 5. Mortaliteten ibland Äkta eller Oäkta Barn under ett ars ålder, bland 

Ungdomen derutöfver till och med 15 år, bland Ogifta öfver denna 

ålder, bland Gifta , Enklingar och Enkor, samt deriförutan Mortalite-

lens belopp i Barmhertighets-inrättninnar, Correctionshus och fängelser, 

samt slutligen anlalel döde oäkta Barn emellan Ett och Tre års ålder. 

Tab. 6. Antalet af i Barnshörd oeb af Koppsmitta alledne, Mördade eller Af-

lifvade Personer, Sjelfmördars, af Starka Drycker omkomne, Drunk

nade och igenom åtskilliga andra Olyckshändelser döde Personer. 

Tab. 7. Mortalitetens förhållande i hvarje månad af året, samt 

Tab. 8. Innefattande Summarisk Öfversigt af Nativiteten, Mortaliteten och in-

gångne Äktenskap, särskildt bland Ridderskapet och Adeln , Präste

ståndet , Stånds-Personer, Borgare- och Bonde-Stånden och ibland 

Alla Andra; upplagande tillika likheten eller olikheten till åldern vid 

ingångne Äktenskaperne i hvardera af nu uppräknade Classer. 
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Antalet lefvande Födde 

har utgjordt 

Såsom allaredan förut i underdånig årsberättelse af d. 8 December 1840 

blifvil anfördt, var 1838 och 1839 årens här synbara minskning i Nativiteten 

så betydande, alt alltsedan år 1809 exempel derpå ieke mer an 5 gångor förut 

hade förekommit, då äfven året 1837 måste till ehuru mindre, dock ovanlig 

minskning härutiunan beriiknas. Alla 3 åren drabbade den förnämligast Lands

bygden och i större proportion de äkta än de oäkta barnen. Igenom såväl 1836 

som i synnerhet 1840 års mera gynnsamma förhållanden, har emedlerlid, jämn-

förelsevis till det föregående Qvinqvennium, denna Nativitets förminskning stad-

nat vid ett antal af 5240, som per medium rifknadt belöper till 1048. 

Vid fördelning på hvarje Län i Riket belöper af ofvanupptagne 2:nc 

medeltal: 
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Det är således endast i 6 Län, nemligen: Calmare, Malmö, Christian-

stads, Blekinge, Kronobergs och Öslcvgöthlands, där Nativiteten detla Qvinqven-

nium haft någon öfvervigt emot det föregående. Med undanlag af Wästerbollens 

Län och Stockholms Stad, där förhållandet befunnits i det närmaste lika under 

bägge perioderne, har fördenskull ofvannämnde Nativitets förminskning drabbat 
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alla de öfriga Länen i mer eller mindre molin, men betytdligast Warmelands 
och Elfsborgs Län. 

De oäkla föddes förhållande till de födde Landel och Städerne emellan 
har befunnits som följer: 

Proportionen af de oäkta till de föddes antal hlifver alltså: 

Under de fem föregående 

åren var beloppet som 1 till 2,50 1 till 6,14 1 till 20,50 1 till 15,50 

hvilket ulvisar en tillökning i de oäkta föddes antal, ej allenast i Stockholm 

och de öfrige Städerne, utan ock, synnerligast det sistå året, Ulven på Lands

bygden, i det hela som 1 till 0,96. 
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Barnaföderskorner 

antal under sist framflutne Qvinqvennium stiger, enligt Tab .2 , till följande be

lopp, af hvilket 

Detta synbara missförhållande i sistnämnde Cathegorien emot förra Qvin-

qvennium, särdeles vid en minskad Nativitet, grundar sig emedlerlid helt och 

hållet på Tabellföl faltarnes enskilda åsigter, och lemnas derföre trovärdigheten 

deilian, då inga andra föreskrifter i delta hänseende äro gifne eller lära kunna 

meddelas, mindre på något salt controlleras. 

Till ålders-åren belöper antalet 

har fruktsamheten i hänseende till åldern varit i proportionerligt nära lika för-

hållande under begge perroderne. 
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Af Barnaföderskorne voro nedkomne med 

De med Dödfödde nedkomnes antal har äfven under detta Qvinqvennium, 

den minskade Nativiteten oaktadt, på lika sätt som i sista underdåniga Qvin-

qvennii-berättelsen af den 30 April 1838 blef anmärkt, visat sig i en fortfa

rande tillökning. De dödföddes antal, som sista Ovinqvennium var 14,376, har 

under detta stigit till 14,685, hvaraf 

Fortfarande visar sig således särdeles anmiirkningsvärdt, att då i Stock

holm de dödföddas antal af oäkta säng öfverstiger dem af äkta säng, utgör de 

oäkta dödfödde i de öfrige Städerne blott, omkring en tredjedel och på Lands

bygden allenast tolftedelen emot de dödfödde af äkta säng. Under förra Qvin

qvennium var antalet af begge i Stockholms Stad alldeles lika, men i både de 

öfriga Städerne och på Landsbygden i aldrannärmaste överensstämmelse med nu 

uppgifne förhfdlande. 
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Äktenskap 

hafva under nu ifrågavarande Qvinqveennium, såsom Tabellen 3 närmare utre

der, blifvit ingångne: 

Medium deraf utgör . . . . 

Medium af det föregående Qvin-
qvennium deremot , , . 

hvadan den redan förut anmärkta Äklenskapernes förminskning visar sig uti 

hvarje af dessa afdelningar. 

Af nyssbcrörde begge medeltal belöper på 
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På det hela har Aktenskapernes förminskning under detta Qvinqvennium så

ledes förnämligast inträffat på Landsbygden, och af alla Länen äro blott 4 , 

nemligen: Wästerbottens, Wäster-Norrlands, Blekinge och Calmar Län, där 

någon, ehuru högst ringa öfvervigt ägt rum. 

I afseende på åldrarne de i gifte trädde makarne emellan, lemnar Tab. 8 

ea Summarisk öfversigt, hvarutur följande särdeles olikheter torde förtjena att 

anmärkas. 

Ingångne Äktenskap emellan 

Tabell-Commissionent Berättelse för åren 1836 med 1840. 3 
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Tab. 3 visar slutligen afven antalet af under detta Qvinqvennium i hvarje 

Län hvarje år, igenom antingen blott enderas eller ock begge makarnes död 

upplöste Äktenskap, hvaraf resultalerne här nedan närmare ådagaläggas. Och 

livad angå de igenom Consistoriel åtgärd upplöste Aktenskaperne är antalet upp-

gifvit som följer: 

Mortaliteten 
har enligt Tab. 1 utgjordt 
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På Landsbygden har under detta Qvinqvennium dödligheten varit något 

större, men deremot i Släderne något mindre än det föregående. 

Af begge medeltalen belöper på 

Dödligheten har sålunda under sista Qvinqvennium synnerligast varit bör

jande i Kopparbergs, Nerrikes, Wärmelands och Skaraborgs Län, samt i mindre 

mohn i 11 andra Län, men deremot betydeligen mindre i Götheborgs och Malmöhus 
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Lön, och i de öfrige 7 Länen samt i Stockholms Stad äfven understigit eller 

varit lika med den under förra perioden. 

