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INNEHÅLL. 

Underdånig berättelse. 
Tabeller. 

Sid. 
Tvistemålens antal samt till- eller aftagande vid Häradsrätterna inom hvarje 

Län, samt för dem och öfriga Underdomstolar under hvarje Hofrätt 
och i hela Riket, åren 1830-1858……………………………………… 20. 
A. Vid häradsrätterna inom hvarje Län………………………………... 20. 
B. Vid Underdomstolarna under hvarje Hofrätt och i hela Riket……… 22. 
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tillväxt åren 1830-1858………………………………………………... 24. 

Länens ordningsföljd med afseende å Skiftesmålens förminskning eller 
tillväxt åren 1830-1858………………………………………………... 28. 

Länens och Hofrätternas ordningsföljd med afseende å Tvistemålens antal i 
förhållande till Folkmängden å Landsbygden, åren 1830-1858………. 29. 

Tvistemålens antal i förhållande till folkmängden i Städer med egen 
jurisdiktion, för hvarje Hofrätt och i hela Riket, åren 1830-1858……... 31. 

Civila Mål och Ärenden i Hofrätterna, åren 1830-1858……………………. 32. 
Civila och Brottmål beroende på underdånig föredragning af Justitie-

Revisions-Expeditionen åren 1830-1858……………………………… 37. 
Gäldenärernes antal och stånd uti de vid Domstolarna handlagda 

Konkursmål, åren 1830-1844………………………………………….. 39. 
Gäldenärernes antal och stånd uti de vid Domstolarna handlagda 

Skuldfordringsmål, åren 1830-1844…………………………………… 39. 
Sammanlagda antalet af Civila mål och ärenden hos Öfver-Ståthållare-

Embetet och öfriga Länsstyrelserna i Riket åren 1841-1858………….. 40. 
Svarande parternes antal, särskildt af Ståndspersons- och Arbetsklasserna, 

uti de af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande afgjorda utsökningsmål 
åren 1836-1858………………………………………………………… 42. 





STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

I den mån Statistiken vunnit anseende såsom en vigtig gren af Statsvetenskapen, har älven Itättegångs-statistiken 
blifvit erkänd såsom en dess väsendtliga del, väl egnad att om folkens lynne, sedlighet och belåtenhet, om sam
hällsförfattningens och de borgerliga lagarnes utveckling och verkningar, om välmågan och själsodlingen inom 
särskilda folkklasser, samt i allmänhet om hvad till statens andeliga kultur hörer, lemna ojäfaktiga vittnesbörd. 
Flera bland Europas, så större som mindre, stater hafva derföre på Rättegångs-statistikens författande och 
offentliggörande användt mycken möda, kostnad och sorgfällighet, och göra i närvarande tid stora bemödanden 
för dess fullkomning, för åstadkommande af all möjlig öfverensstämmelse i sättet vid dess sammanfattning lios 
alla hyfsade folk, samt för inbördes utbyte af de talrika alster, hon årligen frambringar. 



4 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. ÅTERBLICK: 1548—1765. 

Åfven uti Sverige harva, sedan mer än 300 år, författningar vidtagits i ändamål att lära känna och kunna 

granskande följa lagskipningens gång. I sådan afsigt anbefalldes, redan af Konung Gustaf I (Kongl. brefven 

den 27 November 1548 och 9 Januari 1549), genom Norrköpings Mötes beslut år 1604, samt sedermera af 

Konungarne Carl I X och Gustaf II Adolf, insändande af Underrätternes domböcker, i afskrift, först till Kongl. 

Maj:t, men från 1614 till vederbörande Hofrätter (Rättegångs-ordningen 1614 § 15, Rättegångs-processen 1615 

§ 10). Hofrätterna ålades år 1662 (Kongl. br. d. 9 Maj), att till Kongl. Maj:t årligen afgifva redogörelse 

för sin embetsförvaltuing, medelst insända förteckningar öfver alla af dem afgjorda mål, samt 1714 (Kongl. br. 

till Justitie-Revisionen den 23 April) och 1719 (Kongl. br. till Svea Hofrätt den 10 Juni), att uppå alla miss-

gerningsmål, som till Hofrätternes öfverseende inkommo, ofördröjligen till Justitie-Revisionen insända korta upp

satser, deri anföras skulle delinqventemes brott, Underrättens dom och Hofrättens derpå skedda utslag, såsom 

orden lyda, "på det att det må kunna tillses, att allt dermed riktigt tillgår". Ar 1692 förordnades (Kongl. br. 

