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Det er upaatvivleligt en af de behageligste Beskæftigelser for et 

tænkende Væsen, at efterforske Naturens vise og uforanderlige 
Love, hvorved de mangfoldige Slægter og Arter af det udbredte 
Dyrerige, for hvis Underholdning moderligen sörges, saaledes ved’ 
ligeholdes og ordnes, at de fodes, at de finde, hvad der er nød
vendigt til deres dyriske Fornødenheder, at de opnaae i et kortere 
eller længere Tidsrum den Grad af organisk Fuldkommenhed, 
hvortil de mueligen kunde stige, at de ved den dem tillagde Na- 
turdrivt forplante deres Slægt, nyde Livets mere og mindre ind
skrænkede Glæder, og at de döe og tilbagegive deres Legemers 
materielle Bestanddele til Naturens Skiöd for igien at bidrage til 
andre Naturproducters Dannelse. Dette skeer hos nogle, naar de 
neppe have begyndt deres Tilværelse, hos andre ved mange Slags 
mödende Omstændigheder, som synes at være tilfældige, men alle 
og over hele Jordkloden under Forsynets vise Bestyrelse til Bedste 
og Nytte for det Hele. Ikkun faa opnaae de yderstc Grændscr 
af den Levetid, som Skaberen synes at have bestemt for hver 
Slægt af det hele udstrakte Dyrerige, hvis Tal hastig vilde synke, 
og mange Dyr-Slægter tilinr.ergiores, om ikke de Födtcs og Dødes 
Tal vare i cn bestandig Harmonie cg i er Forhold, som vi med 
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saa megen Grund maae beundre med Hensyn til Vedligeholdelsen 
af alle levende Væsener og der Heles Fuldkommenhed. Mange 
Dyr, saasom Fisken, Insektet og flere frembringe deres Afkom i 
en saa urroelig Mængde, ar de i dsn egentligste Forstand vilde 
opfylde Jorden og Haver, om ikke strax fandtes Leilighed ril de
res Formindskelse, ved at tiene andre Dyrarter til Fode, og at 
berige Jorden med- Bestanddele, (ienlige til nye Vegetationer, saa 
at deres skiönt korte Tilværelse dog kunde ansees som nyttig 
for det Hele. Skaberen har derfor ogsaa indskrænker den hos 
Dyrene i Almindelighed nedlagte Naturdrivt at forplante deres 
Slægt, hos mange til bestemte Aarsrider og ikke til alle Tider 
som hos Mennesket. Dyrslægternes Frugtbarhed vilde dog i det 
Hele være indskrænket inden meget snævre Grændser, om ikke 
Skaberens Viisdom havde i Almindelighed forbundet den Handling, 
hvorved Kiönsdrivren tilfredsstilles og Dyrslægrernes Afkom frem
bringes, med den forhöiede Opvækkelse af Livskræfterne i det 
hele dyriske Væsen og med den behagelige Fölelse, som i den 
hele dyriske Oeconomie nok ikke kan lignes med noget bedre 
end den Fodendes Fornemmelse, naar efter haarde og langvarige 
Veer de heftigste Smerter og Anstrengelser paa eengang op
hore og gaae over til en fuldkommen Roelighed. Dyrcslægtens 
Forögelse, Formindskelse og Vedligeholdelse ledes under Skabe
rens og Naturens umiddelbare Bestyrelse; Dyrene handle efter Na
turens evige og uforanderlige velgiörcnde Love ved hiin uforklar
lige Naturdrivt, som man i Almindelighed beregner med Kunstor
det Instiner, hvilken næsten aldeles er nægtet Mennesket. Denn<e 
for dem saa vclgiörendc Instinct bevarer dem for saa mange Fa
rer, saa mange Afvigelser og Ulykker, som Uorden og Umaadclig- 
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hed i Nydelsen af Livets Glæder udbrede over en saa stor Deel 
af Menneskene» Naar Dyrene, berovede deres naturlige Frihed, 
ere under Menneskenes Formynderskab, ledes de ikke saa meget 
af deres velgiörende Naturdrivt, synes ogsaa i denne Indskrænk
ning at være mindre lykkelige, og ere flere Sygdomme underka
stede, skiont Menneskene for deres egen Fordcels Skyld anvende 
air, hvad Erfaringen har lærr for at kunne afværge Farer for dem 
og hindre deres Afkoms hastige Formindskelse.

Mennesket derimod har Skaberen forundt en indvortes høie
re intellccTuel Kraft, en vidt omskuende Aand, som seer tilbage 
i Forriden,' nyrter sine Forfædres Erfaring, beriger sig med nye 
Forsög og nye Erfaringer, beregne Følgerne af sine Handlinger, 
og arbeider og virker til Medmenneskernes Vel i Nu- og Fremti
den. Ved disse Evner især er der, at Mennesker paa hele Jordklo
den sættes i Srand ril at afhielpe og raade Bod paa sine physiske 
og moralske Mangler og sraacr saa höit over alle andre Skabninger. 
Forsynet har sat Mennesker paa Jordkloden som höiere Væsener, 
bestemte til at herske med Frihed over andre Skabninger, Væsener 
hvis Handlinger ikke, som hos andre Dyrarter, allene bestemmes 
ved en blind Instinct, men ved en lysere Forstand og dybere Ef- 
terranke. Sørgeligt nok at disse höiere Evner, endog under Reli
gionens og Moralens Oplysning ikke kunne afværge saa mange 
Uordener, Udsvævelser og Misbrug af Livets Behageligheder, som 
saa ofte nedsætte Mennesket saa langt under andre Dyrarrer. 
Naar andre Dyr have opnaaer deres bestemte Størrelse og Udvik
ling, da have Sielens Evner hos dem tillige opnaaet den Grad af 
Fuldkommenhed, som de ikke lettelig formaae ar overstige. Men- 
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nesket derimod i bestandig tiltagende Kundskab, Oplysning og Er
faring, i vedholdende Stræben efter Fuldkommenhed forener For
tidens Tildragelser med Nutidens, og benytter dem til Fordeel 
for dem selv og Andre i Fremtiden.

Disse store Fortrin som Menneskene nyde fremfor alle an
dre Væsener paa Jordkloden vilde dog være mindre fremstikkcnde, 
og af ringere Virkning, hvis de ikke i selskabeligt Samfund gien- 
sidigen bestræbte sig for at udvikle hinandens Fuldkommenhed. 
Allene og uden sin Lige, vilde Mennesket maaskee ikke udmærke 
sig meget fremfor andre Rovdyr; dets Bestræbelser vilde nok 
allene være indskrænkede til dets Underholdning, Sikkerhed 
og Forsvar. Intet Dyr i hele Skabningen trænger derfor saa 
höiligen til et selskabeligt Liv og til Forbindelse med sine Li
ge som Mennesket; det kan ikke undvære en saadan Forbindel
se, naar det skal opnaae dets höiere Bestemmelse. Ved Samfundets 
forenede Bestræbelser kan den Kloge og Oplyste komme den min
dre Kloge og Enfoldige, den Erfarne den Uerfarne, den Stærkere 
den Svagere til Hielp for at fremvirke det Gode, og for at op
naae störrc Fuldkommenhed. Naturen magede det derfor viseli- 
gen saaledes at fælles og giensidig Trang nodre Mennesker til at 
forene sig i Selskaber, og at denne Trang maatre stige i et be
stemt Forhold til deres Fornødenheder, og Nødvendigheden at af
værge Farer for dem. Saaledes fremkom Byer og Stæder, Regen
ter og Love, storre og mindre Riger. Uden selskabelig Overeens- 
komst og Vedtægter, og Love og Straffe for deres Overtrædelse, 
uden Regiering og Övrighed vilde Mennesker nok uagtet dets höie 
Evner være der vildeste og ubændigsre Dyr paa Jordkloden.



Store Stæder, hvor mange Mennesker ere indsluttede i et 
snævert Rum, foranledigede for Samfundet vigtige Fordele og 
trykkende Mangler; Naar paa den ene Side Evner og Anlæg 
ibhndt Beboerne blive meer udviklede, Oplysning og Dannelse 
tiltage, Videnskaber, Kunster og Lærdom udbredes ni. v., saa frem- 
bringe folkerige Stæder paa den anden Side saavel i physisk som 
moralsk Henseende skadelige Folger, som ere höist fordærvelige 
for Menneskeslægten. Moralske Uordener af alle Slags, ere i sto
re Stæder mere almindelige; Luften er mindre god; skadelige Ud
dunstninger mangfoldige; Solens og Vindens velgiörende Indfly
delse ringere; Nærihgsmidlerne og Vandet ikke saa godt, som Na
turen ellers frembydcr der, men nærmer sig mere til Fordærvelse, 
og ere derfor mindre velgiörende; Vellyster, Overdaadighcd og 
Uniaadelighed have deres Hovedsæde i folkerige Stæder, og alt det 
physiske og moralske Onde, som hviler over Menneskeslægten.

Det synes at være en naturlig Folge heraf, at i alle store og 
folkerige Stæder, især hvor deres Qvadrat Indhold er uforholdsmæssigt 
ril Mængden af Menneskenes Uddunstning og andre for den dy« 
riske Mechanismus skadelige Legemer, findes mindre Kraft og 
Styrke, mindre Tilfredshed og sand Lykke, skrobehgere Helbred, 
svagere Born, som döe tidlig, uden at være Staten ril mindste 
Nytte, flere Sygdomme og större Dödelighed, hvilket ogsaa den 
bestandige Erfaring over hele Jordkloden bevidner, naar man sam
menligner dem med mindre S tæders Indbyggere og Landboerne. 
Det er derfor langt fra at være til Fordeel, men synes at være 
til Skade, for et Land, ar det eier store Stæder, hvor en stoï 
Deel af Statens Beboere samles og frembringe et Misforhold ¡mel. 
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lem slige Seæders og Landets Beboere. Ethvert Land taber i Fol
kemængde Kraft og Styrke, jo större Forholdet af dets Indbygge
re er, som opholde sig i store Stæder, til dem, som leve i min
dre Byer og paa Landet. Vel formaaer menneskelig Kundskab, 
Kraft og Anstrengelse meget, saare meget imod de i store Stader 
herskende Sygdomme og Dødelighed, men ingen Kunst kan alde
les hæve de svækkende Aarsager, som foranledige dem, da de efter 
Samfundets Öiemed nödvendig maae Gefragtes som henlagde under < 
hvert enkelt Individs frie Villic.

•* y r > • i ' ? <-» - •

Værer frugtbare, formerer Eder og fylder Jorden, er Ska
berens Forskrivt i Ovcrecnsstemmclse med Naturens physiske og 
moralske evige og uforanderlige Love over hele Jordkloden; hvor 
der findes Cultur, hvor Menneskenes Siels- og Legemskræfter ud
dannes, og Arbeidsomhed findes, hvor Jorden frembringer Pro- 
ductcr i tilstrækkelig Mængde og der gives Næringsveje til at er
hverve Livets Nödvendigheder, hvor Kundskaber blomstre, selska
belige Fornöielscr nydes og Usædelighed og Vellyster ei ere alde
les herskende, der formeres Folketallet, vel i en langsom dog pro
gressiv Orden. Under modsatte Betingelser formindskes Indbygger
nes Tal, saa at folkerige Stæder og Stater derved kunne synke tilba
ge og forvandles til Örkener. Fordærvelige Landeplager, Krige, Pest 
og andre ondartede dræbende'Sygdomme, selv odelæggende Narurré- 
volutioner, som dog i Almindelighed ere korrvarende virke derimod 
kun tilsyneladende og paa en kort Tid paa Folkemængden. Histori
en og vor egen Tidsalder, frembyde mangetalende Beviser for denne 
Sandhed. Naar Cultur, Næringsvele og Arbeidsomhed vedblive, saa 
erstattes den större Afgang hastigere end man skulde troe, det var 
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mueligt. Dette skeer saa meget hastigere og sikkrere naar en op
lyst og blid Regiering, milde Love og Retfærd, anstændig Bor
gerfrihed, noiagrig Orden i de offentlige Sagers Gang, Orden og 
Sparsomhed saavel i det offentlige som dét huslige, og ikke al
deles fordærvede Sæder, værne om Borgersikkerhed, om Velstand 
og huuslig Lykke. Ogsaa Fremmede vilde da, fra mindre tillok
kende Egne, erstatte den tabte Folkemasse. Upaatvivlelig giver 
een med Bestandighed og langsomt tiltagende Folkemængde, som 
ikke er foranlediget ved tilfældige kortværende Omstændigheder, 
en höi Grad af Formodning om tillige tiltagende Lykke blandt 
Beboerne, og Statens tiltagende Flor, dog kunde dette tænkes, og 
findes ogsaa, virkelig adskilt. Mange og tillige lykkelige Menne
sker giöre endog en liden Stat stærk, kraftfuld og blomstrende. 
Det er behageligt at kunne slutte fra de danske Staters stigende 
Folkemængde med Undtagelse af Island, Finland, Finmarken og 
Nordlandene, til deres tiltagende Flor og Lykke, ligesom man og
saa fra det betydelig forøgede Antal af vore Huusdyr af forandret 
Godhed, kan slutte til Beboernes tiltagende Cultur og Vindskibe- 
lighed. Store Stæders Tilvæxt i Folkemængde, er derimod ofre 
ikkun tilsyneladende og ikke nær saa beroeliggende og fyldestgø
rende, som, naar den med Bestandighed finder Sted, blandt Be
boerne paa Landet og i de mindre Sræder. Det er en almindelig Er
faring, at alle store Stæder med Undtagelse af Enkelte, have flere 
Döde end Föde, skiönt Beboernes Antal er i et stigende For
hold. Saaledes kunde i Kiöbenhavn Krig, hvori Staten selv er ind
viklet, tiltagende eller afragende Ilandel og deraf flydende Næ
ringsveje, en större eller mindre Udskrivning af Söefolk til Sta
tens Tieneste, en foröget eller formindsket Guarnison, et större 
m Sei. Skr, FI Deri. Il Haf" 1816. Z
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eller mindre Antal af Fremmede, som opholde sig i Staden, og 
flere deslige tilfældige Omstændigheder, kunne for enkelre Aar og 
til visse Tider foranledige en ikke ubetydelig Forskiel i Hoved
stadens Folkemængde.

Allerede i den ældre Historie finder man Spor af Folketæl
linger. I Ægypten, denne Videnskabernes Vugge, finde vi Spor 
deraf. Romernes Censur var en ved Lovene bestemt Handling, 
som hvert Lustrum skulde igientages. I den jödiske Historie sy
nes Folketællingen vel ikke at have været meget almindelig, da 
Kong Davids Tælling blev anseet som en höist umoralsk Hand
ling; dog findes baade for og efter den Tid tydelige Spor deraf. 
Disse Tællinger synes dog kun at være anstillede i den Hensigt 
at bestemme Tallet af vaabenföre Mænd til at forsvare Fædrelan
der, naar det blev angrebet, eller til at erobre andre Lande, saa 
og at bestemme Tallet af arbeidende Hænder, naar et eller andet 
stort Foretagender -skulde udfores, hvoraf nogles Störrelsc endnu 
sætter Verden i Forundring. Naar et Lands productive Evner 
ikke vare tilstrækkelige til Beboernes Nødvendigheder, har dette 
vel ogsaa givet Anledning til Folketælling, for at bestemme den 
Indforsel af Fornödcnheder, som Omstændighederne maatte udfor
dre. Disse Tællinger, om man ogsaa formoder dem med Nöiag- 
sighed anstillede, viiste dog kun Folkemængdens Beskaffenhed paa 
en kort Tid, uden Hensyn til Aarsagerne, som kunde have bidra
get til dens Forögelse eller Formindskelse paa enkelre Steder og 
i enkelte Provindser, uden at drage deraf den væsentlige Nytte, 
ar kunne bidrage til at fiærne eller dog formindske de Hindringer, 
som modsætte sig Folkemængdens Forögelse. Da det kan antages 



som en almindelig Grundsætning, at hvor Folkemængden med Be
standighed (og uden Medvirkning af kortvarende Omstændighe
der) foröges, der eier Landet productive Evner, der findes Næ- 
ringsvcie, og, under Arbeidsomhcdens Velsignelser, Lykke og 
Velstand ; hvor derimod Folkemængden med Destandighed formind
skes, der herske Fattigdom og Mangel, Jordens slette Dyrkelse, 
Næringsveienes Formindskelse, og Landet bliver öde for Menne
sker og Dyr, og gaaer sin Undergang i mode.