Enligt Tab. 5 utgör af desse medeltal dödligheten bland 

Af nyss här ofvan upptagne döda Barn under ett års ålder, belöper sig 
medeltalet 

De döda Barnen emellan i och 3 års ålder: 

*) Antalet af Politie-liken i Stockholm var under förra Qvinqvennium endast fur någre af aren upp-
gifvit, och blef då derföre såsom incomplctt icke i Mortaliteten inräknadt. 
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I hänseende till olikheten åldrarne emellan, har dödlighetens förhållande 
i medeltal varit som följer: 

Förhållandet härulinnan är således proportionaliler under sista perioden 

foga alvikande ifrån den föregående, visande sig efter vanligheten dödligheten 

störst i de första lefnadsåren och minst i åldern emellan 10 och 20 år; intill 

60:de åldersåret större på mankönets, men derifrån och intill högsta ålderdo

men med immerfort stigande tillökning å qvinnkönets sida. Af de 9 personer, 

som upplefvat 100 år, uppnådde 2:ne det 106:te året. 
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Under derma Mortalitet äro enligt Tab. 6 äfvenledes i mediital inbegripne 

Ifrån och med år 1831 har det ålegat Tabellförfattarne alt i en särskild 
Artikel, så till antal, som till olika ålder och månader af året, specificera årliga 
Mortalileten inom Barmhertighets-Inrattningar, Sjukhus och Arrester. För 2:ne 
Qvinqvennii-perioder kan och bör fördenskull Resumtjen deraf här upptagas, 
belöpande i medeltal som följer: 

Inom Fattighusen har dödligheten befunnits äga en betydande öfvervigt under 
de 5 första och de 2 sista emot de 5 öfriga månaderne af året. 
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Likaledes blef med året 1831 första gången i formulärerne Tabellförfat-

larne föreskrifvit, att i alla nu afhandlade hufvuddelar upptaga Summariska för

hållandet i hvarje Stånds-Class särskild t, af hvilka uppgifter för de 5 sista åren 

Tab. 8 utgör ett Sammandrag, i enlighet hvarmed, äfvensom med de för de 

föregående 5 åren meddeldle lika beskaffade uppgifter, af de här förut upptagne 

medii-talen beloppet funnits utgöra 

Härigenom är således ådagalagdt alt ofvananmårkta delta sisla Qvinqvennii 

minskning, såväl i Nativiteten som i ingångne Äktenskap, hufvudsakligast in

träffat inom Bonde-Ståndet, äfvensom att den större dödligheten egentligast 

träffat detta Stånd och Classen Alla andra. 

Dessa nu sist angifna förhållanden böra förmodas äga fullkomlig pålitlig

het, då Prästerskapet i allt fall är föranlåtit, att i dessa delar föra särskilda 

anteckningar för de upplysningar härutinnan, som Församlingarnes Pastorer ålig

ger årligen meddela dels Riddarhus-Directionen, dels Consislorierne och dels 

Kronofogdarne. Häraf skulle väl derföre ock synas, som vore deruti en controll 

alt förvänta på Qvinqvennal-uppgiflen å Folkmängden i hvarje af desse Stånds-

Classer; men härvid bör icke oanmärkt lemnas, att en sådan öfverensslämmelse 

icke kan äga rum, af orsak alt i Folkmängds-formuläret, där utrymmet nekat 

en vidlyftigare specification, den föreskrift blifvit Tabellförfatlarne lemnad, till 

exempel, att till Ståndspersoner äfven böra räknas Inspectorer, Contorister och 

bätlre beljening, utom kammartjenare och tjenstehjon, som skola räknas till Clas-
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sen Alla Andra, och att till Bonde-Ståndet äfven böra räknas alla som lägga hand 
vid jordbruket, då ofvanslående anteckningar deremot endast innefatta Stånds-
Classernes egentliga med lemmar. 

Vaccinationen, 

hvarå Prästerskapet, med undantag endast af Stockholms Stads, är ålagdt att i 

de ärligen inkommande Tabellerne lemna uppgift, har i den öfriga delen af Riket 

stigit till belopp som följer: 

Sedan 
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Sedan nu sålunda innehållet af de under sista Qvinqvennii-perioden 1836 

med 1840 inkomne årliga Tabellerne blifvit i möjligaste korthet ådagalagdt, torde 

det i nåder tillåtas mig, att med anledning af ofvauberörde denna gång, speci

fikt för hvarje Församling särskildt, upprättade Läns-Tabeller, utur det af dem 

författade Sammandraget Tab. 34 få i lika korthet framlägga de hufvudsakligaste 

Resultaterne af hela det med året 1840 framflutna fjerdedels Seklet, särskildt 

för Städerne och särskildt för Landsbygden. 

Under denna 25-åriga period *) belöper det årliga Medium 

i Stockholms Stad 

i de öfrige Städerne 

på Landsbygden 

*) Specificationen för hvarje ar sarskildt igeniinnes, for hvarje Län å Tab. 49 och for hvarje 
Stad å Tab. 50, af födde, oäkta födde, döde och ingångne äktenskap. 

Tabell-Commissionens Berättelse för ärta 1836 med 1840. 4 
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i hela Riket 

Medeltalet åter af Folkmängderne 

för åren 1815 och 1840 belöper som följer, nemligen: 

Då dessa Summor sammanhållas emot hvarandra, så befinnes, i medeltal 

räknadl, proportionen 
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Härvid kunde väl anmärkas, att intet undantag blifvit gjordt, hvad Mor-

talitelen beträffar, af den år 1834 utbrustna Cholera-Epidemien, som, enligt den 

utredning Tabell-Commissionen i underdånig berättelse af d. 12 Januari 1836°) 

aflemnat, ensam bortryckte, 

personer; men då på ena sidan, så grymt härjande denna Epidemie på flere af 

de nu uppgifne ställen än funnits, likväl andra farsoter, såsom Rödsot, Schar-

lakansfeber och Mässling m. m., flere andra är flerestädes förorsakat ännu större 

dödlighet äfven under den nu i beräkning tagne tiden, och å den andra sidan, 

det icke lärer kunna nekas, att denna år 1834 inträffade ovanliga Epedemie 

framkallade en mera allmän varsamhet, som tvifvelsulan medverkade till det 

nästpåföljande årets lindrigare Mortalitet, har, vid frågan om ett fjerdedels Sekel, 

en sådan noggrannhet icke synts behöflig. 