till Ilofrätterne den 13 December), att, när dom i Hofrätt föll uti fiskaliska aktioner, hvarvid någon till ärerö-

riga eller andra böter fälldes, eller ock befriades, så borde domen till vederbörande Landshöfding strax öfver-

sändas, «på det han må veta, hurulecles hvar och en, som under hans höfdingedömes befallning hörer, med rätta 

bör anses». Om extrakt angående ådömda böter oeh deras fördelning, att biläggas domstolarnes protokoller, 

stadgades 1672 (Kongl. resolutionen på Allmogens besvär § 8); om saköreslängds aflemnande till Häradsfogden 

1687 (Landshöfdinge-instruktionen § 5) och 1688 (Häradsfogde-instruktionen § 5). Ar 1687 föreskrefs jemväl, 

att, när sak för felaktighet i processen af Lagmansrätt till Häradsrätt remitterades tillbaka, borde Lagmannen 

vid Lagmanstingets slut derom till Hofrätten omständligen berätta (Kongl. br. till Hofrätterne den 8 Juli), 

äfvensom att, »så snart exekution försiggått uppå Hofrätternes domar uti högmål, lifssaker och edsöresmål, 

Landshöfdingen borde gifva sådant Hofrätten tillkänna, och vid årets ända öfverskicka en riktig specifikation, 

huruledes alla slika ärenden inom årets slut efterkomna blifvit (Landshöfdinge-instr. § 12). Ofversändande till 

Lagmännen, genom Häradshöfdingarne, af listor å alla till Lagmansrätt vädjade saker, samt till Hofrätterne å 

uppbud och inteckningar, anbefalldes år 1701 (Kongl. br. till Hofrätterne den 8 Januari och 27 Maj). 

Ibland alla dessa handlingar, utgörande tillsammans ett förträffligt material till Svenska rättsväsendets 

statistik, nästan allt ifrån nyare historiens början, och väl värdt att för sådant ändamål bearbetas, finnes emel

lertid knappast mer, som äger den för statistiska arbeten nu vanliga form, än Hofrätternes, jemlikt Kongl. bref-

vet den 9 Maj 1662, till Kongl. Maj:t afgifna arbetsredogörelser, hvilka derföre, för den tid och de ämnen, som 

de omfatta, äro af stort värde, och i sitt ursprungliga skick kunna tjena till jemförelse med sednare tiders lik

artade förhållanden. 

En officiel redogörelse för hela rikets rättstillstånd är den år 1697 af Kansli-Kollegium till Konung Carl 

XI 1rs förmyndare afgifna »Berättelse om Justitise-väsendet under Hans Maj:t Konung Carl XI:s regeringstid»; 

men, ehuru i öfrigt upplysande och värderik, är den icke så inrättad, att den kan betraktas såsom en egentligen 

statistisk handling. 

På grund af stadganden i 1719 års Regeringsform § 17, 1720 års Regeringsform § 23, samt i Regle

mentet den 4 Augusti 1727 § 5, afgåfvo under frihetstiden Hofrätterne till Kongl. Maj:t, före hvarje Riksdag, 

uppgifter angående af dem handlagda mål, hvilka uppgifter, jemte dylika från Justitie-Revisionen samt Justitie-

Kanslerens Riksdagsberättelser, vid Riksdagarne, af Rikets Ständers Justitie-Deputation, granskades. 

Sedan, uppå hemställan af dåvarande Justitie-Kansleren, Kongl. Maj:t d. 8 Nov. 1764 förordnat, att Hof

rätternes ledamöter borde hvar för sig upprätta en rotel eller förteckning å dem tillfallna och afgjorda saker, 

hvilka rotlar, af Hofrätterne öfversedda, skulle till Kongl. Maj:t ingifvas; så har från och med år 1765 sådana, 

ehuru till form och innehåll tid efter annan förändrade, arbetsförteckningar af Hofrätterne afgifvits, och af J u 

stitie-Kansleren, efter verkställd granskning, jemte hans yttrande deröfver till Kongl. Maj:t i underdånighet 