I de nyere Tider og især i den sidste halve Deel af det 
Iienrundne Seculum, har man givet Folketællingen en mere viden
skabelig Retning, og har giort den mere velgiörende for de; Al
mindelige. Man har forbundet den med Fode- og Dödc Lister; 
man har nöiagtigen bemærket de Fodres Tal i og uden for Ægte
skabet, man har ved Erfaringer lært at kiende Ægteskabernes hoic 
og velgiörende Indflydelse paa et talrigt og kraftfuldt Afkom, frem
for Polygamie og Concubinar, og derved lært, at det er velgioren- 

. de for en Stat at befordre ægteskabelige Forbindelser; man har 
lært, at Arbejdsomhed og Maadelighed ere Hovedsrotter for Folke
mængden, ligesom den meget bidrager til Menneskenes Held og 
Lykke. Man har fremdeles været meget agtpaagivende paa de Do
des Tal i begge Kiön og i alle Aldere, paa den bestandige Kamp 
imellem Livet og Døden fra Födselen til Graven, paa de Sygdom
me, som fra Vuggen til den höieste Alder igien bortrive Menne
skeslægten, decís efter Naturens evige og uforanderlige Love deels 
frembragte ved tilsyneladende tilfældige Omstændigheder under 
Forsyners vise Bestyrelse, og deels ved alle Slags Uordener hvor
til Menneskets Letsindighed og Usædelighed giver Anledning, som 



tipurvi vleiigen kande betydelig formindskes ved tiltagende Oplys, 
ning og paa Erfaring grundede og med Klogskab og alvorlig 
Strenghed overholdre medicinal Politie - Love.

Paa de Stader, hvor Fode- Döde- og Ægteskabslisrer med 
den nødvendige Nöiagtighed og Paalidelighed holdes og tilbörli- 
gen ordnes, kunde Srarsmandcn, Mcnneskeforskcren, Statistikeren 
®g Lægen, ved at sammenligne tilfældige Omstændigheder med 
Hensyn ril Luftens herskende Constitution og Vindene, med de 
herskende Sygdomme, tilstedeværende Mangel og Overflödighcd, 
Rigdom og Fattigdom, Sædelighed og Usædelighed, Maadelighcd 
og Umaadelighed, Fornöielscr og Adspredelser, Odsclhed og For
fængelighed, Arbcidsomhcd og Ladhed, Krig og andre Landepla
ger, med den större eller mindre Dodclighed, der findes i adskil
lige Tidsperioder, i adskillige Stænder og Næringsveie, og derved 
ledes ril de vigtigste Resultater; Han vil saaledes sættes i Stand til 
ar sammenligne Virkningerne med Aarsagernc, og ved at kiende 
disse, opgive de Advarsler, og de medicinale Politic-Love og An
ordninger , som kunde bidrage til at afværge de Farer, som true 
Menneskets Liv og Helbred fra Födsclen til den sildigste Alder. 
Er Land, hvor nun derfor ikke er opmærksom paa Folkemængdens 
vedvarende Til- eller Aftagclse, og i det sidste Tilfælde ikke saa 
hastig som modigt nöiugtigen undersöger Aarsagcrne dertil, som 
mueligen kunde afværges eller hæves, findes derfor i en meget 
tvivlagtig Stilling. Det er især Engelændere, Tydskere, Svenske 
og Hollændere, som synes först ar have været opmærksomme derpaa, 
saasom Grounr, Pitty, King, Korseboom, Struger, Short, Derham, 
Süstnilch, Baumann, Runeberg, Wargenrin, Malthus, m. fl., og 



især det svenske Videnskabers Selskab, som har giort Verden op
mærksom paa den höie beundringsværdige Orden, hvilken efter For
synets vise Indretning hersker over hele Jordkloden ved Menne
skeslægtens Fodsel, Dod og Forplanrelse, saa at det, som i en
kelte Aars Beregninger synes at bebude Uorden og Odelæggelse, 
ganer over til den fuldkomneste, skiönneste Harmonie, naar man 
folger er længere Tidsrum, med Hensyn til Til- og Aftageisen 
af Folkemængden, hvilket derimod neppe i en kortere Periode 
kunde bemærkes. Paa denne vigtige og nyttige Gienstand have 
ogsaa adskillige danske Lærde henvendt deres Opmærksomhed.

Nöiagtige Fode-, Döde- og Ægteskabslisrer og de deraf 
dragne Resultater have dog allerede giort os bekiendr med visse 
bestemte Grundsætninger, som kunde ansees som uafvigeligc Na
turlove; da de i adskillige Lande, og forskiellige Himmelegne fin
des næsten aldeles overeensstemmende. Jeg tillader mig at anföre 
nogle af dem, forend jeg henvender mig til at betragte, hvorledes 
vore Dode-, Fode- og Ægteskabslister i de danske Stater fores, 
og hvilke Forbedringer efter min individuelle Mening derved kun
de værr anvendelige. Kundskab om Folkemængden i de danske 
Stater, grunder sig især paa den i Aaret 1769 foretagne Tælling, 
som med en höi Grad af Nóiagtighed og Orden efter Kongelig 
Befaling ved vores Oeder og Zoega er bearbejdet, som tvende 
Gange offentlig er bekiendtgiort *),  förend den Tid synes den 

*) Heintz Sammlung zur Geschichte und Staatswirthschaft Göttingen 1789, 
Beilage zu dem aten Theil der Materialien zur dänischen Statistik, 
Flensburg und Leipsig 1787.



offentlige Opmærksomhed ikke at have været henvendt herpaa. 
En anden almindelig Tælling blev foretaget i Aaret 1787» bear- 
beidet af Postmester, Etatsraad v. Eggers, hvoraf findes en summa« 
tisk Fortegnelse i Conferentsraad Schlegels statistiske Beskrivelse over 
Dannemark, 2den Deels iste Hæfte. Af den over begge Konge
riger i 1S01, med Undtagelse af Sønderjylland og Holsteen, hvor 
Tællingen forst foretoges i 1803, som siden er bearbeidet i Ren
tekammerets Tabelcomroir, er endnu intet fuldstændigt kommet for 
Lyser. Da Folketallet dog ikke holdes hemmeligt, og Fode- og 
Dodelisterne hvert Aar offentlig bekiendrgiöres, saa har vor 
Etatsraad Pram kunnet samle Resultaterne af alle 3 Tællinger, og 
akienke os en Afhandling om Befolkningen i Scandinavien fra 
1769 til 1800, som for enhver Fædrelandets Ven maa være saa 
meget mere behagelig, da den overbeviser os om den aarlig bety
deligt tiltagende Folkemængde; og Statens derved forögede Kraft 
og Lykke, naar man allene herfra undtager Island, Norlandene, og 
især Finmarken, som formedelst den jevnlig og stærk aftagende 
Folkemængde, synes at gaae sin visse Undergang irnode, især da 
den ved Climatcts stigende skadelige Indvirkning og tiltagende 
Mangel paa Fødemidler og Livets forste Nødvendigheder neppe 
ved nogen Omsorg vil være at afværge. De danske Stater og 
Sverrig henhöre nu til de Lande, hvis Befolkning i de senere Ti
der meest efterrettelige» er oplyst; de danske Staters nemlig fra 
den forste Tælling i 1769, og de Svenskes fra det allerede i Aa
ret 1749 oprettede Tabelcomroir ved der kongelige svenske Viden
skabers Selskabs kraftige Medvirkning. I alle oplyste Lande, hvor 
man har været opmærksom paa Folkemængden paa hver  Miil 
er denne Kundskab vel oplysende paa enkelte Districter eller Om



1S3

egne, men for hele Staten synes Nytten deraf at være meget pro
blematisk. De Danske Stater höre ogsaa ril de Lande hvis Flade-Ind
hold og EZJ Mile især ved de ved det kongelige Videnskabers Sel
skab udgivne ypperlige Kort med megen Nöiagrighed er bestemt» 
Der findes kun faa Stater, som have mere end geometrisk Kund
skab om Landers Areal i det Hele, men maaskee i ingen har man 
nogen Vished om, hvormange EJ Mile ikke alene dyrket og dyrk
bart, men ogsaa udyrker og udyrkbarc Land en Stat indeholder, 
og hvor mange mere eller mindre virksomme og arbeidsomme 
Mennesker finde eller kunde finde deres Underholdning paa hver 
EJ Miil, og med hvilke Vanskeligheder de maatte have at kæmpe 
for at opnaae der. Herom har man ikkun Kundskab i nogle smaae 
enkelte Stykker overalt lige vel dyrket Land, hvis Beskaffenhed 
og Productive-Evner sædvanlig er saa meget forskiellig. Lande 
med er stort Areal og lidet Fladeindhold af dyrkbart Land kunde 
derfor have en ligesaa stor Folkemængde, som smaa Lande, hvor 
paa en overalt lige frugtbar Jordbund mange arbeidsomme og flit
tige Mennesker paa et lidet Fladeindhold ere sammendyngede.

Mennesket har det tilfælles med andre Dyrarrer, maaskee 
endog med Planteriger, at Forsynet har begavet dem med en Na- 
turdrivt ved Foreningen af begge Kiön, at forplante deres Art 
og forbinde denne Handling med en behagelig Fölelse. Med Ret
te beundrer man Skaberens vise Indretning og den Orden, ved 
hvilken er bestemt Forhold af begge Kiön findes, som er tilstræk
keligt til Menneskeslægtens Forögelse. Man kan antage der som 
en Grundlov, at i det Hele flere Drenge end Piger blive fodte. 
Grandt er den forste, som har bemærket denne Sandhed, og be- 
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vlist den, ved, paa adskillige Stæder, samlede Erfaringer. Vel er 
Forskiellen af födte Drenge og Piger i mindre Summer neppe 
mærkelig; men i större samlede Summer bliver det en uforander
lig Lov, at imod 20 Piger fodes 21 Drenge, -sieldcn flere eller 
færre, fölgelig det Mideltal 5 af 100 eller 50 af 1000. Alle Na
tioners bekiendte Fodclister stemme heri overccns. Ogsaa i de 
danske Stater er dette Tilfælder. I den i Flensborg og Leipzig 
udkomne: Beilage der Materialien zur dänischen Statistik: anförte 
for 7 Aar, findes omtrent det samme Resultat. Af de paa den 
kongelige Fodselsstiftelse i 20 Aar, fra 1788 til 1807 födte 
19434, vare 10038 Drenge, 9405 Piger. Under en lige Dødelig
hed maae af er noget större Antal Drenge döe flere end af der 
mindre Antal Piger, hvilket ogsaa Erfaringen lærer.

Listerne af den i Aaret 1769 d. 15 August foretagne Tæl
ling viser dog et betydeligt Overtal af Qvindekiönnct fremfor 
Mandkiönnet, som i et Middeltal næsten belobcr sig til 9 p. c. 
Aarsagen hertil synes for en stor Deel at ligge deri, at denne 
Tælling blev foretaget i midtsommer Tiden, da cn Deel af Mæn- 
dene ved Handel og Söefarr maatte være fraværende , og cn Deel 
af de gevorbne Militaire ikke skal have været indbegrebne i Tæl
lingen. Qvindernes noget længere Levetid kan vel ogsaa for
ege disses Antal. Mændenes Kald og Næringsveie udsætte dem 
oftere for Livsfarer, og give dem Ledighed at erhværve deres 
Underholdning p3a andre Sred.er, hvorved de ere tabte for Fædre
landet. En almindelig Erfaring har beviist, at Sygdom og Döde- 
lighed ere hyppigere, og en meget höi Alder sieldnere i store 
Stæder, end i de mindre og paa Landet. De store Srædcrs 
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Indhold er sædvanlig 'uforholdsmæssigt til Mængden af de Menue*  
sker, Huusdyr og andre Legemer de indeholde, da derved Kilder« 
ne til Luftens Fordærvelse og ril dens Forening med allehaande 
skadelige Gasarrer og Uddunstninger ere saa talrige, da Rigdom 
og Fattigdom, Umaadelighcd og Mangel, hæftige Lidenskaber 
og Bcgiærlighcder, Usædelighed og alle Slags Uorden langt mere 
er herskende i srore Stædcr end i de mindre, da smitsom Syg
doms Stof vanskeligere indskænkes, og dens Udbredelse forebyg
ges m. V., -saa er d.er en SelvfoJge at slige Sræd-er betydeligen hin
drer Folkcformerelsen, og at ofte en heel Provinds efter Naturens 
Orden neppe kunde erstatte det Folkerab som i Residenzen, (sæd
vanlig den storste Stad i Lander) har fundet Sted. Ethvert Land 
kan derfor siges at tiltage destomindre i Folkemængde, jo «torre 
Forholdet er af dets Indbyggere, som opholde sig i store S.'æder, 
til dem der boe i mindre Byer og paa Landet. ' Susmilsh og Price 
antage efter adskillige Landes Mortalitets-Lister, hvor man har væ
ret opmærksom paa Folkemængdens Forögelse og Formindskelse, 
at med Undtagelse af de Aar da Epidemier har hersket, i store 
Stædcr doer i af 20, i mindre Stædcr 1 af 28, og iblandt Land
boerne i af 40- 50; den samme forögede Mortalitet af voxne 
Mennesker i store og folkerige Stædcr finder ogsaa Sted blandt 
Börnene; Der findes de store Stædcr i Europa hvor den halve 
Deel af de födte Born döe förend de opnaae det ßdie Aar.