*) Utdelad med Stats-Tidningen N:o 51 år 1836 på samma gång med vanliga Årsberättelsen 
för år 1834. 
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Om det är af vigt att utur Tabell-Verket se mskiljdt och framlagd t för

hällandet med födde så äkta som oäkta Barn, ingångne Giftermål och Mortali-

teten särskiidt på Landsbygden emot Städerne, till utrönande huruvida i lef-

nadssättets olikhet, eller i hvad andra omständigheter, orsaken må vara att 

igenfinna till de dem emellan så ganska skiljaktiga resultaterne; så vill det 

synas af lika angelägenhet, att derjemte kunna ådagalägga i hvad mohn in-

eller utflyttning orterne emellan inverkat på Folkmängdens tillökning eller 

minskning, eller med andra ord, hvilka orter i synnerhet, på lika sätt, som de 

flesle af de större Städerne, fordra årliga inflyttningar för bibehållandet af sin 

befolkning. De i underdånighet bifogade specifika Församlings-Tabellerne N:ris 

9 med 33 , hvilka igenom deri intagne medii-uträkningar, så noga som möjligt 

varit, utvisa förhållandet i förstnämnde, delar både Församlings- och Fögderi

vis, lemna väl äfven vägledning i det sednare hänseendet; men då utrymmet 

i nyssnämnde Tabeller nekat upptagandet af de närmare detaljerne härutinnan, 

torde, — äfven med äfventyr af alltför-mycken vidlyftighet, — följande Sum

mariska resultater af in- eller utflyttningarne för. hvarje Fögderi och för hvarje 

Stad finnas förtjente att här hafva blifvit intagne: 
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Tabetl-Commissionens Berättelse för åren 1836 med 1840. 5 
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Hvad Landsbygden angår, 

är sålunda härigenom upplyst, att under dessa 25 åren sammanräknade det 

eDdast varit i 2:ne Stockholms Stad angränsande Fögderier, där Mortaliteten 

öfverstigit Nativiteten och i hvilka Folkmängden alltså nu skulle hafva varit 

niärkeligen förminskad, om icke så betydande inflyttningar ägt rum. Till desse 

och till det, änskönt Nativiteten ägt öfvervigt emot Mortaliteten, i 3 andra 

Stockholm, äfvensom i 2:ne Götheborg angränsande Fögderier timade betydligare 
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antalet inflyttningar, synes orsaken otvunget igenfinnas i de begge desse Städer, 

och i synnerhet den sistnämnde, talrikare omgifvande Herregårdar och Fabriks-

Inrättningar med deras större behof af tjenstehjon och arbetsfolk. Deremot och 

då samma skäl icke synas lika antagliga eller hufvudsakliga i Lösings Fögderi 

af Östergöthlands, i Norra Fögderiet af Gottlands, i Östra och Wästra Göinge 

Fögderi af Christianstads, i Redvägs och Kinds, Sundals, Nordals och Wahlbo 

samt Wedbo och Tössbo Fögderier af Elfsborgs, i Skara Fögderi af Skaraborgs, 

i Norr-Sysslets Fögderi af Wärmelands, i Medelpads och Södra Ångermanlands 

Fögderier af Wäster-Norrlands Län samt i begge Fögderierne på Öland, orter, där, 

enligt denna utredning, inflyttningar synas vanligare och öfvervägande utflytt

ningarne, skulle detta ovanligare förhållande måhända förtjena en ur Tabell-

Verket icke verkställbar särskild undersökning om och hvad andra omständigheter 

eller lokala förhållanden må härtill hafva föranledt. Af den uträkning, som här 

ofvan på båda sidorne in margine för hvart Fögderi blifvit införd å Folkmängdens 

belopp på Qvadrat-milen åren 1815 och 1840, inses lättast, att i Malmöhus och 

Wästerbottens Län, oaktadt icke obetydligt antal utflyttningar derifrån till andra 

orter, Folkmängden betydligast ökat sig, och såsom anmärkningsvärdt bör ej förbi

gås, att Herrestads och Ljunitz Fögderi i Malmöhus Län af endast 2 2-5 qvadratmils 

areal, samt Ingelstads och Jerrestads Fögderi i Christianstads Län af 4 4-5 qvadrat

mils vidd, utan lika motsvarigt förhållande i bagge desse Läns öfriga Fögderier, 

äro de, i hvilka under desse 25 år Folkmängds-tillökningen proportionaliter visat 

sig störst. 

Vidkommande åter Städerne, 

i hvilka sammanräknade, Stockholm undantagen, Mortaliteten, såsom ofvan visadt 

är, varit liktalig med Nativiteten under de sist framflutne 25 åren, så ådaga

lägger förestående utredning den anmärkningsvärda olikhet dem emellan likväl, 

att då i 30 af dem, Mortaliteten i mer och mindre mohn ägt öfvervigten, har 

deremot i de öfriga 54 Städerne Nativiteten varit större än Mortaliteten. Hvad 

Stockholm angår, har orsaken till dödlighetens så betydliga öfvervigt velat till— 

skrifvas, dels ock sannolikast lefnadssättets olikhet emot på Landsbygden, dels 
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talrikare inflyttningar af äldre eller sjukliga Landtboer, som-för-sina öfriga dagar 

där sökn mera lugn och omsorgsfullare vård på ålderdomen, men ock just der-

igenom i samma mohn öka Mortaliteten, och dels, livad dock vederlägdt blifvit, 

ett osundare klimat. Att emedlertid den Förstnämnde orsaken i tillämpning på 

alla Städer i gemen, icke såsom axiome kan antagas, bevisar sig bäst af ofvan-

berörde olikhet Städerne emellan, då till exempel i Malmöhus och Hallands 

Läns samlelige Städer, i Carlshamn, och, Cholera-året endast undantagit, nära 

nog i sjelfva Götheborg, Nativiteten varit öfvervägande, hvaremot i Upsala och 

i alla Wästmanlands Liins Städerne förhållandel varit tvertom i likhet med Stock

holm, ehuru ingen eller åtminstone föga skillnad i lefnadssätt och vanor alla 

de uppräknade Städerne emellan torde förefinnas. Mera skäl vore måhända atl 

härtill finna i en större pauperisme å den ena orten emot den andra, ehuru, 

vid härulinnan så långt möjligt varit anställda jämnförelser, något säkert resul

tat icke stått att vinna. Af nu för 25 är framlagda förhållande vill emedlertid 

synas som skulle Folkmängden af Stockholm icke äga någon, af öfiige Städerne 

obetydlig, och sålunda af Landsbygden, nära uteslutande att förvänta sin fram

tida tillökning. 

Denne beror då hufvudsakligast på Giftermålens återkommande talrikhet 

och tillväxt, önskansvärdast ibland de Classer, som äga medel och förmåga att 

rätt vårda och till sedlighet uppföda sina barn. Saknaden tillförene af sista 

Tabellformulärernes fullsländighet hindrar ådagaläggandet, med den bestämdhet 

och noggrannhet som vederborde, i hvilka Classer egentligast den här ofvan i 

underdånighet anmälde Giftermålens så betydliga förminskning under det sista 

emot det fjärde förutgående Qvinqvennium ägt rum. I hvad mohn antalet af 

Giftermålen år efter år under alla 25åren antingen ökats eller minskats, utvisar 

emedlertid ibland annat Tab. 49 för hvarje Län på Landsbygden, och Tab. 50 

för hvarje Stad i Riket, af hvilka begge Tabeller Resumeen i detta hänseende 

de begge Qvinqvennii-perioderne emellan befinnes vara som följer: 

Ingångne 



41 

Återstår alltså ofvanupplagne antal minskade Giftermål af 3174. 