öfverlemnats. 
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Genom cirkulär den 5 Febr. 1767 anbefalldes Landshöfdingarne att ofördröjligen och sedan efter hvart 

halfårs förlopp till Kongl. Maj:t uppgifva antalet af inkomna och afgjorda utsökningsmål. Dessa uppgifter, för 

hvilka den 25 November 1768 formulär af Kongl. Maj:t fastställdes, hafva sedermera oafbrutet ingått och genom 

Justitie-Kansleren blifvit, efter granskning, Kongl. Maj:t meddelade. Justitie-Kansleren åligger, enligt Instruk

tionen af den 17 Oktober 1779, att öfverse de fånglistor, hvilkas ingifvande till honom genom Instruktionen den 

9 Mars 1770 först anbefalldes, samt att till Kongl. Maj:t i början af hvarje år aflemna: dels förteckning på de 

af Kongl. Maj:t till hans embêtes handläggning öfverlemnade äldre och nyare oafgjorda mål, med anteckning, för 

hvart och ett, om hvad deri blifvit tillgjordt; dels uppgift angående af honom vidtagna åtgärder i oafgjorda 

kronobalansmål; dels äfven berättelse och utlåtande angående de från Kollegierna och Konungens samtlige Be-

fallningshafvande, till följe af särskilda Kongl. bref och författningar, ingående arbetsförteckningar. Justitie-

Kansleren skall jemväl granska årligen inkommande Ågodelningsrätts-dagböcker. Till honom borde äfven, jemn-

likt Kongl. brefvet den 25 Nov. 1820, från Häradsrätterna och Stadsdomstolarna årligen, inom Februari månads 

utgång, afgifvas förteckningar, enligt antaget formulär, å alla nästföregående år hos dem förekomna mål och 

ärenden, samt huru många, som blifvit förlikta, afgjorda eller vid årets slut balancerade. 

Efter Justitie-Ombudsmans-embetets inrättande år 1809 afgifver denne embetsman till Rikets Ständer vid 

hvarje Riksdag en allmän redogörelse för sin förvaltning, dervid han skall, bland annat, utreda lagskipningens 

tillstånd i riket. Honom åligger äfven, mellan Riksdagarna, att genom trycket årligen kungöra ett utlåtande i 

detta och andra ämnen, och äger han, när han så för godt finner, att genom resor i landsorterna förskaffa sig 

upplysningar om lagskipningens tillstånd. Till honom ingå lika beskaffade fånglistor, som till Hofrätterne och 

Justitie-Kansleren; och i embetsberättelserna hafva Justitie-Ombudsmännen stundom meddelat uppgifter och 

tabeller, som för Rättegångs-statistiken äro af stort värde. 

Enligt 3 § uti den för Styrelsen öfver fängelserne och arbetsinrättningarna den 7 Mars 1835 utfärdade 

instruktion, har Styrelsen derefter till Kongl. Maj:t, för hvarje år, afgifvit underdånig berättelse om fångvården 

i riket. Dessa berättelser, af hvilka de flesta blifvit till trycket befordrade, omfatta fångvårdens alla grenar och 

äro för såväl statsförvaltnings- som brottmåls-statistiken särdeles upplysande och värdefulla. 

Det enda någorlunda fullständiga arbete rörande Svenska rättsväsendets statistik i sednare tid är dock 

Justitie-Statsministerns, på grund af Kongl. brefven den 21 Maj 1830 och den 26 November 1831, afgifna 

underdåniga embetsberättelser angående, intill år 1856, dels civila rättegångsärendena och brottmålen i riket, 

dels inteckning och lagfart af fast egendom å landet. 

Då, sistnämnda år, för dessa berättelser fastställdes en ny plan, att frän och med påföljande år 1857 

iakttagas, och då ej mindre uti formulären för primär-uppgifterna till desamma, än äfven uti sjelfva berättelser

nas uppställning åtskilliga förändringar tid efter annan ägt rum, hvarigenom berättelsernas användning i betydlig 

mån försvårats; så har Eders Kongl. Maj:t i nåder godtfunnit, att af Justitie-Statsministerns alla till och med 

år 1856 afgifna berättelser borde uti Justitie-Statsexpeditionen upprättas ett sammandrag, ämnadt att meddela 

berättelsernas hufvudinnehåll så, att dels derigenom måtte beredas en allmän öfversigt af de förhållanden, be-

rättelserne angå, dels äfven jemförelser med äldre och nyare uppgifter i enahanda eller dermed gemenskap 

ägande ämnen måtte underlättas. 