Ogsaa Kiöbenhavn deler skiöndt i en mindre Grad alle store 
Sræders .Skiæbne, ar flere döe end fodes, -og ar denne, i Forhold 
til Rigers Srorrclse meget store Stad, betydeligt hindrer Siarcns 
Folkcformerelse. Dette Tab maae da erstattes ved Tilvæxt af ind-

Vid. Sel. Skr. VI Deel. II Hafte 1816. A a
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komne Landboere, og Fremmede for at deeltage i de talrige og 
tillokkende Næringsveie og Fornöielser, som her tilbydes. Dog 
findes i Kiöbenhavn en Deel Aar hvor de Fodtes Tal overstiger 
de Dödes endog betydeligen. Jeg har i mine udgivne phys. med. 
Betragtninger over Kiöbenhavn efter de fra Politiet bekiendtgiorte 
Lister, samlet de i Kiöbh. i go Aar Döde og Fodte; deraf sees 
at i de forste 40 Aar, fra 1729 til 1768 > fandtes 8 Aar hvori 
flere fodtes end döde, hvis Tal belóber sig sammen til 18185 deri
mod i de ovrige 32 Aar var Tallet af de flere Döde end Födte 
25560. I de folgende 4 Decennier, fra 1769 til igog, vare 15 
Aar, hvori flere födtes end döde hvis Tal vare 7310 og i de ov
rige 25 Aar döde 14012 flere end der födtes. Det geraader me
dicinal Væsener, Sygepleien, Borns, Fattiges- og Sygebehandling og 
endelig medicinal Politiet til megen Ære, at Stadens Mortalitet 
saa betydelig har aftaget, uagtet Englændernes Overfald i igoi og 
1807 kostede i Kiöbenhavn nogle 1000 Mennesker Livet. Den 
siden 1801 indförre Vaccination, hvis hældige, faste og uafbrudte 
Gang giör at næsten ingen udbredt Koppeepidemie kan finde Sted 
i de danske Stater, har vist ogsaa bidraget ril Dødelighedens For
mindskelse i det sidste Decennium. Der ere i Kiöbenhavn i disse 
80 Aar 21344 flere döde end fodre, uagtet Stadens Folkemængde 
i dette Tidsrum vist har foröget sig med 30000. Dette viser til
falde hvor upaalidelig store Stæders Folkemængde ved Folketællin
ger , Döde- og Födelister, bestemmes, og hvor nödvendige almin
delige gientagne Folketællinger ere, for deraf at sintre til Stadens 
til eller aftagende Folkemængde, og derved ril Srarens Kraft, Vel
stand og Lykke. Naar man derimod igiennemgaaer Föde- og Dø
delister efter de der findes i Heines Samlungen zur Geschichte
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der Staatswissenschaft, og af: Beilage zu den 2ten Theil der Ma
terialien zur diinischen Statistik, Flensburg und Leipzig 1787 j for 
I Aarhundrcdc, saa finder man, med Undtagelse af Island, Nord- 

». landene og Finmarken, vist en bestandig og betydelig Overvægt
af Födte fremfor Döde paa Landet og i de mindre Stæder. Fol
kemængden i enhver Stat vilde hastig tiltage om ikke meget store 
Byer droge en ikke ubetydelig Mængde af Landboere til sig. 
Upaatvivlclig har Forsynet paa den ene Side ved uforanderlige 
Naturlove, sorget for hele Menneskeslægtens stadige og langsom*  
me Forögelsc, hvor ikke klimatisk Indflydelse, Mangel af Jordens 
productive Evner og Fødemidler, og Mangel paa Industrie og 
Huusflid og arbeidsomme Hænder sætte uovervindelige Hindringer 
derimod; hvor disse Andes vil selv temporaire Landeplager, Krig, 
Pest, og andre smitsomme Sygdomme, Hungersnöd, store Natur- 
Revolutioner, m. V., ikkun paa en Tid formindske Folkctallet, 
som snart ved igien forøgede Næringsvcie vil erstattes. Paa den 
anden Side har Skaberen tilladt, at Menneskenes intellectuelle Ev
ner, en klog og oplyst Regiering, vise Love, Forstand, Eftertanke fe
og Erfaring kan bidrage saare meget, ved Hielp af sunde, kraft
fulde, arbeidsomme og moralsk gode Mennesker, til at foröge 
ikke alene Folkctallet og derved ogsaa Staternes Lykke og Beboer
nes Styrke og Velstand, men ogsaa under modsatte Betingelser 
at formindske den og derved frembringe modsatte Virkninger.

Folkeformerelsen har sin Grund i Ægteskabet ; denne Fore
ning har Skaberen saaledes indviklet i Öeconomie-Planen for Men
neskeslægten, at de med Rette kunde ansees for uadskillelige Den 
langsomme Udvikkling af de menneskelige Evner, som ved Mcn- 
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»eskesltegten nok skeer mere langsomt end ved nogen anden Dyr
art, giorde det nødvendigt >, ved ægteskabelige Forbindelser at for
berede for vordende Mennesker den Omsorg, for at afværge tru
ende Farer for deres. Liv, den Pleie, den Opdragelse, som kunde 
giöre dem skikkede til deres Medmenneskers Nytte i et meget 
længere Tidsrum, end nogen anden Dyrart behøver. Ægteskabet 
er ar ansee som en uforanderlig Naturlov, hvis Nødvendighed og 
Værdighed af alle Nationer endog i deres raaesre Tilstand er er- 
kiendt og antaget. Denne Forening er ikke blot en selskabelig 
Contract en religiös Skik, en conventioncl eller politisk Indret
ning, men den er Udtrykket af Narurens lydelige Stemme, hvis 
Præg tydelig rober Menneskets medfódre Evner ril at hæve sig 
over alle andre Dyr, til de kunne modrage Aandseultur og Foræd
ling; den er een af Menneskers væsentligste Bestemmelser, og li- 
gesaa uundværlig for det enkelte Individs Opdragelse, som for 
Menneskeslægtens fremskridende Udvikling og vedvarende For- 
merelse.

Skaberne har giort alt for at befordre Ægteskaber, denne 
Grundsrotte for Menneskeslægtens Vedligeholdelse. Han har un
derordnet Ægteskaber som en frie Handling under Fornuften, og ik
ke allene under dyrisk Instinct. Mennesket kan forudsee Følgerne 
af sine Handlinger og indrette disse derefter. Ægteskaber, ind- 
gaaet med modent Overlæg, udgiör, under Agtelse og Venskab 
og fælles Attraae at bidrage til hinandens Lykke og Fornöielse, 
ikke allene den hoieste Grad af menneskelig Lyksalighed, men og- 
saa mange huuslige Dyder spire frem deraf, og giör Ægteskabets 
Baand til en Velsignelse for det menneskelige Kiön og Fædrelan
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det; cn öm Börneopdragelse hvorved Ægteskabers Velsignelse i 
saa höi en Grad forædlcs, Arbeidsomhcd og Orden ,. Sædelighed 
og Sparsommelighed, ere en lykkelig Forenings velgiörende Frug
ter, og fremme saavel enkelte Familiers, som Staters Moralitet, 
Velstand og Styrke» Den retskafne Mand bliver forst ved Kone 
og Börn knyttet ril Staten, til Regieringen og til Fædrelander, 
dets Vel, dets Ford-eel bliver da hans egen, eller*  som Bako ud
trykker sig — den som er gift og har Born, han har givet Sta
ten Gidsler, han er obligat, kun han er sand Statsborger, sand 
Patriot.

Naar man, i de Lande som kun findes lider befolkede og 
Næringsmidler og Nærin-gsveie vare mange, kunde rænke sig at 
Naturdriften og Menneskenes endog overlagte Beslutning til Gif
termål kunde have sit frie Löb, vilde ægteskabelige Forbindelser 
vist være mere talrige, mere almindelige end de nu findes, og 
næsten indbefatte hele Mennesketallet af den Alder, hvor Natu
rens Stemme lydeligen indbyder ril den Handling hvorved Men
neskearten forplantes. Men dette er i Almindelighed ikke Tilfæl
det. Den som med modent Overlæg bestemmer sig til Gifter- 
maal, paatager tillige den Forbindtlighed og den Pligt at under
holde en Familie og opdrage sine Born, hvilket under uvisse Ud
sigter afholde mange fra at indlade sig i en Forening, som de önske, 
skiönt der findes mange, som under ublióe Udsigter indlade 
sig i Ægteskab, og dog ved Duelighed, Arbeidsomhed, Orden og 
Sparsomhed, ikke allene erhverve deres rigelige Udkomme, men 
ogsaa vel opdrage deres Börn, og derved blive i en höi Grad 
agtværdige.
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I ethvert Land hvor Mængdens Fattigdom er stor, Prisen 
paa Livets Förste Fornødenheder er overdreven, Borneopdragelscn 
saavel i physisk som moralsk Henseende forsötnr, Ladhed og 
Uvirksomhed ikke er ualmindelig, Næringsveje neppe ere tilstræk
kelige til Livets Ophold, Munterhed, Glæde og Virksomhed cjuæ- 
les ved ublide og sörgelige Udsigter i Fremtiden, Sædeligheden 
synker, og uordentlig Tilfredsstillelse af Kiönsdriften er hærskende; 
under disse enkelte eller samlede Omstændigheder er det en Sclv- 
fölge at Ægteskabernes Tal formindskes, og at de som findes skee 
i en Alder, som efter Naturens Orden er mindre beqvem til Ar
tens Forplantelse og mindre frugtbare, at Folkemængden derved 
maae formindskes, eller dog ikke betydelig tiltager er en Folge 
heraf; De som Ietsindigen indlade sig i ægteskabelige Forbindelser, 
ofte uden Kundskab og Erfaring, henrevne af Ungdoms Lidenskab 
og blind Tillid til Forsynet, finde ofre deres fyrige Haab om for
ventet Lyksalighed skuffet; uden Evner at underholde en Familie, 
bliver Modloshed, Armod og Mangel, Uenighed og Bebrejdelser, 
ja vel og Udsvævelser, Fölgerne af denne ubetænksomme Hand
ling, og disse Ulykkelige maae da ofre overlade deres elendige 
Afkom til offentlig Omsorg som gaaer derved en ridlig Ddd ¡mo
de. Slige Foreninger kunde vel foröge Ægteskabernes Tal, mea 
kun lidet bidrage til det offentlige Vel, eller' Folkemængdens 
Forøgelse.

Til Ægteskabernes Formindskelse kunde fremdeles bidrage 
den stigende Mængde nf ugifte sunde Mand, som hverken cre 
bundne ved antagne Religions-Skikke, ved politiske Nødvendighe
der eller Mangel paa Evne til at erhværve Fornödcnhcdernc for
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cn Familie, som da og sædvanlig naar tiltagende Alder, og afta
gende Siæls- og Legemskræfter indfinde sig, som oftest for sildig 
beklage deres Vildfarelse, og gaae under Savnet af den förste af 
al menneskelig Velsignelse, huuslig Lykke, cn eensom og ofte 
ubeklaget Död imöde, da ingen Stilling i Verden kan erstatte det 
ömme Venskab, den saa nöie forbundne Interresse, den Omsorg, 
Opmuntring og Deeltagelse, den Pleie og Trösr, som et lykkeligt 
Ægrcskab tilbyder. Naar til disse anförte Omstændigheder endnu 
komme, at Menneskene ved Tvang og Love fraholdes fra at ind
gase ægteskabelige Foi bindeiser, naar Statens Sikkerhed og For
svar nödvendigen kræver Underholdningen af store staaende Hære, 
som indeholde Kiærncn af Folket i deres blomstrende Alder, hvis 
Kald ikke tillade huuslige Sysler og Omsorg for en Familie, saa 
maae dette ogsaa nødvendig hindre Folkeformerelsen, skiönt de 
uægte Borns Tal derved inaatte foreges. Uordentlig Tilfredsstil
lelse af Kiönsdriften befordres ogsaa derved og især den Sygdom, 
som næst Kopperne har giort den störste Odelæggelse iblandt Men
neskene paa Jordkloden.

Det er ikke usædvanligt gnavel- i Kiöbenhavn som i de min
dre Srædcr og paa Lander at Menpeskcr i cn for tidlig eller en 
meget uiiig Alder indlade sig i ægteskabelig Forbindelse, og der
ved hindre den Frugtbarhed som kunde ventes efter Naturens 
Orden ; For tidlige Ægteskaber ved en Alder eller Legemsbygning 
hvor Legemer ei er fuldkomment uddannet er upaatvivlelig skade
lig saavel for Forældrene især af Qvindekiönnet, som derved bli
ve skrøbelige ofte igiennera deres hele Levetid, som for Bornene, 
som blive svage, og Dödeligheden iblandt dem större end efter



Naturens sædvanlige Gang kunde være at vente. Pigen under 29. 
og Ynglingen under 25 Aar, om ikke særdeles Omstændigheder 
maatte kræve det, handle derfor især under vores Himmelegn, som 
oftest ilde imod dem selv, deres Afkom, og det Offentlige at 
indlade sig i Ægteskab. Jeg paatvivler ikke, at en bestandig Er
faring -om disse Menneskers Historie i en Kække af Aar kunde 
fölges, vilde stadfæste denne Sandhed, som jeg saa ofte paa min 
lange practiske Bane har havt Ledighed at bemærke. De gamle 
Germanier holdt det for en Skam naar Pigerne giftede sig forend 
20 Aar. Ved Giftermaa'l saae de paa Liighed af Alder, Styrke 
og Störrelsc; og Julius Cæsar og Tacitus finde heri, med Rette, 
Aarsagen til deres fortrinlige Kraft og Störreise.

Det strider aabenbar imod Naturens Orden og Hoved-Hen
sigten af Ægteskabet naar Mennesker af en meget ulige Æder ind
lade sig i denne Forbindelse. Skaberen har ved ellers sunde og 
usvækkede Mennesker forundt Mandens Forplantelscs-Evner et læn
gere Tidsrum end Qvindens Frugtbarhed, hvilken imod det 50de 
Aar aldeles ophorer. Naar "tvende aldrende Personer af omtrent 
lige Alder gifte sig, saa kan paa Folkeformerelsens Side intet der
imod være at indvende. Men naar en gammel Mand tager en 
ung Pige, eller omvendt, saa at der «re 25 til 30 eller flere Aars 
Forskiel imellem deres Alder, 'saa strider det upaatvivlelig imod 
Naturen og slige Foreninger maae blive enten aldeles ufrugtbare, 
eller Ægteskabet kan dog ikkun blive saa kortvarende, at ingen 
Talrig Afkom mueligen deraf kan ventes. Önskeligt vilde det væ
re ar slige med Hensyn -til Alderen ulige Ægteskaber i de aarlige 
Ægteskabslisrer hieve anförte og om deres Tal som jeg formoder 
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vilde findes betydeligt, denne Uorden ved passende Anordninger 
kunde om ikke aldeles hæves, saa dog for en Deel indskrænkes. 
I dec mindste synes der ei at være ubilligr, at slige, mod Natu
rens Oidcn stridende ægteskabelige Foreninger erhvervede Bevil
ling dertil, og efter Vedkommendes Evne og Øvrighedens Bestem
melse, maatte paalæ’gges en Skat som kunde tiene ril Udstyr, for 
yngere moralsk gode duelige Mennesker, som tillige vare arbejd
somme og som ønskede ar indlade sig i Ægteskab.