Denna minskning visar sig således förnämligast i Jönköpings, Wärmelands, 

Elfsborgs, Skaraborgs och Hallands Lån, såväl på Landsbygden som i Städerne 

sammanräknade; på lika sätt, men i mindre mobn i Götheborgs, Kopparbergs, 

Tabell-Commissionens Berättelse for åren r83S med 1840. 6 
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Goltlands, Upsala, Wästmanlands, Kronobergs, Stockholms och Christianstads 

Län; äfvenväl i Malmöhus, Östergöthlands, Södermanlands och Nerrikes Län, 

med minskning på Landsbygden men tillökning i Städerne; i Blekinge Län med 

minskning deremot i Städerne; hvadan och då i sistnämnde Län i öfrigt, äfven-

som uti Wäster-Norrlands, Jämtlands och Norrbottens Län, antalet'Befinnes i 

närmaste likhet begge Qvinqvennii-perioderne emellan, således endast 3 Län 

återstå, nemligen Calmare, WSsterbollens och Gefleborgs, där, jemte i Stock

holms Stad, giftermålen under åren 1836 med 1840 stigit till ett något belyde-

ligt högre belopp än under åren 1816 med 1820. Den anmärkta minskningen 

har likväl skedt småningom och utan något hastigt afbrott i någotdera Länet. 

Någon annan grundad orsak härtill lärer ej kunna antagas, än en allt mer till

tagande håg för celibatet, och minst lärer såsom någon absolut grund kunna 

antagas en misslyckad skörd ett föregående år, då, hvad Tab. 49 närmare åda

galägger, af mera än 100 exempel på i åtskilliga Län inträffade ymniga eller 

goda skördar, mera än 40 synas bevisa Giftermålens likafullt följande året in

träffade förminskning, och till exempel i Östergöthlands, Gottlands, Malmöhus, 

Blekinge och Götheborgs Län, där intet enda missväjxt-, utan tvärtom flertali-

gare goda skörde-år finnas antecknade, de ingångne Giftermålen under den sista 

likafullt till antalet understigit dem under första perioden. 

Af hvad Tab. 49 för Landsbygden i öfrigt innehåller, får anmärkas, huru

som, emot förhällandet i alla de öfriga Länen, uti Wästmanlands Län äfven 

Nativiteten under sista Qvinqvennii-perioden till antalet befinnes 643 mindre 

än under första perioden, och att delta inträffat oaktadt flera goda och ymniga 

samt mästadels medelmåttiga årsskördar utan missväxt mera än ett enda, och 

utan att Mortaliteten på något utmärktare sätt någotdera året öfverstigit medel

talet af densamma för alla 25 åren. 
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Vidkommande 

2:0 Folkmängden i Sverige vid 1840 Års slut, 

så hafva de derom inkomna Uppgifterne, såväl till antalet, som till gift eller 

ogift Stånd samt till belopp i åldrarne under och öfver samt emellan 15 och 60 

år blifvit församlingsvis upptagne och specificerade i ofvan i underdånighet 

redan åberopade Tabellerne N:ris 9 med 33 , i enlighet med hvilka Folkmäng

dens summariska belopp utgör 
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I hela Riket har således Folkmängds-tillökningen med i det närmaste 1 

procent under detta sista Qvinqvennium understigit tillöknings-procenten under 

det nästföregående, om för afgjordt kunde tagas, att den här ofvanföre de årliga 

och Qvinqvennii-Tabellerne emellan anmärkta brislen verkligen härrördt från 

utflyttningar ifrån Riket. Hvad den här ådagalagda lika ovanliga som ansen

liga ensamt i Kopparbergs Län inträffade Folkmängds-förminskningen angår, så 

har väl dödligheten i detta Län under sista Qvinqvennium varit ovanligt be

tydlig, men likväl på det hela täknadt understigit Nativiteten med ett antal af 

153 personer. En följd deraf är fördenskull, alt detta Län igenom ulflyIlningar 

eller måhända rättare sagdt utvandringar, i anseende till den ofvannämnde där 

inträffade hungersnöden år 1838, förlorat ett antal af 1550 personer. Vid ena

handa beräkning i de öfrige Länen, där, såsom förut i underdånighet visadl är, 

dödligheten under sista qvinqvennium varit mast härjande, saknas på lika sätt, 

i Wärmelands Län 1411, i Nerrikes Län 1703, och i Skaraborgs Län 583, eller 

sammanräknad t i dessa 4 Län, det ansenliga antalet af 5247 personer, om b vil

kas förändrade vistelseort ingen upplysning af Tabell-Verket slår att vinna, men 

möjligen, enligt ofvan yttrade misstanke, såsom efter öfligare sedvänja i clesse 

orter kringvandrande, kunna hafva undgått anteckning vid mantaisskrifningarne 

å andra orter. Kronobergs, Caimare, Malmöhus, Gölheborgs och Wäslerbollens äro 

de Län, i hvilka Folkmängds-tillökningen proportionell varit störst under detta 

Qvinqvennium. 

Till olikhet i Åldern 
är Folkmängden uppgifven på sätt som följer, nemligen 
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Hvad de förstnämnde eller Barnen under 15 år angår, tyckes förhållandet 

någorlunda öfverensstämina med ofvan upptagne Mortalitet under de sista 5 åren, 

hvaremot i synnerhet tillökningen deremclian och 60 år dermed icke vill synas 

rätt förenlig. Såsom flere ganger tillförene i underdånighet blifvit anmärkt, 
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lägger saknaden af ändamålsenliga uppgifter om in- och utQyttningame orterne 

emellan oöfvervinnerliga hinder för Controllen å desse på Tabellförfattarnes mer 

eller mindre använda noggrannhet helt och hållit beroende detaljer. 

I hänseende till Gifta, Enklingar och Enkor samt Ogifta öfver och 

Barn under 15 års ålder, — för livar Församling och Stad i Riket i de åbe

ropade Läns-Tabellerne specificerade, — utgör deras antal i hvardera af nedan-

nämnde särskilda Stånds-Classer, nemligen: 

Bland Ridderskapet och Adeln. 

Bland Präste-Ståndet. 

Bland Stånds-Personer. 

Bland Borgare-Ståndet. 
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Bland Bonde-Ståndet. 

Bland Mosaiska Trosbekännare. 

Bland Utländningar. 

Bland alla Andra. 

Alla Classerne sammanräknade. 
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Vid jemnförelse af begge periodernes Summor i Bonde-Ståndet och i d a s 

sen Alla Andra förefaller väl skiljaktigheten i första påseendet alltför betydande, 

alt icke föranleda misstankar om någon förelupen oriktighet i uppgifterne; men, 

utom det att den ej allenast synes besanna den i följd af de årliga Tabellerne 

här ofvan anmärkta förut så ovanliga *) minskningen i Giftermålen bland All

mogen, utan ock vill synas lemna stöd åt den såsom orsak till den mer om

nämnde förekomna bristen i folknummern förmodade Allmogens utvandring i 

vissa Län år 1838, så härleder den sig dessutom ofelbart ifrån den i de nya 

ibrmulärerne föreskrifne afsöndringen af den delen Tjenstehjon på Landsbygden, 

som egentligast biträder vid jordbruket, och derföre, såsom redan förut i under

dånighet blifvit nämndt, här räknas till Bonde-Ståndet, ifrån den öfrige blott 

för uppassning inomhus antagne Betjeningen, hvilken sednare, nu mera sålunda 

närmare än förr frånskiljd, är hänförd till den också derigenom i sin mohn ökade 

Classen Alla Andra; och synes denne orsak desto säkrare och påtagligare, som 

den här förekommande minskningen i förra och tillökningen i den sednare Clas

sen igenfinnes i snart sagdt alla för år 1840 ifrån Landsorterne inkomne Folk-

mängds-Tabellerne. 