Det er en Erfarings - Sag, at Anlæg til forskiellige Sygdom
me kan have sin Grund i Forældrene og forplantes til Afkom
met. Vi bemærke derfor ikke usædvanligen, ar Brysrsygdomme 
og Tæring, Krampe og Nervesvækkelsc, Kirtclsyge og engelsk 
Syge, Gigt og Podagra, Hämorrhoider, Kræft, Steen, venerisk Sy
ge, under alle dens forskiellige Skikkelser, og andre Sygdomme 
hvis oprindelige Kilde er uordentlig Tilfredsstillelse af Kiönsdrif- 
ten kunde meddeles Börnene, endog-ved Undfangelse. Hos Jo
derne er Ægteskabernes Frugtbarhed stærkere, en naturlig Folge 
af deres tidlige og længe vedvarende Giftermaale. Skiönt ingen 
Frugtbarhed og Folkcformerelse kan lignes med den som Moses 
angiver, at af Jacobs Born kom 70 til Gosen i /Egypten og efter 
430 Aar udgik, 600,000 foruden Börnene. Ar Ægteskaber imellem 
Personer, som ere behæftede med slige Sygdomme ere skadelige 
for Folkeformerelsen og national Kraft og Styrke, er en Selvfolge; 
Hvilken kraftig Opmuntring ril Orden og Maadelighed for Men
neskeslægten har ikke Forsynet lagr i denne Naturlov, og hvilke 
bitrre Fölelser maae det ikke vække hos ei aldeles fordærvede 
Mennesker, naar deres Born af denne Aarsag under Smerter og

Kid. Scl. Skr. ¥1 Ded. II Hafte 1816. B b
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Lidelser gaae en tidlig 0öd imöde, og som maae bebreide deres 
Foraldre deres Tilværelse. Naturen straffer saare haardt Overtræ
delsen af sine velgiorende Love. Saa velgiörende ogsaa Ægteska
bernes forögede Tal maatte være for Stats - Samfundet, saa vilde 
det dog være at önske at ægteskabelige Forbindelser Imellem, i phy~ 
sitk og moralsk Henseende usunde og svage Mennesker, ved lægevi- 
denskubclige Undersøgelser kunde bestemmes, om de ikke aldeles 
fønefø forhindres, dog maaskee mueligen kunde indskrænkes. Æg
teskabernes Antal i Kiöbenhavn i 15 Aar, fra 1776 til 1791 be
lob sig til 15120, og i de folgende 15 Aar fra 1792 til 1806, 
til 14541. Følgelig have de under Stadens betydelig forögede 
Folkemængde, meget aftaget. Graden af Frugtbarheden i Ægte
skaberne i Kiöbenhavn kan vel efter de Födtes Tal ikke med no*  
gen Sandsynlighed bestemmes, undtagen naar den Mængde af uæg
te Born, som fodes paa Fødselsstiftelsen bleve fradragne, og da 
kunde man neppe regne 3 Born paa hvert Ægteskab. Jeg har 
ikke i vores forhen anförte nöiagtige statistiske Tabeller, fundet 
nogen Underretning om Ægteskabernes Til-, eller Aftagelse i Sta
tens forskiellige Provindser, men i Forhold til de Födtes Tal, 
hvoriblandt ikke saa mange uægte Born findes, kunde vel 4 Börn 
anslaaes paa hvert Ægteskab og i Norge ligesom i Sverrig end
nu flere.

Det er en meget sörgelig Sandhed, som næsten uden Und
tagelse finder Sted, især i alle store Stæder, at næsten en heel 
3die Deel af Menneskeslægten omkommer inden den har opnaaet 
det sdie Aars Ende. Dette er i en mindre Grad Tilfældet endog 
med de Born som fodes i Ægteskabet og ikke mangle aldeles
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Forældrenes Omsorg. Det er vanskeligt om ikke umueligt at sæt
te Grændser derfor , skiont man maatte luende Aarsagerne dertil. 
Skaberen har nedlagt i hele Narurriget den Naturdrift, at sorge 
for dets Afkom, afhielpe dets Trang, og at afværge Farer for 
der. Mange synde imod deres Biirn og forkorte disses Dage af 
Uvidenhed, andre af Letsindighed, andre af Ligegyldighed og at
ter andre af utidig Kiælenskab og overdreven Omsorg; ogsaa kun
de der vel findes nogle som ere grusomme nok til at önske hel
lere Börnene döde, end at leve under ublide pg sörgeligc Om
stændigheder og Udsigter i Fremtiden. Derimod findes ogsaa 
mange Modre, til hvis omme Omsorg spæde Born især ere be
troede, som med den meest ufortrødne Opmærksomhed i den 
nöieste Forstand ere Mödr? for deres Born, hvis Liv, Helbred 
og tiltagende Styrke er deres sødeste Belønning. Det er mæik- 
værdigt, at jo mere Mennesket afviger fra Naturens Orden med 
Hensyn til Sædelighed, Arbeidsomhed og Maadelighed, jo mere 
den velgiörende Naturdrift at elske deres Born, og at sorge for 
dem, ved Forfængelighed, Ödselhed, Lidenskaber, Umaadelighed 
og Udsvævelser eller ogsaa ved trykkende Mangel og Fattigdom 
svækkes øg nedtrykkes, desto flere Sygdomme vil spæde Born 
være udsatte for, jo större vil Dødeligheden være iblandt dem. 
(Jeg har omhandlet denne vigtige Gienstand i mine phys. med. 
Betragtninger over Kiob.) Den Nöiagtighed og Orden som ved 
spæde Borns Opfostring hör iagttages, og Farer for Börnene af
værges, kan ikke bestemmes af Staten, ikke ved medicinal og po
litic Love, men henhore upaatvivleligen til Forældrenes frie Hand
linger, som bor oplyses om deres Pligter og opmuntres til at op
fylde dem.

Bb 2



Af Born som ere avlede i lovligt Ægteskab og som opfo
stres tinder Forældrenes Omsorg i ordnede Familier, doe hos 
os sædvanlig i dec forste Aar fra Fodsclcn 4, til 5 Aar fra 
Fodselen i, , til 15 Aar, fyldest i Deel,*  altsaa leve af 1000 saa- 
danne Börn efter forste Aars Forlob omtrent 750, efter 5 Aar 
560, og efter 15 Aar 500, hvilket ogsaa er overccnfisremmende 
med Susmilchs og Baumanns, disse udmærkede Grandskere for 
Menneskeslægtens Formerclse og Formindskelse, — Beregninger. 
Derimod döe efter Süsmilch af uægte, og deres Forældre forladte 
Börn, naar de endog tages under offentlig Tilsyn, i det forste 
Aar omtrent den halve Deel, inden 6 Aar ¿ Deel, indtil 15 Aar 
* Dele, saa at af 1000 slige Börn, efter 1 Aars Forlob 500, ef
ter 6 Aar 250, eg efter 15 Aar i et Middeltal 200 Börn maatte
blive tilbage. Saa skrækkeligt hævner Naturen Overtrædelsen af
sine hellige Love, og Ringeagtelsen for de tvende Grundsrotter for 
Menneske-Samfundets Vedligeholdelse, Ægteskab og Forældrenes 
omme Kierlighed til deres Börn, Dog er Mortaliteten af de spæ
de Börn som födes paa Kiobenhavns Fodscisstiftelse, som nok ind
tager en betydelig Rang iblandt alle lignende bekiendte Indretnin
ger i Europa ikke fuldt saa skrækkende som de Suszmilchske 
Tabeller angive, da efter den fra Directionen for Fodscis-og Pleie- 
Stifrelsen under 20 Sepr. 1804. til Kongen indgivne Indberetning 
af 11863 Börn som i 16 Aar ere fodre paa Stiftelsen i Kiob, og 
overladre ril offentlig Omsorg og Plcie, til det 6re Aar, ikkun 
dode 1378 eller omtrent en 8 Deel, dog vare derfra afregnede de 
Dödfödte og strax efter Fodselen Afdöde, saavclsom Aborteringer 
og raadne Börn som aldrig kan reddes, samt 7 og g Maaneders 
Börn, hvoraf som bekiendt de fleste doe, uagtet den meest om-
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hyggelige Pleie anvendes, hvilke nok kunde udgiöre et temmelig 
betydeligt Antal. . i', ; . -r

.u-.'l sibf j^vo geb rt:> • ,-pJi b^m ;j snotrxii
Uægte Borny Tal Som födes i Kiöbenhavn er næsten aarltg 

tiltagende, og denne Uskik udbredes ogsaa paa Landet. I en Re
sidenz for Danmarks Konger, en- Söe- og Handdlsstad som: har Cn 
stærk Garnison., hvor. Rigets eheste Universitet findes, og mange 
Mennesker i deres blomstrende Alder, hvis Stilling ikke tillader 
dem ¡at tænke paa ægteskabelige Forbindelser , hvor Letsindighed, 
og Lyst til Fornöielser, Adspredelser. ognMoerskåb .synes tit tilta
ge og Sædelighed og Religiöserer derimod at aftage,' .hvor det sto
re Middel imod Uorden i Kiön&driften, Arbeidsomhed og Virk
somhed ikke, almindeligen udöves, iblandr hvilke sidste'jeg isæt
regner den store Mængde af Tienere, den Menneskeklasse som 
maiskec af alle er den mindst agtværdig«, og hvis«;Fristeiset ere 
saa talrige, har Hovedstaden det tilfælleds med alle andre store 
Stæder, at tillige med andre Uordener som hive deres Grlind i 
Misbrug af Kiönsdrivten, ogsaa de uægte Borns Tal tilrage til li- 
den, baade fór Folkcformerclsen og Menneskenes Lykke. Man 
bliver. i en hoi Grad mislcdet, naar man slutter, fra de fodce 
Berns tiltagende Mængde i Ligning med de Döde tik- Statens- cig 
Slædernes forøgede Folkemængde, og deraf flydende forögede 
Kraft, Styrke og Velstand. Fem Börn födte i ordentlige Ægte
skaber eré en langt sikkrere Gevinst for det Offentlige, end<20 
uægte Börn overladte til offentlig stedmoderlig Omsorg. <1 et 
Qvinqvennium, fra 1800 til 1805, ere i'Kiöbenhavn födte 1 gtfyg 
og heraf 6305 paa Fødselsstiftelsen, dc.cls derfra .mdisatte- paa 
Lander, deels afgivne i Pleiestifxelsen. Skiöndt af disse' k*n  

/



antages at have været 450 uformuende og andre Koner, som 
efter Stiftelsens Indretning vel have Adgang dertil, men mane ta
ge Börnene tilbage med sig, saa ere dog over en heel gdie Deel 
af alle Born i Kiobenhavn uægte, eller af 3 Born findes eet som 
er fodr uden for Ægteskab. Sandelig et meget sorgeligt Resultat 
for Kiobenhavns Sædelighed, naar man ikke maatte anrage, at ik
ke allene i Omegnen af Hovedstaden men ogsaa fra de fraliggen
de Provindser og Naboekongeriget mange tyede ril denne velgio- 
rende Stifrelse, hvor de, under Hemmelighedens Slör, kunne 
overstaae Födselen under det nöiagrigste Tilsyn, og efterlade de- 
stoværre ofte deres Born til Fodsels- og Pleiesrifrelsens Omsorg. 
Det vilde dog være ubilligt imod de Ulykkelige, som uden for 
Ægteskaber fodes paa Stiftelsen, ar troe, at Alle som der aflægge 
Frugren af forbuden Kierlighed skulde være saa aldeles föleslöse 
imod Naturens Stemme, at de rned Ligegyldighed efrerlodc deres 
Born, disse ulykkelige Væsner, til offentlig Omsorg, Dette er 
vel tildecis Tilfældet med vanartede Mennesker, men langt fra 
ikke med alle; mange tabe ikke deres efterladte Born af Sigte, 
men bidrage efrer deres Evne troeligcn ril deres PJeie. Andre 
hvis Esner og Stilling aldeles hindre dem fra at dceltage i deres 
Borns Skiebne, forlade som oftest Stiftelsen med et sorgende Hier
te. Oftere synes de umenneskelige Fædre at fortiene do-n billigste 
Bebrejdelse, og ethvert folende Menneskes Foragr, der efter at ha
ve under Ægteskabs - Levre og under Skin Hellighedens Maske 
forfort en god uskyldig Pige, giver er Menneske Livet og siden 
skiuler sig under det Hemmelighedens Slör, som omgiver Fød
selsstiftelsen, uden at tænke paa at fode og opholde der. Jeg vid
ste sandelig ikke at nævne en Handling, som er saa skiendig i
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sin Natur og saa skrækkende i sine Folger som denne. Meget 
ønskeligt vilde det være om Foranstaltninger kunde træffes, (uden 
at hæve det Skiul, som synes at burde være uadskillelig fra Fød
selsstiftelsen), hvorved dog slige unaturlige Fædre maatte tvinges 
til efter deres Stand og Vilkaær, at bidrage til deres ulykkelige 
Borns Pleie og Underholdning, in
: 'O'..'. o VuBtf'rt i ru omCT .'àoxqê ávilaá

Det er destoværre en ligesaa sand som sørgelig Erfaring, 
at i alle offentlige Opfostrings. Anstalter paa alle Stæder uden Und
tagelse de fleste Born döe i den barnlige Alder inden de kunde 
som virksomme Borgere afberale deres Gieid til Staren. Man har 
iagttaget at i Paris i Stiftelsen for Hittebörn, af et Tal af 7000 
Born, som omtrent aarlig indtoges i 10 Aar döde 6520, og at 
fölgelig af 14-15 Born ikkun eet undgaaer dette aabne Svælg. 
Dog skal cfrer de senere forbedrede Indretninger * Dødeligheden 
være noget formindsker. Uagtet al den Pragt Bygningen, det Loca
le, og den nöiagtige udvortes Omsorg for Reenlighed i Paris, 
frembyder, forholder sig dog Dødeligheden i den Kiöbenhavnske 
og den Pariser Fødselsstiftelse, som 4 til 5. Aarsagen til uægte 
Borns Dødelighed er ikke vanskelig at forklare, skiönt den nöiag- 
tigste Omsorg for dem anvendes. Uægte Born avles som oftest 
især i folkerige Söe- og Handclsstæder af, ved alle Slags Udsvæ
velser og Uordener svækkede Fædre, af Modre som igiennemgaaer 
deres Frugtsômmelighed under Kummer, Angest og Selvbebreidel- 
ser; Frugten af forbuden Kierlighed har allerede under Moderens 
Hierte uskyldigen maattet dele den Angest, Krænkelse og over
drevne Anstrængelse, som Frugtsommelige uden for Ægtestanden 
saa ofte ere udsatte for. Det omme, hellige Baand, som forbin-



ao o

der Moderen med det nyefödre Barn, afbrydes kort efter Fodse
len, hvilket ingen fremmed Omsorg, ingen nöiagtig Tilsyn fuld
kommen kan erstatte. Det spæde, ofte svage Barn bliver snart 
berövet den Die, som Neturen har bestemt for der, det bliver 
overladt til'fremmede, leiede Modre, som ikke Kierlighed og Na- 
turdrivt, men sædvanlig Trang og Vindesyge binde til den uljk-

I

kelige Spæde. Disse Aarsager cre i Kiöbenhavn og alle andre 
Stæder de samme. Dog holder jeg for, at, saa vidt jeg har kun
net bringe i Erfaring, Dødeligheden af uægte Born i ingen Fod
sels- og Pleicstiftelse i Europa er mindre end den der findes i 
Kiöbenhavn. Jeg har omhandlet denne vigtige Gienstand i det 
andet Bind af mine phys. med. Betragtninger over Kiobh. Siden Fod
sels- og Pleiesrifteïsens Indretning, ere Födsel i Dolgsmaal, Barne
mord, og Börnenes Udsættelse en næsten ukiendt Forbrydelse i 
Kiöb., hvilke derimod i en længere Frastand fra Hovedstaden ikke 
tre ualmindelige.\

Hvor under en oplyst og blid Regiering, milde Love og 
Retfærd, anstændig Borgerfrihed, nöiagtig Orden i de offentlige 
Sagers Gang, og ikke aldeles fordærvede Sæder, værne om Bor
gersikkerhed, om Velstand og huuslig Lykke; hvor Jorden frem
bringer Producter, og disse ved Virksomhed og Arbeidsomhed 
kan foröges og forædles; hvor der findes Næringsveie ril at er- 
hværve Livets Nødvendigheder og Behageligheder; hvor Ægteska
berne formeres og hædres, og saavidt mueligt, Lösagrighed af alle 
Slags forhindres og straffes; hvor der af omme Forældre sorges 
for spæde Borns Opfostring, og Ungdommens Siæleevner og Le
gemlige Kræfter tilborligen uddannes; hvor gode medicinal Politie-
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love findes og med Nøjagtighed overholdes, der vil Folkemæng
den og med den Statens Kraft og Velstand med Bestandighed til
tage om endog fordærvelige Landeplager paa en kort Tid maa-tte 
standse den Folkemængden, som et Middel til offentlig Hæld og 
Lykke, kan dog antages at have en Grændse, som den ikke kaa 
og bor overstige. Naar Jordens productive Evner i et Land ikke 
ere og kunne blive mere end tilstrækkelige til Beboernes Under
holdning, naar Næringsvcie ikke tillade flere Hænders Beskiæfti- 
gelse, saa vil ingen foröget Folkemængde finde Sred, og det over
stigende Tal vil söge andre Jordpletter hvor deres Virksomhed 
kunde frembringe deres og Familiens Underholdning, Vel findes 
i det hele Europa nok intet Land, som jo kunde underholde me
re end det dobbelte, ja endog det tredobbelte, ja vel og det io 
dobbelte Antal af Mennesker, end de nu eie, saa at ingen Grund 
er eller vil blive at befrygte at noget Land vil blive overfyldt 
med Mennesker, men vel, at en Stat ikke indeholder nær den 
Mængde Mennesker den kunde og burde underholde. Det or maa- 
skee kun Holland, som ikke allene giver et lysende Beviis paa 
hvad Orden, Arbcidsomhed og Tarvelighed kan udrette, som er 
det meest befolkede Land i Europa, men ogsaa hvis Folkemæng
de ikke mere kan foreges, da alle Næringsveje og Industrie - Gre
ne efter Landets Areal, er drevet ril det Hoicsrc, og maaskee un
der Tidernes nærværende Gang vil aftage.

Iblandt alle Midler som bidrage til Folkeformerelsen, denne 
Hovedkilde af Staternes Styrke og Sikkerhed, Rigdom og Lykke 
er Jordens tilborlige Dyrkelse og Forbcdiing, saaledes ar mange 
Mennesker ikke som Trælle allene arbeide for Andre, men som ' 
JTL S/cr. TZ II H<efw 1816. C c
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frie Mænd, under Avbeidsomhedens og Tarvelighedens Velsignel
se, for dem selv deres Koner og Born, ikke allene erhværve Li
vets Fornødenheder, men ogsaa noget til Livets Fornöielscr, og 
deres Borns Opdragelse til arbeidsomme og kloge Mennesker. 
Alle andre Næringsveie og Industrie-Grene maae staae tilbage for 
Jordbruger. Det er ikke Stæderncs forøgede Folkemængde, men 
det ere Landboerne som udgiöre den virkelig productive Classe, 
og som, naar Staten har sikkret deres Eiendom og Rettigheder, 
ikke allene tilbyder Fædrelandet troe og tappre Forsvarere, men 
ogsaa et talrigt og stærkere Afkom. Ogsaa er denne Folkeclasse, 
som den bör være, i alle Lande den talrigste.

Ingen Nation, undtagen maaskee Oldtidens Græker, saa langt 
Historien rækker, har hædret og nyttet Jordens Dyrkelse mere 
end Romerne, fra Friestatens forste Spæde Begyndelse, til den 
Tid den svingede sig op til Verdens Behærsker, som den for en 
stor Deel skylder Agerdyrkningen. Det er behageligr i de ældre 
Skribenter at efterforske paa hvilket hoir Trin de gamle Romere 
-stode i Henseende til Kundskab, Kunsrflid og Klogskab, ogsaa med 
Hensyn til Jordbrug ; Den kloge Fordeling af Jorden i mindre 
Dele, beregnede til Jordens, ved en god Dyrkning, muelige Frem
bringelse til en talrig Families Underholdning, og Overskud ril 
•offentlig Brug og Statens Nytte; Deres fortreffelige Agerdyrknings
love (leges agrariæ) som med Nöiagtighed angive Dyrkningsmaa- 
den, Jordens forskiællige Beskaffenhed, og rigtige Plaining, Val
get af de beqvcmmeste Frøsorter, Vandafledninger, Træernes 
Plantning, Viin-Plantning, Biavling m. v., vise, at denne forste 
og nyttigste af alle Videnskaber og Kundskaber, nok af ingen 
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anden Nation cr saa videnskabelig behandlet, saa rigtig anvendt, 
og paa intet anden Sted har saa uimodsigeligen bidraget til Sta
tens med Bestandighed tiltagende Flor, Styrke og Folkeformerel- 
se, end hos Romerne. Saa længe disse vedbleve at holde Jord
dyrkningen i Agt og Ære, saa længe Statens forste Embedsmænd 
og Hærførere selv beskiæftigede sig med Agerdyrkningen, og ei 
skammede sig ved at gaae fra Consulat-Pompen og Triumpf-Vog
nen tilbage til Ploven, og derved gave Folket et lærerigt Exem- 
pel til Efterfølgelse, saa længe enhver Eier af en slet dyrket og 
ureen Ager vare Censorernes Tiltale underkastede. Si quis agrum 
situm passus (nerat sordesccre, eumque indiligenter curabat, ac ñeque 
araverat ñeque purgaverat ; siquis arborem suam vineamque habuerat 
dcrelktui •. non id sine poena fecit > sed erat opus censorium, ánsares- 
que ærarium faciebant Pl. Hist, natural I. 18. Saa længe Tarvelig
hed og Maadelighed hærskede hos Romerne, Sæderne ei vare al
deles fordærvede, saa længe de under Arbeidsomhedens Velsignel
ser, fandt deres Lykke i Huuslighed og den Grad af Velstand 
6om var tilstrækkelig til en talrig Børnefloks Underholdning og 
som frie Mænd arbeidede for dem selv og Staten og ei for en
kelte af deres Medborgere — saa befordredes Ægteskaber, Folke
mængden forögedes betydelig, Statens Kraft, Styrke og Anseelse 
tiltog, og den savnede aldrig en talrig Skare af romerske Borgere, 
af Fædre med deres Sönner, som, opflammede af sand Fædrelands 
Kiærlighed, mandige strede for Fødelandet, Eiendom, Koner og 
Born, pro aris ct fods og derved vare uovervindelige. .Men og- 
saa dette skionne Monster paa Klogskab og Orden, som ingensteds 
hidtil er opnaaet, saasom alt i Verden er Forandringer, underka
stet, skulde synke, og neppe efterlade sig andet Spor end Vishe
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den om dets Tilværelse i aldre Tider, undtagen Ruinerne; Det 
«Tobe Rom, skulde synke i sine Ruiner, Uorden og Ødselhed skul
de aflöse Orden og Sparsomhed, Arbeidsomhed og almindelig Vel
stand skulde adoses ved Enkeltes uhyre Rigdomme og Mængdens 
yderlige Fattigdom, De meest velgiörende ved lang Erfaring hæv
dede Love skulde forst undergaae enkeltes Undtagelse, hvilket i 
alle andre Tilfælde med Sikkerhed bebuder deres forventende fuld
komne Tilsidesættelsje. Gode Sæder og Maadelighed skulde forja
ges af Usædelighed, Vellyster, Udsvævelser og andre Laster, som 
man ellers forgiæves söger i Verdens Aarböger. Censorernes Em
beder som vare bestemte ar vange over Sæderne og Lovenes Efter
levelse, til hvilket det gamle Rom skyldte saa meget af sin Stor
hed, skulde tabe deres velgiörende Myndighed og endelig indgaae*  
Mindre Jordlodder, som forhen ikke aliene ernærede mange tu
sinde Familier, men ogsaa frembragte et meget betydelig Over
skud, og efter Plinius meredibilem anona vilitatevh skulde kiöbes 
af Rige, og forvandles til latifundia, ikke mere dyrkes af Roms 
förste Hædersmænd, og romerske Borgere, men af Slaver, end
og ofte for Forbrydelser korporlig straffede Slaver, og derved 
Mangel og dyr Tid frembringes, og Rom gaae sin visse Under
gang imöde. At under disse Omstændigheder Næringsveiene maat- 
te formindskes, Ægteskaberne blive mindre talrige, og derved den 
sande Kilde til Folkeformerelscn udtörres, Börne-Opdragelsen bli
ve siettere, deres Dödelighed stærkere, de gamle Romeres ædle 
Charakteristik, Narional-Aand, og Fædrelands-Kierlighed aldeles ud
slettes, og Folkemængden ligesaa hastig aftage som den forhen til
tog, er en Selvfölge. Forgiæves stræbte--Augustus ved Love, ud
mærket Agtelse, Hæder og Fortrin, at opmuntre Mængden til at 
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indgaae ægteskabelige Forbindelser, forgiæves sögte den ædle Tia- 
jan ved ar opvække deres Æresfoielse ar befordre Ægteskaberne, 
og paarog sig mange tusinde uformuende Boms Opdragelse. En 
Narion som er sunket saa dybt i moralsk og physisk Henseende, 
er nok uforbederlig. Hierarkiets herpaa folgende Jerncepter til- 
intergiorde siden fuldkommen det som maarre været blevet tilba
ge af deres For fædres ædle Virksomhed og Tænkemaade,

Danmark som ogsaa Norge har i de senere Tider giort me~ 
get til Landbrugets Forbedring, denne forste Kilde til Velstand 
og Folkeformcrclse. Bondcfrieheden, Slavcbaanders Ophævelse, vi- 
se Love som sikkre Bondens Eiendom og Rettigheder for vilkaar- 
lige Undertrykkelser af Jordegodseiere, Fælledskabets Ophævelse 
og Jordenes Udskifrning, Fredelse af enkelt Mands Eiendom, og 
af Skovene, mange Huusmænds Ansættelse med saa meget Jord, 
tom vel bearbeidet kunde give dem Underholdning, Anordning 
om at forebygge Skovenes Ødelæggelse, Vand-Aftapning fra Ager
ne, Torvemosernes kunsrmæssige Behandling, Hoveriets Indskrænk
ning og Afskaffelse paa mange Stæder, mange Böndergaarde, som 
ere givet til Arvefæste mod en bestemt og målelig Afgivr, Sko
lernes hensigtsmæssige Indretninger, m. v., ere saa mange Æres
minder, som sikkre den danske Regiering Efterslægtens taknem
melige Erindring, da de allerede, uagtet Tidernes nærværende 
ublide Gang, bave bidraget meget til foröget Velstand og Lykke, 
til forbedret Cultur, til Ægteskabernes Formcrclse, og Folkemæng
dens Tiltagclse. Dog er det langt fra at vi eller nogen anden 
Nation i Europa kunne ligne os med de gamle Romeres Jorddyr- 
kclse eller med de hos dem derved tilvundne Fordele; hos Rø
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merne bestode deres mindre Jordlodder Agclli, af 2 jugera, som 
siden bleve forögcdc til 7. Plinius siger, Peruiciostim intelligi w- 
rtim cui duo jugera , non csseut satis. Disse Agclli vare de meest 
og omhyggeligst dyrkede Sræder i hele Staten , de gave endog ri
gelig Underholdning til en talrig Familie; og Overskuddet giorde, 
at Födemidler sædvanlig vare i en meget lav Priis. Der kunde 
efter Plinius leve og fodes paa en halv O Miil, eller 36000000 
d Alen 3300 Mennesker, hvilket dog vel neppe nogen Steds er el
ler kan blive efterfulgt. Hos os derimod ere Huusmandslodder, 
saavel Ager- som Haugedyrkningcn endnu i en meget maadelig 
Forfatning. Hos vore Gaardmænd som maaskee kunde lignes med 
Romernes latifundia, er i det hele Agerdyrkningen noget bedre 
skiönt ei udmærket, men Haugedyrkningen dog ogsaa aldeles for
somt, skiönt Frugttræernes Plantning ved Uddeling deraf, af Re
gieringen befordres; Paa de af Private udenfor Bondestanden til- 
kiöbre Eiendomsgaarde findes Ager- og Haugedyrkning i en höi 
Grad forbedret og Eiernc i en stigende Velstand» Den bedste 
Cultur er hos os paa de större Godser som vi kalde Hcrregaarde, 
hvis Eiere for det meste ere mere oplyste Mennesker, som drive 
Jorddyrkningen videnskabeligt, og denne drives paa mange Stæ- 
dcr til en höi Grad af Fuldkommenhed, skiönt ikke som hos Ro
merne med egne Hænder, hvilket ogsaa saa meget mindre er nød
vendigt for dem, da Hovericbyrden for Bonder og Huusmænd, 
skiönt ved billige Love noie bestemt, ikke er paa alle Steder gan
ske afskaffet, og folgelig en Deel Arbejde af Bonder og Huus
mænd maae forrettes for dem. I der hele er Agerdyrkningen i 
Danmark ved vor blide Regierings Omsorg meget forbedret og 
er i bestandig Tiltagende*  Landmændenes forogede Velstand, tal- 
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rigere Ægteskaber, tiltagende Folkemængde, og Jordejendommene« 
i saa höi en Grad forhøjede Priser, vise der, og giver de meest 
opmuntrende Udsigter for Fremtiden. Erfaringen lærer det også» 
hos os som alle andre Steder, at et meget forbedret Ageibrug, ik
kun kan ventes af frie og tillige oplyste Mennesker, som ved Flid 
og Atbeidsomlied virke for dem selv deres Families Underhold
ning og det Offentlige. Det kongelige Landhuusholdnings-Selskab 
har i en lang Række af Aar virket, og vedbliver at virke usige
lig meget til Landbrugets Forbedring, og den dermed forbundne 
Forøgelse af Folkemængden. Hos de gamle Romere vare i enkel
te Districtcr ansatte Censores agrarii, Mænd af udmærket praetisk 
og theoretisk Kundskab, hvis Pligt det var, at bemærke enhver 
enkelt Mands Fremgangsmaade i Jorddyrkningen, Jordforbedrin
gen, Hundyrenes Forhold til Landets Størrelse, Vandafledningen, 
Træeplantning, Bieavlen, m. v., og at staae dem bie med Raad 
og Hielpemidler, Denne roesværdige Skik cr ikke, saa meget jeg 
har kunnet bringe i Erfaring, noget Sted i Europa blevet efter
fulgt, skiönt de dertil medgaaende Bekostninger sandsynligen i en 
meget kort Tid vilde erstattes, og det Offentlige derved betyde
ligt vinde, ønskeligt vilde det være om hos os, enhver Jordgods 
Eiere, om han ellers selv var kyndig i Jorddyrkningens hele Om
fang, maatte være bemyndiget til, og have Villie til at være Cen
sor agrarius paa hans Gods, og ved Raad og Daad at oplyse og 
opmuntre Bonder og Huusmænd til Agerdyrkningens Forbedring, 
til egen og Statens Nytte, og at Landsbye-Præster kyndige i det
te og dertil kunde være behiclpeligc, hvorved den Deel af Ager
dyrkningen tom nos os meget trænger til Forbedring i korr Tid 
endog betydelig vilde tiltage.
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Vel beskiæftiger Jordbrugen den störste Deel af en Stats 
Beboere, som kan giöre dem velhavende, tilkide dem ægteskabe
lige Forbindelser, og give dem Evne til en Families Underhold
ning , dog ere andre Næringsveie og Industriegrene næsren af 
samme Vigtighed, og befordre upaatvivielig samme Öiemed. Jq 
mere Næringsveie ere mangfoldige jo letture er det for enkelte 
Individuel, at vælge de Grene deraf som synes dem at være 
meest passende for deres Anlæg og Kræfter, deres Evner og deres 
Tilböieligheder. Jeg henregner hertil især Handel, Soefart, Fa
brik Anlæg og Huusflid. Handel og Soefart, som for faae Aar 
siden vare i en höi Grad blomstrende hos os, b’eve ved Englæn
dernes troelöse Overfald og den paafölgende Krig odelagt, og ha
des for nærværende Tid ligesaa indskrænket som usikker; at der
ved mange Næringsveie er ophorte er en Selvfolgc. Vel beskiæf- 
tige mange sig med Kaperie i Steder for Handel og Soefart, dog 
synes denne Næringsvei ikke at være egnet til at opvække Bor
gerdyd, Orden, Sparsomhed, Tarvelighed og Sædelighed, eller at 
lede til huuslig Lykke. Vel det Land som har en god climatisk 
Beliggenhed, og en Jordbund, som ved behörig Cultur kan frem
bringe meget mere -end der behoves til Beboernes Underholdning 
og andre Livets Nødvendigheder og Behageligheder, Kongeriget 
Danmark er i dette Tilfælde. Dets yndige Ocr ere i en höi Grad 
frugtbare, og kunde naar Beboernes Kundskab og Virksomhed 
staae i Forhold ril Jordbundens Godhed, masskee frembringe, 4 
og flere Gange saa meget, som den nu yder. Vel det Land, som 
ikke allene veed at frembringe der som horer ril Livets Ophold 
og Fornöielse, med ogsaa at forædle dem til egen og Fremmedes 
Nytte. Vore Landsmænd have aldrig udmærket sig i at forædle 
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Landets egne Producrcr i den Grad og den Mængde at vi kunde 
med Hensyn til mange Ting undvære Tilforsel fra Fremmede. 
Jeg nævner ikkun Olie, Edike, Papiir, uldne Vare og Töier, Por
celain og Fajance, Lærreder, Jernsager, og mange andre Ting, 
ved hvis Indforsel og Forbrug vi saa længe have giorr os skat
skyldige til Fremmede, skiönt de raae Producter ere eller dog 
kunde være vore egne. Huusflid især iblandt Mændcne paa Lan
det i de lange Vinteraftener savnes næsten aldeles. Vore velha
vende og rige Medborgere anvende deres Formue næsten aldrig, 
som i England og andre Steder, til almeennyttige Industrie-Anlæg, 
hvorved mange Familier kunde finde deres Underholdning og de 
selv under en ordentlig Bestyrelse og Sagkundskab, finde betyde
lige Fordele. Vores ædle Præsident i det kongelige Videnskabers 
Selskab i Kiöbenhavn, Grev Schimmelmann og den afdode Confe- 
rentsraad Ryberg saavel som hans Sön Eratsraad Ryberg giöre heri 
en særdeles roesværdig Undtagelse, da den förste ikke allene paa 
Hcllebek ved Esserum men ogsaa paa Gudumlund og den sidste 
ved Kiöngsfabrik allerede for mange Aar siden med betydeligt 
Pengeudlæg have anlagt adskillige Fabrikker, som love den hæl- 
digste og nicest vedvarende Fremgang, hvorved ikke allene endeel 
arbeidende Mennesker af alle Aldere beskiæfriges, men ogsaa man
ge talrige Familier finde deres Underhold. Fra Industriens Side 
synes Danmark ikke at være i den Stilling, at mange forögede 
Næringsveie, og ved dem forögede Ægteskaber og Folkemængde 
derved kunde befordres. Forsynet bruger dog ofre Midler, som 
synes at bebude uerstattelig Ôdelæggelse, til at fremvirke Nu- og 
Eftertidens Fordele og höist velgiorende Folger. Noden aftvin
ger ofre der Gode og det Nyttige, som uden den ikke vilde have