Till Yrken och Näringar 

hafva de derom inkomne Uppgifterne blifvit sammandragne för Landsbygden 

för hvarje Län särskildt uti de under N:ris 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46 och 47, 

samt för Städerne särskildt i de under N:ris 37, 39, 4 1 , 4 3 , 45 och 48 i un

derdånighet bifogade, på ofvananförda sätt, hvad mannkönet beträffar, till Gift 

eller Ogift Stånd särskildt specifikt upprättade Tabeller, och i enlighet med hvilka 

blifvit räknade 

af 

*) I sista underdåniga Qvinqvennii-betattelsen af den 30 April 1838 pag. 41 blef anföldt, 
alt Giftermålen bland Allmogen dittills hade befunnits i ett jenint, Folkmängdstillöknin-
gen någorlunda motsvarigt, tilltagande. 



49 

af M a n n k ö n e t till 

Prästerskapet. 

Öfrige af Läro- och Undervisnings-Staten. 

Undervisning åtnjutande 

*) Införes till jemuförelse, så långt skillnaden emellan de gamla och de nya Formiilärerne det tillätit. + ut
märker att den motstående Titeln ej funnits i förra Formuläret, och ++ framfor ziflertalct att samma ziffertal 
år 1835 var under anuan Glass inräknadt och upptagit. 

Talell-Commissionens Berättelse för urta 1836 med 1840. 
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Civil-Staten. 

Militaire Staten. 
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Sjöfarande. 

Handlande Borgerskapet, 

Husbönder. 

*) År 1835 sammanstagne med Sidenkramhandlarne. 
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Bruks- och Fabriks-Idkare. 

Enligt Un vidare fortfarande föreskrifter för Tabellförfottarne, få i hela den Ar

tikeln och de §§., som speciBcera de olika Stånds-CIasserne, ingen person, som på en 

gäng är t. ex. både Embetsman och Fabriks-idkarc eller Possessionat, mer Un på ett 

enda ställe i någondera af dessa §§. upptagas, t i l l förekommande af oriktigliet i den 

nedanföre varande Summariska Art ikeln öfver Folkmängden. Till afhjelpande erned-

lertid af härigenom förut saknad upplysning oro egenteliga och rätta antalet , icke alle

nast till Bruks- och Fabriks-Clatsen, utan ock till Jordbruket hörande, samt alla 

handtverk idkande personer, blefvo uti de i nåder faststälde nya Formulärcrne afsön-

drade Noter under hvardcra af dessa 3 §§. t i l lförda, i hvilka, surskildt och utan sam

manräkning med sjelfva §:n, bopde antecknas antalet af alla såilane i någondera af de 

andra §§. redan förut inräknade, men likväl den ifrågavarande §:u äfven tillhörande 

personer; men denna nya föreskrift har i de flesta af såväl Prosteri- som Stads-Tabel-

lernc saknat verkställighet. Såsom orsak hä r t i l l , ehura ej af Tabellförfattarne sjelfva 

anförd, torde böra räknas , att Formularerne icke hunno nog tidigt kriugdclas, innan 

tiden för Folkmängds-Tabtllernes afgifvandc var inne , äfvensom de svårigheter och be

tänkligheter, som ovanan vid förändringar i Formulärcrne nUstan alltid åstadkomma. 

Då desse sent inkomne Tabellers återsändande till complcttering härutinnan skulle 

Transport 99,839 
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Transport 

hafva åstadkommit en alltför lång tidsutdiägt med Qvinqvennal-Sammanräkningen i det hela, 

har fullständigheten härutinnan fur denna gång, under hopp att nästa Qvinqvennii-är vinna 

ändamålet, så mycket mer måste åsidosättas, som ibland de Författare, hvilka efterkommit före

skriften, flere, synnerligast vid beräkningen af fullständiga antalet till Jordbruket hörande per

soner, synas hafva följet t så olika åsigler, a t t , till vinnande af enstämmighet, Here förklaringar 

och rättelser ändå ifrån dem hade erfordrats. 

Uteslutande Bruks- och Fabriks-Classcn tillhörande 

Egare och Mästare 
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Konstnärer och Handtverkare, 

oberäknadt Enkor, som fortsätta sina mäns 
handtverk, 
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*) Oberäknadt de vid Fabriievne här ofvan redan upptagne personerne. 

Tabell-Commissionens Berättelse för åren 1836 med 1840. 8 
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Possessionater och Jordbrukare, 

*) Acteurer och Skådespelare voro äfven åren 1825 och 1830 upptagne endast det förra året med 40 och det sed-
nare mel 29, till hvilket emot verkligheten ringa antal ingen annan orsak är antaglig, än att de öfrige af 
dem tiilika innehaft andra befattningar, för hvil la de i Tabell blifvit upptagne, dä det icke hör kunna för
modas, det de i fyra på hvarandra följande Qvinqvennii-år blifvil ar Tabell alldeles uteslutne. 
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Bonde-Ståndet. 

Lappar. 
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Privatorum Betjening, 

Diverse Personer, 

Afskedstagne och utur tjenst gångne 
Personer, 
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Fattighjon, 

Fångar. 

*) Till controll å detta alltför ringa förekomna antalet Fängar, hafva de i Fång-Styrelsen härstärfes förda Listor 
blifvit rådfrågade, enligt hvi l la Fäng-Numerairen af tnannkSnet vid 1840 års slut uppgick till 5310 af mann-
könet. Ofvanstående i de bit inkomnc Tabelleruc ujipgifue antal Corrcctinnister och Fästningsfångar liafva 
emedtertid befunnits i närmaste överensstämmelse med anteckningarne i Fång-Styrelsen. Det här bristande 
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Gossebarn under 10 års ålder, 

Mosaiske Trosbekännare. 

antalet 2268 fångar äro således egentligen endast sådane, som på obestämd tid hollos fangne; och för att å 
d im i Tabellerne erhålla fullständiga uppgifter, hafva inpå fullkomligt ändamålsenliga föreskrifter, utan älven-
tyr af dubbel anteckning, ståll all utfinna. Då emedlertid den allmänna föreskriften ännu är och än vidare 
inästc förhlifva gällande, "att pä resor eller utrikes vistande persnuer böra å hemorten i Tabell upptågat 
så länge man vet att de lefva, så är det å ena sidan lika sannolikt all de fleste af de ofvan här saknade, 
lulilst ilc på främmande oiter frän hemmet temporairt arresterade blifvit, ehuru under audia rubriker, r ik
tigt i Tabellerue inräknade , som 5 andra sidan åter möjligheten af mångas uteslutande från Tabellerne, 
hvarken kan bestridas eller vederbörligen utredas. 