Fn/. Sel. Skr, HI Deel. II Hafte 1816- D d
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fundet Sted. Under Krigens uundgaaelige Besværligheder; da Sta
tens Forsvar kræver saa mange Mennesker, som i Fredens Tid 
kunde anvendes til andet almecnnytrigt Brug; da Priserne paa alle 
Livets uundværlige Nødvendigheder endnu dagligen stiger med 
Vexelcoursen, en Folge af den liden Tillid ril vores Pengevæsen 
hos Fremmede; da Tidernes ublide Gang beriger mange, og forii- 
ger Ödselhed og Forfængelighed ; da andre derimod synke til den 
dybeste Fattigdom under alle de Krænkelser, som uforskyldt eller 
forskyldt Fattigdom og Mangel kan f remvirke, og som saa ofte 
leder til Usædelighed og til det iblandt os paa cn skrækkende 
Maade tiltagende Selvmord; da Lonnen for Almuens Arbcider nep
pe mere har nogen Grændser; da Forbindelsen med fremmede 
Lande er bekostelig, besværlig og usikker, $aa ere mange Menne
sker derved tvungne til at undvære, eller dog indskrænke Brugen 
af en Deel af fremmede Landes Natur- og Kunstflids - Producter, 
og at lægge mere Vind paa vores egne Frcmbringelsers Forædling 
og Sclvforbrug, uden at være derfor skatskyldig til andre Lande. 
Saaledcs ere vore Træearbeider stegne til en saa höi Grad af Fuld
kommenhed, at de ikke allene ere tilstrækkelige ril Landets eget 
Forbrug, men ogsaa med Begiærlighed söges af Fremmede; saale- 
des har vores Hörcultur aarligen betydelig tiltager, og vilde tilta
ge endnu hasrigere, om man ikke ofte savnede arbeidende Hænder, 
til dette uundværlige Products Tilvirkelse og til Vævning af Lærre
der, hvorfor aarligen uhyre Summer gaae til fremmede Lande; 
saaledcs begynde vi at presse Olie af vore egne Fröesorter, og at 
tillave Viin af Nordens Viindruer Rips og Stikkelsbær, m. v. ; 
Disse ere nogle af de gyldne Frugter der voxe paa Nødvendighe
dens Træe, i Trangens og Modgangens Skygge; Enhver Fædrclan- 



dets Ven> finsker at naar Forsynet igien maatre skienke cs Fre
dens uskatteerlige Velsignelser, denne begyndte Virksomhed at 
forøge og forædle vore egne Producter, denne Industrie, ei allene 
ikke maatte standse, men jevnligen tiltage. Norge synes med 
Hensyn til forøget Industrie og Huusflid ved Opmuntring af Sel
skabet for Norges Vel i de senere Tider næsten at giore stærkere 
Fremskridt end Danmark. Om endog vores Huusflid, og de (br
ogede Industriegrene, ikke hidtil have været eller ere af den Be
skaffenhed, ved forøget Velstand og Næringsveie at bidrage til 
talrigere Ægteskaber og tiltagende Folkeformerelse, saa finder dog 
Menneske- og Fædrelandsvennen andre af vore Indretninger af 
den Beskaffenhed, at de give os det meest grundede Haab om be
tydelig tiltagende Folkeformerelse, om ikke umiddelbar ved at be
fordre Ægteskaber og deres Frugtbarhed, saa dog ved at afværge 
og formindske de Farer som true Menneskenes Liv og bortrive 
mange i en Alder da deres Tilværelse kunde være nyttig for Fæ
drelandet og for Staten. Börneopdragelsen saavel i Hovedstaden 
som paa Landet er i de senere Tider i en höi Grad forbedret» 
de blive tidlig anholdte til Arbeidsomhed og Underviisning i For
hold til deres Stilling, saa at man har Grund til at haabe, at ikke 
allene deres Kundskaber, derved vil forøges, men ogsaa deres phy- 
siske Kræfter ved styrkende Læge, gymnastiske Ovelser og den 
ædle Svommekunst ville tiltage, som ogsaa Uordener i Kiönsdriv- 
tens Tilfredstillelse for en Deel afværges. Lægernes videnskabelige 
Dannelse, Öyelse i vores velindrettede Hospitaler og deres Prøvel
ser er af den Beskaffenhed, at Staten næsten uden Undtagelse er for
synet med duelige militaire og civile Læger, saa at næsten intet 
Sted mangler lægervidenskabelig Hielp til de Syges Helbredelse. 
Smitsomme Sygdommes Tilforelse fra Söesiden er ved nöiagtige 
Quarantaine-Love forebygget, og vise Anordninger have i en lang 
Række af Aar afværger de sædvanlige smitsomme Sygdommes Ud- 

D d 2



112

bredelse paa Landet , ug vil naar de nöiagtigen föiges fremdeles 
afværge dem, hvilket vil skee saa meget vissere, naar Hans Maje
stæts Befaling om Amts-Sygehusenes Indretning engang skulde 
komme i Opfyldelse. Unge Giordemodrc saavelsom studerende 
Læger blive paa det noiagtigsre paa Fødselsstiftelsen underviste 
saavel theoretisk som pracrisk i Fodselsvidenskaben og Barselko- 
ners og spæde Börns Behandling, og da hine efter fuldendt Un- 
derviisning blive ansatte paa alle Steder i Provindserne, og disse 
som Phycici og Districtslæger, saa kan vel med Sikkerhed antages, 
ar mange Menneskers Liv bliver sparet, som vilde blever et Of
fer for Uvidenhed og Mangel paa Hielpemidler. Vel kan det an
tages som en Grundsætning, og som er Resultat af bestandig Erfa
ring i alle Lande, at uægte Born, saa talrige de end maatte være, 
ligesaa vist bebude Folkets aftagende Sædelighed, som de kun me
get uberydeligen bidrage til Folkeformerelsen. Ncppe kunde man 
i Almindelighed antage at af 1000 uægte Börn, berövet Modrenes 
omme Omsorg, som ingen leict og betalt Plcic nogensinde kan er
statte, ikke ioo opnaac det 13de Aar. Kjøbenhavns ypperlige 
Fodsels- og Pleiestifrelse fortjener dog den Berømmelse, ar flere 
af disse ulykkelige Börn, reddes her end maaskee i nogen anden 
lignende Indretning i Europa. At Vaccinationen denne vor Tids
alders forste Opfindelse, har i de danske Stater redder mangfoldi
ge Mennesker fra en tidlig Død, og maaskee ligesaamange sotn 
igiennemgik Sygdommen fra et svækket og sygeligt Legeme, er 
saa fuldkommen beviist at det ingen Tvivl kan underkastes, ar de 
Vaccineredes Tal i de danske Stater fra Vaccinationens Begyndelse 
her i Byen i 1802 til igi 1, som til Commissionen er anmeldt be- 
löber sig i 10 Aar ril 193,840; Hvorledes Dødeligheden ved Vac
cination er formindsket, erfares naar man ligner deres Tal som 
cre dodc af Børnekopper i 5 Decennier forend Vaccinationen blev 
bekiendt, med Dødeligheden af denne Sygdom i de 10 sidste Aar, 
di Vaccinationen er blevet anvendt som hosfölgende Liste viser.
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Tabel
over dc sum i 60 Aar i Kiöbenhavn ere dude af Kopperne.

Aar Döde Aar Döde Aar Döde

1752 113 1762 7 1772 22
1753 53 1763 167 1773 I90
1754 9 1764 480 1774 II6
1755 1117 1765 138 1775 276
1756 125 1766 42 1776 86
1757 13 1767 6 1777 7
1758 13 1768 27 1778 278
1759 1079 1769 1219 1779 283'
1760 118 1770 22 1780 98
1761 4 1771 8 1781 174

2644 2116 1550

Aar Döde Aar Döde Aar Döde

1782 332 1792 155 1802 73
1783 123 1793 139 1803 5
1784 77 1794 452 1804 13
1785 427 1795 248 1805 5
1786 193 1796 357 1806 5
1787 136 1797 423 1807 2
1788 185 1798 386 1808 46
1789 323 1799 54 1809 5
1790 140 1800 35 1810 4
1791 297 1801 486 1811

2233 2735 158
De forste 3 Decennier vise Koppe-Epidemiens sædvanlige Gang, de to 
folgende den vedvarende Epidemie under Inocularionens Anvendelse, 
og det sidste Begyndelsen af Vaccinationens velgiörende Indflydelse, 
hvorved allene i disse 10 Aar 2500 Mennesker er frelste. Siden den 
Tid er endog ikke en eneste anmeld: som död af Kopperne»
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Det vilde lede mig' langt over de Grændser Jeg har fore- 
sadt mig, hvis Jeg vilde omhandle hvor mange, ved alle disse an- 
förte velgiörendc Indretninger ere frelste fra en tidligere Död, og 
hvor meget de negative kunde have medvirket til Folkeformerel- 
sen i de danske Stater. Det viser allene, at Danmarks Konger 
til alle Tider have været opmærksomme paa ved velgiörendc Lo
ve og almeennyttige Indretninger at virke til deres Undersaatters 
Vel og Lykke, og at deres ædle Bestræbelser ei have været for- 
giæves. Onskeligt vilde det være om ogsaa ethvert Individ , en
hver af vore Medborgere og Medborgerinder ikke behandlede de
res eget Liv og Sundhed, som ei allene tilhore dem selv men og
saa Födelandet, med en utroelig Letsindighed og Ringeagtelse*  
Men naar vi overskue manges Handlinger, saa mode vi tusinde 
Exempler paa, at Menneskene, som efter Naturens Orden synes 
at være bestemte til en lang Levetid , til at vorde lykkelige Fa- 
liilie- Fædre og Modre for en sund og talrig Afkom, selv for
korte deres Dage ved alle Slags Uordener, Udsvævelser, Forfæn
gelighed, Yppighed, Umaadelighed og töilelöse Lidenskaber, sield- 
nere af Ukyndighed og Uvidenhed, men af Letsindighed og Man
gel paa Kraft til at modstaae og overvinde deres dyriske Fölelser 
og Begiærlighedcr. Om alle de Ulykkelige som selv forkorte de
res Dage og beröve Staten deres Tilværelse, deres Kræfter og de
res Afkom , kunde samles, saa vilde de nok findes at være i stör
te Mængde end de som döe af andre Sygdomme. Sygelige og 
ved alle Slags Uordener sva?kkede Forældre, avle kun sygelige 
Born, som enten gaae en tidligere Dod irnode, eller dog have en 
skadelig Indflydelse paa national Kraft og Styrke*



Alle cultiverede Stater i Europa, have i de senere Tider 
indseet Vigtigheden af at giöre sig bekiendt med hele Statens 
Folkemængde, med de ‘ Födte, Ægteviede og Dode, og af hvilke 
Sygdomme disse ere bortrevne. Uden denne Kundskab som allene 
kan give de vigtigste og meest velgiörende Resultater kunde man 
tænke sig et Land, langsom og ubemærket gaae sin Undergang 
imöde, uden at opdage og kiende de skadende Aarsager, som tid- 
ligen kiendte, kunde have været forebygget. Hvad Folketællingen 
angaaer, synes Danmark ikke hidtil at have behandlet denne höist 
vigtige Gienstand med den Nöiagtighed, som det skeer i andre 
Lande. I Frankrig, og de deres Herredomme undergivne Stater, 
i England, Sverrig, i de preussiske Lande m. v., skeer Folketællin
gen hvert Aar, for hvert Aar at kunne have den nöiagtigste Oplysning 
om hvor mange Statens Forsvarere paa hvert enkelt Sted maatte findes, 
hvor mange i de paafólgende Aaringer kunde ventes, hvor mange der 
maatte være tilovers til Jordbrug og andre höistnödvcndige Sysler, hvor 
mange efter deres Alder maatte være skatskyldige, hvilket Forhold i de 
forskiellige Næringsvcie og Næringsklasser aarligen maatte findes. 
Folkemængden kan aarligen, endog i Fredstider, være meget betyde
lige Forandringer underkaster. Tilfældige Epidemier som kunde 
bortrive mange Mennesker, frugtbare Aar eller Misvæxt, til- eller 
aftagende Handel og deraf flydende Næringsveje, större eller min
dre Udskrivning til Söe- og Landetatens Tieneste, Forandringer 
af Ophold m. v., kunde i et Aar og endnu vissere i flere, ud- 
giöre en væsentlig Forskiæl i Folkemængden. Siclden anstillede 
Folketællinger ere derfor kun lidt oplysende. En bestemt angivet 
Folkemængde, bör i enhver Stad, og i ethvert District endog i 
hver Kirkesogn især paa Landet, være Basis til enhver Føde- Æg-
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teskabs- øg Dødeliste, om faste og paalidelige Resultater der
af skulle uddrages. Tabeller ere dertil uundgaaelig nodvendige. 
Vel ere mange af disse Tabeller ikke sieldcn «paalidelige eller 
urigtige, af og til endog mislcdende og lempede og dannede til at 
afgive et forud antaget Resultat. Dog vil Urigtigheder lettere fo
rebygges, naar Vedkommende blive forsynede ined ikke for me
get sammensadte Schemata, og lettere opdages af de i flere Aar 
uddragne Resultater.

De 3 Folketællinger i de danske Stater for Anret 1769, 
1787 og 1801, som ere de eneste vi eie, ere efter kongelig Be
faling foranstaltede og udforte, med al den Noiagtighcd og Orden, 
som ikke overgaaes af nogen anden Befolkningsliste i Europa, Vi 
skylde Hr. Etatsraad C. H. Pram en oplysende Afhandling i 
det skandinaviske Litteratur Selskabs■ Skrivter i8o8> om Befolk
ningen i Skandinavien og dens Tilvext i Tidsløbet fra 1769 til 
1800, hvori han har giort os opmærksom, ikke allene paa den be
tydelige Tilvext af Folkemængden i dette Tidsrum, men ogsaa 
paa den i samme Forhold tiltagende Landets Værd, som for en
hver Fædrelandets Ven nödvendigen maae være meget opmun
trende.

Aarlige Tællinger, elle-r om disse maatte findes uudførlige, 
hvilket jeg ikke formoder, saa dog efter Romernes Exempel, hver 
5te Aar igientagne Tællinger, vilde dog endnu give sikkrere og 
niere oplysende Resultater. Man hedener sig paa Lander sædvan
lig af Geistligheden og Kirkebetienrcrne > for at angive Folkemæng
den, saavelsom de Fodte, Ægtevicde og Dodc, Visselig ere ogsaa



disse Mænd i Folge deres Embeds-Stilling meest beqvcmme, dertil, 
da ingen kan være saa noie bckicndt med Sognets Beboere som 
disse. Naar der haves en nöiagtig Liste paa alle Husene, hvor 
de aarligen tilkommende og afgaaende ere anmærkede, saa synes 
det ikke at medfore uovervindelige Vanskeligheder, aarligen nr be
mærke efter et simpelt Schema Beboernes Stand og Næringsveje, 
Kion, Alder, Gifte eller Ugifte, Enkemænd eller Enker, Civile 
og Militaire, og i en dertil indrettet Protocoll, at indföre hver 
Sogns aarlige Folkemængde, hvilket ved Angivelse til Folkemæng
dens Bestemmelse synes at være tilstrækkeligt, uden at Navnene 
ved denne Lcilighcd behoves ar angives. Naar slige Tællinger 
aarligen bleve foretagne, vilde Arbeidet for Vedkommende ved 
Øvelsen, meget lettes, Kundskab om Sognenes Folkemængde, vilde 
da let afgive den aarlige Folkemængde i hvert Herred, District el
ler Amt, og lignede med Fode- Ægteskabs- og Dödelister for 
hvert Aar, lede til nöiagtigere og rigtigere Resultater end hidtil. 
I större Steder og især i Hovedstaden synes Gejstlighedens og 
Kirkeberienternes Medvirkning at kunne være mindre anvendelige 
til aarlige Folketællinger, da de jevnlige Forflyttelser fra et Sogn 
til et andet vilde medfore Vanskeligheder og Uordener. I Kiö- 
benhavn hvor Folketællinger aarligen foretages, benener man sig 
af Qvarterernes Rodemesrere, som forsyner enhver Huuseier med 
trykte tabellariske Schemaer, som denne i en bestemt Tid er for
pligtet til at udfylde og tilbagesende. Den beqvemmesre Tid til 
Folketællingen synes at væse midt om Vinteren, strax efter Nyt- 
aars Tid, efter vor fortjente Oders Forslag; i et Land som Dan
mark, hvor de Söefarende ere saa talrige, hvoraf paa denne Tid 
den störsre Deel kan antages ar være i deres Hiem, saa og en 
rn. Sc!. KI Defl. II Hafrt I S'I 6. E e



Deel af de militaire anecterede Tropper at være permitterede. 
Önskeligt vilde det være om ethvert Sogns aarlige Folkemængde 
tillige i Kirkebögerne blev anförr.

Saa vigtigt det end er for enhver Stat ved ofte igienragne
Folketællinger at være underrettor om den ril- eller aftagende Fol
kemængde, ei allene i hele Landet, men ogsaa i hvert enkelt Amt 
og Sogn i Byerne og paa Lander, naar de med den samme udmær
kede Nöiagrighed udförtes som de trende foregaaende vi allerede 
eie, saa vilde denne Kundskab dog ikkun være af en indskrænket 
Nytte, om ikke ligesaa nøiagtige Lister om de Födte, Givte og 
Döde i hvert Aar kunde erholdes. Kun da vilde disse Beregnin
ger blive nyttige og frugtbringende. Ogsaa til disse Lister synes 
Geistlighedens og Kirkebetienternes Medvirkning at være uundgaae- 
ligen nødvendig, da især paa Landet ingen letreligen kan være 
nöiere bekiendt med Sognet end Sognepræsterne ; i Kiöbh. derimod 
og de store Stæder, af den borgerlige Övrighed og Rodemesterne. 
Efter de Oplysninger jeg ved Biskoppen Hr. Dr. Mynters Godhed 
har modtaget fra en Deel værdige Geistlige i Siællands - Stift, iagt
tages her folgende Orden ved at holde paa Landet Lister over 
Fodre, Ægteviede og Döde. Disse blive af Præsterne, paa enkelte 
Steder ogsaa af Degnene, indfort i Kirkebögerne, hvilket paa enkel
te Steder skeer med den nöiagtigste Orden. Men da ingen An
ordning for saa vidt jeg har kunnet bringe i Erfaring, findes om, 

-hvorledes disse Kirkeboger skal indrettes, og disse fölgclig holdes 
efter enhver Geistligs individuelle Skiönnende, saa folger heraf at 
vore Kirkeböger maae mangle Eensformighcd, Orden, Nöiagtig- 
hed, og ar de af denne almeepnyttige Indretning dragne Resulta- 



rer for en stor Deel maae være upaalidelige, usikkre og vaklende. 
I Hertugdommene skal Kirkebögerne fores efter et fastsat Schema 
dog uden tabellarisk Orden. For at give Kirkebögerne, som saa 
meget bidrage til borgerlig Orden og Sikkerhed, den Fuldkommen
hed de i saa höi Grad fortiene, synes det at være nyttigt: i) At 
de alle blive igiennemtrukne, forseglede, og authoriserede af den 
geistlige og borgerlige Øvrighed. 2) At de blive indrettede eens- 
formigen over hele Landet saavel i Stæderne som paa Landet, 
maaskee bedst i trykt tabellarisk Form, som lettere kunde udfyl
des og vilde tillade en hastig Oversigt. 3) Kirkebögerne bör in
deholde de i hvert Sogn Födte, Döbre og Confirmerede , Kommu- 
nicanterne, Ægteviede, og endelig de Döde og Begravne, hvortil 
efter Forordningen af 3 April igu endnu tilkommer de Vaccine
rede som ere forsynede med de authoriserede Attester, at have 
igiennemgaaet de genuine Vacciner. Disse forskiellige vigtige 
Gienstande, — i det mindste de Födte, Ægteviede og Döde — 
synes at kunne forriene særskilte Protocoller, hvorved ikke allene 
en nöiagtig Orden lettes, men ogsaa Arbeidet for Vedkommende 
formindskes. 4) At Kirkebögerne hvert Aar ved Kirkevisirationen, 
ligesom ved foranförte Vaccinations Anordning er befaler, at Amts
provsten blive efterseete og attesterede.

Kirkebögerne hvori de Födte i ethvert Kirkesogn indfores, 
indeholde som oftest det« eneste offentlige Document hvoraf Men
neskenes Fodscistid og Forældrene kan bevises, og udkræve fölge- 
Jig en höi Grad af Nöiagtighed. I Kirkeböger hvori Sognets föd
te Börn indförcs syncs det at ville være hensigtsmæssigt, at an
mærke i tabellarisk Form Løbenummeret, de Fodtes Navn, Kiön, 
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Fode- og Döbedag, Tvilling Trillingfödselcr, Forældrene, hvor 
mange Born af dette Ægteskab, og hvor mange af dem endnu 
maarrc være i Live, uægte Born, Fadernc og de Födtes Sundheds
tilstand, Vandföre, Hiemmcdobte, Fuldbaarne, Dödfodte eller DÖ- 
de strax efter Fodselen, og endelig Sognets Folkemængde efter sid
ste Tælling. Aborteringer og meget tidlige Födseler, vita
es, som ikke kan holdes ved Live, kommer ikke til offentlig 
Kundskab, eller kunde anföres i Kirkebögerne.

Ægteskabernes Indforelse i Kirkeprotocollen i ethvert Sogn 
er ikke af mindre Berydenhed end de Fodres. Her synes at maat- 
te i tabellarisk Form anföres Löbenummer, Brudgommens Navn, 
Stand, Alder, om han var Ungkarl eller Enkemand, om og hvor 
mange Börn Lindtes af forste Ægteskab, Forældrene om de vare 
i Live, saa og Brudens Navn, Stand, Alder, om hun er Pige eller 
Enke, om og hvor mange Börn findes af forste Ægteskab, Viel
sens Dato, Forlovere, og af hvem Vaccinations Attesten er udgi
vet, saa og endelig de Ægteviedes tilsyneladende Sundhedstilstand, 
I slige Tabeller vilde findes en Oversigt over hvor mange iblandt 
de Ægreviede der maatte findes, som i cn meget tidlig eller sil
dig, saa og i en meget ulige Alder havde indladt dem i ægteska
belige Forbindelser, hvorved ægteskabelig Lykke og denne Foree- 
nings Hovedhensigt, Folkeformerelsen, ikke kunde opnaaes. Og- 
saa vilde der være nyttigt her ogsaa at anföre Folketallet i hvert 
Sogn efter sidste Tælling, og derved vises Forholdet af Ægteska
berne til Folkemængden. Slige Lister vilde endelig give et Vink, 
hvor mange Menrtesker indlode sig i ægteskabelige Forbindelser, 
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med en saa paafaldende svækket Helbred, at Ægteskabernes Hen
sigt ikke synes at kunne opnaaes.

Dödslisterne, holdte med den höieste Grad af Nöiagtighed 
og Paalidelighed, cre især hoist nyttige og oplysende for Menne
skeforskeren, Statistikeren, og Lægen, som derved sættes i Stand 
til at ligne Virkningen med Aarsagerne af foröget eller formind
sket Dödelighcd, og ved at kiende disse, opgive de Advarsler, 
og de medicinal politie Love og Anordninger, som kunde bidrage 
til at afværge de Farer, som true Menneskers Liv og Helbred. 
De vilde lære os om og hvorledes Luftens hærskende Constitution 
og Vindene, tilfældige Omstændigheder, Mangel og Overflödighed, 
Rigdom og Fattigdom, Sædelighed og Usædelighed, Maadelighed 
og Umaadelighed, Krig og offentlige Uhæld, höie Priser af Livets 
forste Nodvendigheder, tabt Formue, ublide Udsigter i Fremtiden, 
m. V., virke umiskiendeligen paa Siæl og Legeme, Sygdom og 
Död, og hvor mange derved ledes hastig eller langsom til Gra
ven.

Vores Dodslisrer synes ikke at udmærke sig ved Nöiagtig- 
hed og fölgelig heller ikke ved Paalidelighed. Da de fleste Döde 
blive jordede, saa synes Præsterne paa Lander, og Klokkerne i 
Byerne, ved de forskiællige Menigheder at være de Mænd, som, 
naar Begravelsen bestilles, beqvemmest kunde samle de Angivelser 
der blive dem meddeelte, Klokkerne ere derfor i Kiöbenhnvn for
pligtede til at indgive ugentlig til Politier og Sradsphysicus, Un
derretning om alle de Afdöde i en Uge. Disse Angivelser blive 
aarligen af Politiet offenrligen bekiendtgiorre. Derimod synes an- 



dre almeennyttige Oplysninger, som af nöiagtige Dödslister kunde 
uddrages, hos os endnu at være i en manglende Tilstand, naar 
man sammenligner dem med de, som fra andre store Stæder bli
ve bekiendtgiorte. Vore Naboer de Svenske frembyde os heri et 
fôlgeværdigt Monster. Klokkerne modtage her deres Efterretninger 
af dem som bestille Begravelsen, som angive om den Afdöde er 
et Barn, en Dreng eller Pige, en Qvinde eller Mand, og af hvil
ke Sygdomme de ere bortrevne. Disse Angivelser skeer da som 
oftest af ukyndige Paarörende, som efter deres stundom vrange 
Forestillinger om Sygdommene, give disse efter deres Tykke, som 
oftest falske Navne, hvorved Dödslisterne blive mindre paalidelige. 
I Aarene 1805, 6 og 7 findes paa Listerne for disse 3 Aar, 12 
at være döde af Börnekopper, skiönt der ved Lægernes Vidnes
byrd fuldkommen er oplyst, at de vare döde af andre Sygdomme, 
og at ikke een af dem vare döde af de genuine Börnekopper. 
Saaledes er det ofte Tilfælder at Sygdommenes Navne blive for- 
vexlede. Man finder derfor i vore Dödslister Sygdomme anförte 
som ikke have fundet sig i Staden, paa andre Steder findes den 
samme Sygdom anfört under forskiællige Benævnelser, andre reent 
udeladte, og paa mange Steder har man Grund til den Formod
ning at den sande Aarsag til Döden ikke er kommet til almindelig 
og offentlig Kundskab. Vores virksomme Etatsraad og Raadmand 
Pontoppidan, der med utrættelig og mangeaarig Flid og Anstræn- 
gelse har samlet statistiske Bemærkninger Kiöbh. vedkommende, har 
meddeelt mig sine doeumenrerede Anmærkninger, over Stadens of
fentlig bekiendtgiorte Dödslister, som vise ar de Dödcs Tal er 
langt större end de findes angivne og at især Selvmordernes og de



Druknedes Tal iblandt os paa en skrækkende Maade tiltager, 
hvoraf den störsrc Deel ikke kommer til offentlig Kundskab.