*) Skolungdomen är 1835 härunder inberäknad och ej afskiljd. 

http://sale.lt
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Af Utländsk Nation. 

Af 

9 
Tabell-Commissionens Berättelse för åren 1836 med 1840. 
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Af 

Qvinnokönet 

Gifta Hustrur, 

hörande till 

*) En hustru till en Studerande i Lund härunder inbegripen. 
**) De till Jordbruks-Betjeningen hörande hustrurna här inbegripne året 1835. 
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Enkor, 

Ogifta Qvinnor och Flickor, 
öfver 10 års ålder, 



68 

Flickebarn 

under 10 års ålder, 
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Af Mosaiska Trosbekännelsen. 

Af Utländsk Nation. 

Om, livad mannkönet beträffar, detsamma nu, likasom i sista underdåniga 

Qvinqvennii-berättelsen afsöndras i 2:ne delar, nemligen den activa och den in-

activa eller passiva, till hvilkeu sednare här räknas afskedstagne ) personer, 

äfvensom alla som upphört med landtbruk, handel, fabviksrörelse och handt-

verk, jemte Fattighjon, Fångar och Barn, så utgör 

det activa Personalet 

*) Ehuruväl Tabellformuläret upptager särskilda rubriker for Possessionater och Arrendatorer, som icVe 
äro i verklig tjenst, dit således afskedstagne personer, som befatta sig med jordbruk rätteligen böra 
hänföras, torde dock sädant möjligen icke alltid noggrant hafva bllfvit iakttagit, i hvilken mohn det 
till andra Classen här räknade personalct är större än vederborde. 
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*) Äro hit classificerade af orsal, att en stor del af dem vinner medel till uppehälle vid Acadetnicme och 
Gymnasieme igenom den nndervisning de lemna andra barn. 
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Det inactiva eller passiva Personalet. 

hvaraf således vill följa att den förra, eller den activa delen af mannkönet, 
under de sist framflutne 5 åren vunnit någon förökning emot den sednare, om 
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ock den här ofvannämnde i detta Qvinqvennii-beräkning emot Nativitets- och 

Mortalitets-Tabellerne förekorane bristen af 9118 mannkön verkeligen skulle härleda 

sig från förelupne fel i Folkmängds-anteckningarne, och sålunda uli Qvinqvennii-

uppgifterne för år 1845 skulle återkomma och då finnas höra till den sednare af 

dessa begge afdelningar. 

Arbetsföre Backstugu- och Inhyses-män, 

en under Bonde-Ståndet här ofvan särskildt afdelad Class, ansåg Tabell-Commis-

sionen i dess sist afgifne underdåniga Qvinqvennii-berätlelse utgöra föremål för 

särskild framställning, helst som denna Class, enligt hvad då tillika ådaga

lades, ifrån ett år 1815 varande antal af 40,863, under derifrån framflutne 

20 år , hade år 1835 ökats till 59,525 personer, hvilket nära motsvarade 

25:tedelen af hela Rikets och 30:dedelen af Bonde-Ståndets enskilda mannköns 

numerär. Jemte ett kort anförande af de omkring medlet af förra Seculum 

Folkmängdens förökning åsyftande vidlagne Författningar, hvarigenom denna från 

Landtbruks-Tjenstehjonen afsöndrade särskilda Class hade tillkommit, med nu 

troligen emot fordom så styckad jordrymd, att den oftast torde för hvarje hus

håll beslå af blott några kapplund, endast tjenlige till potatoes-odling, sökte 

Commissionen vidare i underdånighet fästa uppmärksamhet derpå, att, då begge 

desse slags arbetare numera icke äro underkastade någon ordentlig arbetsskyl-

dighet till Jordegaren, denne, om biträde af dem skall kunna påräknas, oftast, 

och i synnerhet de år, då prisen på spannemål och andra födoämnen äro låga, 

tvingas till så öfverdrifven betalning, att de, medelst få dagars arbete, kunna 

förtjena hvad för deras uppehälle under hela veckan kan erfordras, — hurusom 

de fleste dervid, utan all omtanka eller spard penning för framtiden, oftast i 

flere dagar tillbringa tiden uli en för landtmanna-yrket skadelig, med osedlighet 

och mindre nyttiga tidsfördrif förenad sysslolöshet, och — hurusom i missväxt-

år äter, då, i anseende till Jordegarens mindre tillgångar till legofolks antagande 

och aöönande, arbetsförtjenst för dem saknas, såsom en följd af nyssberörde 

deras åsidosatta omtanka för framtiden, tiggeriet måste blifva enda öfriga medlet 

för 
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för deras utkomst. Med tillika hemtadt stött af flere Eder Kongl. Majris Befall-

ningshafvandes anföranden i deras underdåniga Femårsberätlelser, öfverlemnade 

Coinmissionen fördenskull detta ämne såsom högeligen förtjent af ett särdeles 

behjertande till hämmande af eljest oundvikliga bedröfliga följder, såväl för Back-

stugu- och Inhyseshjonen sjelfve med barn och omgifning, som ock för Faltig-

vårds-Inrättningarne i Riket, hvilka, enligt hvad nog allmänt öfverklagades, 

hotades att med i förtid orkeslösa personers samt värnlösa barns underhåll oskä-

ligen belastas. Tabell-Commissionen anförde då tillika i underdånighet, alt Tabell-

Verket, hvad förenämnde personal angick, i så måtto befants ofullständigt, alt 

dessa personers hustrur med hemma vistande barn ej voro ibland qvinnokönet 

och barnen afskiljde, en brist, den Coinmissionen, igenom det sedermera ema

nerade nya formuläret, så långt görligt varit, fått afhulpen, så alt förhållandet 

med Backstugu- och Inhyses-hjonen, såväl arbetsföre som vanföre, af begge kö

nen år 1840 nu, på sätt som följer, i underdånighet kan framläggas: 

Tabell-Commissionens Berättelse för åren 1836 med 1840. 10 
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Don arbetsföra delen af Backstugu- och Inhyses-männerne ensamt bar så

ledes under nu sistförllutne Qvinqvenniun ökats med ytterligare 5701, eller 

nära 1-10:del. Den vanföre delen af slika hjon af manukönel utgör nära 7-32:delar 

emot de arbetsföre männernes antal. Sammanräknade Summan af så beskaffade 

Husbönder stiger till 79,547 med G2,574 Hustrur, hos hvilka, jemte 33,G81 

Backslugu- och Inhyses-siitande Elikor, hemma vistas ett antal af 40,489 Gossar 

och 48,242 Flickor, tillsammans 94,731 Barn under 10 års ålder, som, utom 

trolig saknad af annan undervisning än den dessa Föräldrar kunna dem lemna, fruk

tansvärdt ända från spadaste åren vänjas vid ett mera overksamt, om ej sedes

lösare lefnadssätt emot de barn, som uppfödas hos den mera ordentligt sysslo-

salte och verksammare öfriga delen af Allmogen. I öfrigt får i underdånighet 

anmärkas alt Backstugu- och Inhyseshjonens Barn ulöfver nämnde ålder icke 

äro under ofvanupplagnc personal af 270,553 inberäknade, utan inbegripne under 
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den allmänna rubriken: Barn och Tjenstelijon hos Bonde-Ståndet öfver to års 

ålder, dit de ock rättast och egenteligast ansetts böra räknas; och har för andra 

angelägnare uppgifter det knappa utrymmet på Tabellarket icke tillätit en ytter

ligare och särskild speeilicering äfven å dem. 

Näst Malmöhus och Elfsborgs Län igenfinnes största antalet Backslugn- och 

Inhyseshjon uti Calmar Län, där likväl, om proportionen af Folkmängden läges 

i beräkning, antalet befiunes belydeligare än i begge nyssnämnde och i något 

af de öfriga Länen i Riket. 

Fattige 

Den för deras specification i förra Formulärerne inrättade särskilda §, som 

befannts alltför inskränkt och mindie ändamålsenlig, har i de nya undergått 

tvenne väsendtliga förändringar, den ena till noggrannare bestämmande än förut 

af blott dem, som antingen i Barmhertighets-Inrättningar, eller på enskildes, 

eller på Församlingarnes gemensamma bekostnad hemma åtnjuta verkligt under

håll, och den andra, till frånskiljande af deras gifta eller ogifta Stånd, samt de 

antingen Föräldrarne i Inrättningarne åtföljande, hemma vistande, eller ock på 

Församlinqarnes bekostnad hos enskilda inaccorderade eller i Barnhus intagne 

Barnen; varande förhållandet år 1840 som följer, uemligen: 
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Och om nu vidare, till jemnforelses vinnande emot året 1835, delta antal 

omställes under lillförene begagnade rubriker, utgör beloppet som följer: 

Orsaken hvarföre antalet i den första af desse afdelningar nu visar sig så 

betydeligen mindre an förr, härrörer ofelbart från den förändrade första rubri

kens förra vidsträckta lydelse: "Fattiga sam underhållas af sina Barn eller an-

dra", med anledning af hvilken troligen de flesta om ej alla de talrika personer, 

som lefva af undantag eller i sambröd med sina barn eller andra, bär de förra 

Qvinqvennierne blifvit inräknade, ehuru desse personer ingalunda ovilkorligen 

böra till Fattighjonen, hvilkas numera till 94,194 minskade numerär torde med 

den sanna och verkliga närmast öfverensslätnma, ehuru hög den ända beklagli-

gen förekommer. Hvad de fyra öfriga angä, så linnes sammanräknade antalet 

uppgå år 1835 till 84,292 och år 1840 till 84,932, och sålunda i det hela i 

en öfverensstämmelse, som icke gifvit anledning betvifla riktigheten i de under 

olika rubriker meddelde uppgifterne. 

Vid jemnförelse med 1840 års här ofvan upptagne Folkmängd, befinnas 

således Fattishionen utgöra 
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Beträffande slutligen 

3:0 Hushållen eller Matlagen i Riket, 
hvilka till antalet för hvar Församling, Fögderi och Stad i de specifike Läns-

Tabellerne finnas upptagne, så hafva de dessutom fortfarande, ehuru med i de 

nya formulärerne vidlagne nedannämnde förändringar, så väl efter graden af 

tillgång till bergning och utkomst, som till olikhet i individernes antal i hvar-

dera ufdelningen, blifvit Länsvis uppgifne, på sätt underdanigst, bifogade Tabell 

51 utvisar. Härvid bör likväl icke eller nu förtigas, livad flere gånger lillförene 

blifvit anmärkt, att uppgifterne härom helt och hållit bero på Tabellförfattarnes 

dervid använda noggrannare urskiljning, utan allsköns här möjelig control!, och 

hurusom Hushållens eller Matlagens antal icke med de Giftas kan instämma, af 

orsaker, såsom i sista underdåniga Qvinqvennii-berätlelsen blifvit anfördt, dels 

emedan många af de gifta icke hafva egna hushäll, hvaremot många sådane 

finnas ulan någon ibland dem varande gift person, dels igenom sammanflyttnin-

gar till undvikande af matlagspenninge-afgiften med åtföljande drygare bevill

ning, och dels igenom gifta Tjenstehjons nu, mera än förr, ingående i årsljenst, 

mannen på olika ställe emot hustrun, m. m. 

Resuméen af desse uppgifter är emedlertid som följer, nemligen: 
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Härvid bör i underdånighet anmärkas, alt i de förra till och med år 1835 

begagnade formulärerne hushållen endast voro indelade i 3 Classer, af hvilkade 

2ne första voro af alldeles lika lydelse till rubrikerne med dem i de nya for

mulärerne, men alt den 3:dje i gamla formulärerne, som föreskref upplagandet 

af alla hushall, som ej ulan andras gåfvor och understöd kunde sig försörja, i 

de nya formulärerne hlifvit fördelad på ofvannämnde salt i 2:ne, till upplysnings 

vinnande i den ena om antalet af hushåll, som af egna medel eller arbete kunna 

äga någon del af sitt uppehälle, och i den andra af dem, som helt och hållet 

bero af välgörenheten. Huru arbiträrt de blifvit upptagne i synnerhet på Lands

bygden, ådagalägger den betydliga skiljaktigheten i de 2:ne första Classerne begge 



80 

Qvinqvennii-åren emellan. Att sjelfva antalen af hushållen derjemte under blott 

dessa 5 åren blifvit så betydligt förökadt, som här visar sig, är icke sannolikt, 

utan härleder sig denna skillnad ofelbart ifrån de orsaker, Tabell-Cornmissionen 

i sista underdåniga Qvinqvennii-berättelsen *) anförde för sin då yttrade, och, 

som det nu vill synas, fullkomligt besannade förmodan, att hushållen i Riket 

Ar 1835 icke hade blifvit fulltaligt uppgifne. 

Då den allmännare undervisningens vidsträcktare befrämjande blifvit i sed-

nare tider ett alltmer omsorgsfullt föremål äfven för Rikets Höglofl. Ständers 

öfverläggningar och behjertande, ansåg Tabell-Commissionen, vid tillfället af 

Förslaget till de meromnämnde nya Foltmängds-antecknings-Formulärerne, sig 

derutinnan, så långt det derföre inom ett enda ark inskränkta utrymmet ville 

sådant tillåta, böra i underdånighet föreslå de föreskrifter, som till vidsträcktare 

upplysning härutinnan kunde föranleda. Sålunda, och utom 2:ne nya rubriker 

eller rulor bland mannkönet med förut saknadt upptagande äfven af den ung

dom, som i private Skolor åtnjuter undervisning efler upphunnen 10 års ålder 

och af Skolungdom under sådan ålder, blef ock, igenom en i formulären tillförd 

särskild note, uppgift äskad så väl å antalet Qvinnor, hvilka sysselsätta sig med 