Nöiagtige Dödslister ere iblandt de vigtige Gienstande sotn 
indfores i Kirkebøgerne vist de, som medföre de störste Vanske
ligheder , da de i Almindelighed ikke kunde udfores uden lægevi
denskabelig Medvirkning. De bör over hele Riget, saavel i Byer
ne som paa Landet være ensformige og efter det samme Schema 
indrettede. Folkemængden i enhver Bye og i ethvert Sogn paa 
Landet efter sidste Tælling burde her vel ogsaa lægges til Grund, 
for at giöre en let Oversigt over Folkemængdens Formindskelse 
eller Forøgelse, og vise de Dödes Forhold til de Födte med Hen
syn ril Folkemængden. At angive de Döde for et heelt Aar, kan 
være nyttigt som et Resultat, men Listerne burde forfattes for 
hver Maaned og maaskee endnu oftere, saa at deraf kunde skion- 
nes hvilken Indflydelse de forskiællige Aarstider, og naar meteo
rologiske Bemærkninger tillige nyttes, Luftens Constitution, Varme 
og Kulde, Vindenes herskende Gang, Fugtighed og Tyrke kunde 
have havt paa Sygdom og Död. Det er fremdeles ingen uvigtig 
Sag saavel for Statistikeren som for Lægen, at blive ved Dödsli- 
sterne med Nöiagtighed underrettet om, i hvilken Alder Menne
skene döe. Vi blive i vore Dödslister ikkun giorde opmærksom
me paa Dödfödte, og nyefödte Börn i den övrige Barneklasse, 
paa Piger og'Drenge, og iblandt Voxne, paa Mænd og Qvinder*  
Vi vide ikke med Nöiagtighed hvor mange der döe i det förste 
Leveaar, fra 2 til 5, fra 5 ril 10, og siden i ethvert Decennium, 
hvor mange af de Voxne der döe givte eller ugivte, hvor mange 
Oldinge af hvert Kiön iblandt os, der opnaae en Alder af 70, 80 
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p.o Aar og derover; hvilket dog selv paa nogle Steder i de dan
ske Stater iagttages, vi vide endelig ikke iblandt hvilke Stænder 
Sygdom og Död have været almindeligst.

I de aarlige Dödslisrer som for hver Manned særskilt burde 
anföres, synes ar burde indeholde i tabellarisk Form, Lobcnutn- 
meret, de Dödes Navne, Kiönner, de Fuldbaarne, Dödfödtc, eller 
strax efter Födselen Dödcs Tal, deres Alder, og om de ere döde 
i der förste, fra det andet til det femte Aar og siden i ethvert 
Decennium , de Dodes Stand eller Næringsvei, Ugivte eller Givre, 
Enkemænd eller Enker, og hvor mange Born af hvert Kiön de 
efterlade, og endelig Sygdommen eller de tilfældige Omstændighe
der hvorved de ere bortrevne. Iblandt de Döde findes adskillige 
som ikke nyde den sædvanlige Begravelse, og disse savnes i Do- 
delisterne. Jeg nævner iblandt disse forst de Druknede, saavel 
de som tilfældigen eller ved Letsindighed sætte Livet til i Vander, 
som især de Ulykkelige, som forladte af Haabet og Religionen af 
disse blide Ledsagere paa Livets Bane, forladte af Tillid til deres 
Medmennesker og sig selv, vælge sædvanlig denne Dödsmaade 
fremfor andre. Den storsce Deel af disse synes ei at komme til 
offentlig Kundskab, da de som oftest vælge Tid og Sted til deres 
raske og uigienkaldclige Handling, saaledes tt hverken Omhue 
eller Kunst kan virke til deres Frelse, og ofre bortrives af Flavet; 
andre endog belæsse dem med Steen hvorved de synke, uden no
gensinde at blive opdagede. Det synes dog at være mueligt for 
Politier og den borgerlige Ovrighcd at opdage Savner af ethvert 
enkelt Menneske, om han endog kun havde opholdt sig een ene
ste Nat i Staden eller paa Skibene i Havnen og paa Kanalerne, 



hvorved mueligen ofte kunde tilveiebringts Oplysning om de 
Druknedes Stand, borgerlige Stilling, Alder og Aarsagerne som 
havde foranlediger deres Död ; ogsaa andre Selvmordere blive ofte 
i Stilhed begravede, tiden ar mældes til Indförelse i Kirkebøgerne, 
hvilker ogsaa er Tilfældet med dem som i Kiöbh. til anatomisk 
Brug blive afgivede til der chirurgiske Academie og det medicin- 
•ke Faculret, og de enkelte Forbrydere som efter Lov og Dom 
blive henrettede, disse burde dog iblandt de Döde anfores i deres 
særegne Rubrik,

Præsternes og Klokkernes Medvirkning ere hos os til nöiig- 
tige Dödslister uundgaaelig nödvendig, men ogsaa Lægernes Bi
drag naar det mueligen kan erholdes, bidrager meget til deres 
fuldkomne Nöiagtighed. I Kiöbenhavn og andre store Steder i 
Riger, hvor flere Læger findes, synes dette ikke at medfore uover
vindelige Vanskeligheder, ogsaa med Nöiagtighed at anföre de 
Sygdomme hvorved Menneskene ere bortrevne. I Hovedstaden 
döe faa Mennesker som ikke have erholdt eller kunde erholde en 
Læges Tilsyn. Velhavende Privatpersoner kunde erhværve Udfær
digelsen af Döds-Anmeldelsen af deres Huuslæger. De Militaire 
og Hospitals • Lægerne kunde udfærdige dem for de deres Tilsyn 
betroede Personer, og Stadens 12 Districtslægcr for de Fattige;' 
endelig maatte de Ovrige, som uden at være fattige, ei har kun
net eller villet söge en ordentlig Læge, forpligtes til at henvende 
dem til en såadan for at faae Beviset udfærdiget. Ogsaa da naar 
Lægen, som udsræder Dødsattesten, ikke selv har behandlet den Af- 
döde i hans Sygdom, vil han dog let være i Stand til at indhente, 
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í ¿ex mindste ehei al Sandsynlighed de Oplysninger som vare fo« 
reskrevne at skulde indhentes, n
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Da Döds- Anmældelserne bor være ensformigen affattede, ef
ter en bestemt Form og Orden, saa bor de ogsaa være alminde
lige» og tillige strække sig til den jödiske Menighed og andre 
Religions Secrer; de maae ikke allene indbefatte dem som doe af 
Sygdomme, men ogsaa dem som ved tilfældige Ulykker blive be- 
rovede Livet. Ingen Maade synes herril beqvemmere, end Blan
ketter, som i en vel indrettet trykt tabellarisk Form give Oplys
ning om de forhen anfortc Gienstande som onskes med Hensyn 
til den Afdöde, og som af Lægerne maatte udfyldes og underskri
ves. Hertil maatte ogsaa höre hastige Dödsfald, Mistanke om vold
som Dod ved Selvmord, Gift, udvortes Vold m. v., om Skindöd 
var at befrygte som forbyder hastig Begravelse, eller og om Syg
dommen syntes at have været af en saa smitsom Natur, at den 
kunde kræve Foranstaltninger til at hindre dens Udbredelse ; alt 
under den berettigede Læges Navn, som har behandlet den Syge, 
eller udfærdiget Arresten. Klokkerne, eller de som bestyre Begra
velsen ved de forskiellige Menigheder, og hvilke det nu er-paa
lagt at modtage Dödsannieldelser, maatte forsynes med disse Blan
ketter, afgive dem til enhver som bestiller Graven, og ikke tilla- 
de et Ligs Jordning, forend Blanketten efter den foreskrevne 
Form udfyldt var tilbagegive! ; Disse maatte da, som det hidtil 
ved Dodsanmeldelser er skeer i Hovedstaden, af Klokkerne sam
les, og ugentlig afgives til Politiet og Stadsphycicus, af hvis Virk
somhed og Iver med Grund kup.de yentes, at der vilde træffes 
Foranstaltninger til at nöiagrige Dödsli^tcr af kyndige og i dette



Fag övede Mænd kunde uddrages*  Disse nnarre da indfores i et 
•dertil indrettet Protocol, og Giénparten aarligen afgives til det 
kongelige Rentekammers Tabel comptoir, til videre offentlig Be- 
kiendtgiorelse, som især vilde være velgiörende for Statistikeren, 
og for Lægen.

hmU rrç ” »bob livp

I Kiöbeuhavti og andre store Steder, hvor der findes for. 
skiællige Læger, saavel civile som militaire, synes denne Frem- 
gangsmaade ikke ar ville mode betydelige Vanskeligheder, paa Lan
det derimod vilde den være forbundet med Besværligheder, da 
Lægerne her ere saa sparsomt fordcelte, og saa ofte fraværende, 
at man el kunde vente af dem, at de kunde cftersee alle Döde; 
dog vilde det medfore megen Nytte, om de foromtalte Blan
ketter til Udfyldelse af Vedkommende ogsaa paa Landet kunde 
indfores. Dette synes ikke at kunne skee uden Præsternes, Deg
nenes og Skolelærernes forenede Medvirkning, hvis forögede Ar- 
beide derved, paa een eller anden Maade maatte paaskiönnes. 
De Dödes Kiön, Navn, Alder, Stand, Næringsvei, om de vare 
givte eller ugivte, Enker eller Enkemænd, og hvor mange Born 
af hvert Kiön de efterlade, kunde ved Efterspørgsel af Vedkom
mende med megen Sandsynlighed opdages; men vanskeligere vil 
det være for dem at angive af hvilke Sygdomme de vare bort
revne, da Lægens Oplysning herom som oftest ikke kan indhen
tes. Statistikeren er det især magtpaaliggende at kiende Folke
mængdens aarlige Tilstand, de Födte, de indgaaede Ægteskaber, 
de Döde, og endelig deres Forhold til hinanden. Ar kiende de 
Sygdomme hvorved Menneskene ere bortrevne og især i paakom- 
mende Epidemier af smitsomme Sygdomme, og hvor mange deraf 
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ere döde, cr derimod mere oplysende for Lægen og naar denne 
Kundskab anvendes, upaatvivielig velgiörende for der Offentlige. 
Sygdommenes Navn hvoraf Menneskene döe, synes derfor ei at 
turde blandes med de övrige statistiske Efterretninger, men an- 
fores i hver Sogn i et særegent dertil indretter Protocol, hvori 
hver Maaned de som döde af hver cnkelr Sygdom kunde anmær- 
kes, og især de som döde af herskende Epidemier. Da jeg ikke 
indseer at Lægerne paa Landet mueligen kan bestemme de Syg
domme hvoraf Menneskene döe, saa kan denne Oplysning allene 
erholdes igiennem Præsterne, Kirkcbetientcrne og Skolelærerne« 
I Heinzes Materialien zur Statistik der dänischen Staaten XXVII 
Tabeli, angives Sygdommenes Tal ril Dödslisrernes Brug, efter 
Oeder, til 136; Kiöbcnhavns Sygdomslisrer indeholde 72 Sygdom
me, Hensiers Classefication 43, Siiszmilchs 53, Londons 59, Ber
lins 67, o. s. v. Neppe kan af de Hrr. Præster, Degne og Sko
lelærere ventes den Grad af medicinsk Kundskab, at bedömme 
Sygdommenes sande Beskaffenhed, og at give dem det rigtige Navn 
som i Tabellen findes anfört. Det er ikke sieldcnt paa det men
neskelige Livs Bane, at jo srörre den .Grad af Nöiagtighed er, som 
man önsker og attraacr, desto mere bliver Sagen indviklet og 
sammensat, hvorved man ofte mere fierner sig fra det Öiemed 
man önsker ar opnaae. Selv den, endog övede og erfarne Læge, 
moder ikke sielden store, og ofte uovervindelige Vanskeligheder, 
ved at bestemme Sygdommens sande Beskaffenhed og at bringe den 
under bestemte Slægter og Arrer,, mindre kan man vente det af 
de ellers ogsaa oplyste og dannede Mænd, som ikke have opoffret 
dem til Lægevidenskaben. Efter min Mening kan man nok anta
ge at inret Sted i hele Europa de saa sammensatte Sygdomslister 
hvoraf Menneskene döe, ere forte eller især paa Landet kan fores 
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med den Nöiagtighed og Paalidelighed, som kunde under mange 
Omstændigheder afgive bestemte og sikkre Resultater. Mange 
Sygdomme findes vist saa tydelig characteriserede, at ethvert dan- 

• net Menneske ci lettcligen kunde miskiende dem, og at deres
Navn endog ved Efrerspörgelser kunde angives; Ved andre er det 
derimod ikke Tilfælder. Upaatvivlelig maane Districtslægens Op
lysning nyttes, naar den kan erholdes, hvilket især vilde være Til- 
fældet under herskende Epidemier, for at bestemme deraf hvor 
mange i hvert Sogn ere döde, og for da at indföres i Dödslisrer- 
ne og Kirkebogen. Naar Sygdommene hvoraf Menneskene döe, 
under et meget mindre Tal bleve tabellarisk das si fiter ede > saa holder 
jeg det aldeles ikke for umueligt at dannede Mænd som Præsterne, 
Degne og Skolelærerne ved nogen Vejledning, som f. Ex. ved at 
nytte vor saa fortiente Mangors lægevidenskabelige Skrivter for 
Landboerne, kunde giöre sig bekiendr med de almindeligste Til- 
fælde af de paa Listerne anförte Sygdomme.

Det vilde lede mig for langt over de Grændser jeg har fore
sat mig for disse Betragtninger, vel ogsaa overgaae mine Evner, 
at sammenligne vores og andre Nationers Folkerals-Fode-Ægteskahf- 
og Dødelister, og at angive den tabellarisk Form, som kunde gi
ves disse og Kirkebögerne i de danske Stater, som fortiente eens- 
formigen at indföres. Dette vilde være en værdig Beskiæftigelsc 
for en Samling af kyndige Mænd i og uden for Lægestanden, og 
upaatvivleligen blive almeennytrig og velgiörende.

Jeg tillader mig endnu at tilföie ■ûde Anmærkninger i) Da 
Kirkebögerne i Almindelighed afgive det eneste.offentlige Document 
hvoraf Menneskenes Alder, ægteskabelige Forbindelse og Dödstid, 
hvilke i det borgerlige Liv ofte kan være af megen Betydenhed, 
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kan bestemme?; øg da disse ved Ildsvaade og andre tilfældige Om
stændigheder kan forkommes hvorpaa Exempter hos os ikke mang
le ; saa vilde det være nyttigt for det Offentlige, om disse Kirke
boger kunde høides i Duplo, og at det ene Exemplar kunde saale- 
des forvares at det ikke kunde tilintetgiöres i paakommende Ildebrand.

2) Kirkebøgerne, saavelsom Fode-Ægreskabs- og Dödclisterne 
blive høs os forte, ikke efter den borgerlige Tidsregning, hvilket 
paa adskillige andre Steder skeer til Nytaar, men fra Kirkeaareti 
Begyndelse, som indfalder imod Slutningen af November. Jeg ind
seer aldeles ingen Nytte heraf, men vel at denne Tidsregning i 
Beregninger og de statistike Resultater som deraf kunde uddrages, 
kunde foranledige Uorden. Det synes derfor ar ville medföre Nyt- 
te, om saavel Kirkebøgerne, som Föde-Ægteskabs- og Dödelisterne 
bleve forte efter det borgerlige Aars Bestemmelse,

Maaskee det Kongl. Vidensk. Selskab maarte, finde den Gienstand 
iom Jeg har omhandlet værdig dets Opmærksomhed. Iblant de mange 
almeennyttige og velgiörende Arbeider som ved Selskabets heldige Be
stræbelser bleve udforte, vilde det maaskee være er værdig Æmne om 
Resultaterne afFolketællinger, og af Fode-, Ægteskabs-og Dödslister i 
de danske Stater, som Jeg formoder af det Kongl, Rentekammerets Ta- 
belcomptoir kunde erholdes, i Selskabets Skrifter aarligen kunde blive 
bekiendtgiorte. Dette ere da de almindelige Betragtninger, som jeg 
fremlægger for det Kongelige Videnskabers Selskab, og som nok er*  
de sidste der fra min Haand fremkomme. Jeg beder Selskabet at be
dømme dem med Skaansomhed om Oldingens svækkede Evner ikke
nuatte have fyldestgiordt dets billige Forventninger.
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