barns undervisande, som på dem af Qvinnokönet, som en sådan undervisning 

begagna. I de för Stockholms Stad af Mantals-Commissarierne härstades för år 

1840 upprättade ganska sent inkomne Fölkmängds-Tabellerne hafva uppgiflerne 

i de 2:ne sistnämnde omständigheterne, förmodeligen i anseende till de många 

andra vid förrältningarne dem åliggande anteckningar äfvensom ovanan af en sådan 

efterfrågan, alldeles saknats, och, vid denna lika sent upptäckta brist, fullkom

ligt tillförlitlige uppgifter om förhållandet Itärulinnan vid 1840 års slut, icke 

eller från andra håll stått att vinna. Deremot och ifrån öfrige orter och stä-

derne finnas väl Tabellerne i desse delar vara completterade, men anledningar 

saknas 

*) pag. 73 i tryckta underdåniga berättelsen af den 30 April 1838. 
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saknas emedlertid icke att misstänka ofullståndighet ifrån ett och annat ställe, 

hvarom, då det nu är första gången så beskaffade upplysningar meddelats, full

komlig förvissning likväl icke förr än vid snart inträffande nya Qvinqvennii-år 

vinnes. Anledningen till dessa misstankar har varit, på ena stället alltför tal

rik personal af undervisande emot den upptagne Skol-ungdomen af Qvinnokönet 

och på andra ställen alldeles tvärtom. Uppgifternes summariska belopp för hvarje 

Län är emedlertid å Tab. 51 specificeradt, enligt hvilken antalet 

af dem af könet, som sysselsätta sig med Barns undervisande, skulle utgöra 

på Landsbygden 889 
i Province-Städerne 391 1280 

och af en sådan undervisning sig begagnande Flickebarn, 

på Landsbygden 19,128 
i Province-Städerne 3915 23,043 

I och för fullständig underrättelse i dessa hänseenden, blef tillika ett särskildt 

utrymme å Folkmängds-Formulärerne lemnadt för anteckningen af i hvarje Pro-

steri och Stad befintelige Undervisnings- samt Välgörenhets-anstalter. Antecknin

gar på delta ställe hafva emedlertid i mer än 50 af de inkomne Prosteri-Tabel-

lerne alldeles saknats, och dels i en stor del af de öfrige befunnits efter så olika 

methoder meddeldte, att särskilda underrättelser och föreskrifter, till enhets vin

nande i nästa Qvinqvennii-Tabeller, befinnas alldeles oumbärliga, hvadan, då de 

så snart tillstunda, en mera ordentlig och fullständig Tabell härutinnan då i 

underdånighet får afgifvas, än den, som nu skulle kunna åstadkommas. Alltför 

bedröflig är emedlertid den upplysning, som de nu inkomne anteckningarne 

lemna om flertaliga Församlingar, där hvarken någon ordentlig eller ens ambu-

latorisk undervisnings-anstalt förefinnes. Såsom högst anmärkningsvärdt hör här 

icke förligas, att å en ifrån Aspelands Prosteri i Calmar Län inkommen Tabell, 

innefattande 6 hela Församlingar med en folkmängd af icke mindre än 11,727 

personer, på det rum där, efter anvisning, de därstädes befintelige Undervisnings-

och Välgörenhels-anstalter i Tabellen skolat upptagas och specificeras, i stället af 

Tabell-Commissionent Berättelse för åren 1836 med 1840. 11 
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Författaren finnes antecknadt ordet "inga"; äfvensom att i den ifrån Tunaläns 

och Sevedes Prosteri i samma Län afgifne Prosteri-Tabellen, omfattande 10 För

samlingar med en sammanräknad Folkmängd af 24,102 personer, anteckningen 

linnes lydande, som följer: "I Södra Wi, Misterhult och Krigsdala finnas fonder 

"för framdeles etablerande af Folk-Skolor" hvaraf således vill följa, att icke 

eller i detta större Prosteri någon sådan för det närvaraode finnes. 

Med anledning af ur Tabell-Verket flere gånger sökt upplysning om det 

i Riket varande antalet Blinda och Döfstumme af så väl hvartdera slaget sär-

skildt, som begge tillsammans, blef i de nya Formulärerne rum utsedt icke 

allenast för sådan anteckning, utan ock än vidare af i Dårhus och Fattighus-

Inrättningar icke ännu intagne dels vansinnige, dels genom l j t e n och bräcklig-

heter till arbete alldeles oförmögne, samt dels af ålderdom van före personer, 

ej allenast till antalet, utan ock till olikheten i ålder. De, med undantag endast 

af Stockholms Stad, härom fullständigt inkomna uppgifterne för hvarje Län och 

Stad hafva blifvit sammandragne och specificerade å Tabellen 5 1 , i enlighet med 

hvilken Summariska beloppet utgör 
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För närvarande finnes i Riket endast ett enda eller det härvarande Manhemska 

Institutet för Blinda och Döfstumma, uti hvilket, enligt särskild meddeld upp

gift, vid 1840 års slut 35 Gossar och 15 Flickor voro intagne; men hvarutöfver 

för närvarande endast 20 Elever skola kunna inrymmas. Då emedlertid, såsom 

här är visadt, ensamt under åldern af 15 år, antalet af Blinda, Döfstumma 

samt på en gång Blinda och Döfstumma uppgick till 543, förenämnde i Insti

tutet nu intagne Elever oberäknade, vill det synas, som påkallade behofvet höge

ligen åtminstone betydlig utvidgning af detta redan varande, om ej anläggning 

af flere lika välgörande Inrättningar i Riket, för att undan eländet rädda och till 

nyttigt verksamma Medborgare bereda ett så stort antal högst vanlottade likar. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärdar 

Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

Stockholm den 6 Maji 1844. 

underdånigste och tropligtigste 
tjenare och undersåte 

John Ad. Leyonmarck. 



Tillkännagifvande: 

I enlighet med Kongl. Maj:ts nådiga befallning är äfven nu under tryck en mindre 

upplaga af alla de i denna underdåniga berättelse åberopade Tabellerne, men hvilken tryck

ning troligen icke förr än närmare årets slut medbinnes. Efter deraf, enligt nådig föreskrift, 

verkställd utdelning till Embetsverken och andra vederbörande Auctoriteter, komma de åter

stående exemplaren af Tabellerne att försäljas, hvarom annonce i Allmänna Tidningarne då 

skall blifva införd. 

Nederst a sidan N:o 10 befinnes följande anmärknings-note vara uteglömd, som här

med rättas „nemligen: 

Å de under ifrågavarande 5 Sr inträffade Giftermål, Barnförlossningar och dödsfall inom de i Stock
holm, Götheborg, Norrköping och Carlskrona befintelige Församlingar af Mosaisk och annan främmande 
Religionsbekännelse, hafva de, i följd af Kongl. Brefvet den 19 Januarii 1825, inkomna Summariska Upp-
gifterne blifvit a tergo å Tabellen N:o 1 sammandragne; men i anseende till så väl saknaden af de flera 
detalj-uppgifter, hvilka dertill varit erforderliga, som ock deras högst ringa inflytande på Folknummerns 
tillökning, äro de nu, likasom i sista Qvinqvennii-berättelserne, hvarken i de öfrige Tabellerne, eller i 
de här efterföljande uträkningar inbegripne. 
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