Ett sådant sammandrag får, i hvad det angår Civila mål och ärenden, jag härmed i underdånighet af

lemna; och emedan, under dess utarbetning, berättelsen för åren 1857 och 1858, i motsvarande delar, hunnit 

fullbordas; så har jag trott det vara till ändamålets desto bättre ernående tjenligt, att låta jemförelserne, der 

så ske kunnat, utsträckas äfven till sistberörda tvenne år. Sammandragets tvenne öfriga delar, angående dels 

Inteckning och Lagfart af fastighet å landet, dels Brottmål och andra uti Justitie-Statsministerns årsberättelser 

till brottmålsafdelningen hänförda ämnen, skola, i den mån tryckningen af hvarje del medhinnes, blifva Eders 

Kongl. Maj:t i underdånighet förelagda. 
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Tab. 4. Närmare Redogörelse för Tvistemålen vid Öfver-



rätterne och i H ö g s t a Domstolen åren 1830-1856. 
7 



8 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. TVISTEMÅLENS ANTAL 1830-1858. 

I Kammarrätten har de få instämda tvistemålens antal efter 1836 nedgått från, 

Tabellerne 2 och 3 innehålla en närmare redogörelse för Tvistemålens art vid Underrätterna och Polis

kamrarna, äfvensom uppgift å antalet af hvarje år forlikta, a/dömda, till följande år uppskjutna, under högre rätt 

vädjade mål,, äfvensom, för några år, antalet afgjorda mal, hvilka angått sä ringa belopp, att vad deri, enligt då 

för en del domstolar gällande föreskrifter, ej varit tillåtet. 

Deraf synes, att, så vidt af inkomna uppgifter kunnat inhämtas, bland de vid Häradsrätterna an-

hängiga tvistemål varit: 

Med afseende å den år 1845 begynnande, särdeles betydliga, minskning i skuldfordringsmålens, i förhål

lande till öfriga tvistemålens antal, bör anmärkas, att denna i ej ringa mån härrör från den samma år vidtagna 

förändring i formuläret för domstolarnes uppgifter, enligt hvilken till skuldfordringsmål dädanefter bort hän

föras endast sådana, deri skulden varit erkänd, eller som blifvit tredskovis afdömda. 

och har år 1856 något tvistemål i Kammarrätten icke förekommit. 

Under åren 1857 och 1858 har förhållandet i åtskilliga delar varit annorlunda, men i det hela ändock 

föga afvikit, från hvad här ofvan anfördt blifvit. Sålunda har tvistemålens antal vid Häradsrätterna år 1857 

ytterligare nedgått till 44,552, men år 1858 ökats till 46,504. Skiftesmålens antal vid Ägodelningsrätterna år 

1857 har minskats till 2,100, men år 1858 åter stigit till 2,346. Vid Rådstufvurätterna och Poliskamrarna 

hafva tvistemålen under begge ifrågavarande åren ökats: vid Rådstufvurätterna år 1857 till 8,227 och år 1858 

till 11,036 — ett antal, hvartill målen vid samtliga stadsdomstolarna sedan år 1833 icke något år uppgått. 

Vid Poliskamrarna har tvistemålens antal sedan år 1853 oafbrutet ökats samt utgjort, år 1857, 854 och, år 

1858, 871. I Hofrätterna, hvarest tvistemålens antal år 1852 uppgick till 5,140, har detsamma sedermera, 

jemväl åren 1857 och 1858, minskats till, under det förra, 4,412 och, under det sednare, 3,957. Deremot har 

i Högsta Domstolen antalet af revisionssaker och skiftesmål ytterligare ökats år 1857 till 1,425 och år 1858 

till 1,444 — ungefärligen dubbla antalet af sådana mål i Justitie-Revisionen under hvartdera af åren 1830 till 

och med år 1849. I Kammarrätten har åren 1857 och 1858, likasom år 1856, något instämdt tvistemål icke 

förekommit. — Summan af alla, vid samtliga domstolar i riket anhängiga tvistemål, som år 1857 nedgått till 

61,580, steg år 1858 till 66,158 eller med 7,2 procent. 



*) Kämnersrätterne upphörde med slutet af är 1849. Ofvan sist uppgifiia medeltalen för dessa domstolar omfatta således endast de fvra 
åren 1846—1849. 
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Denna anmärkning gäller äfven för alla andra domstolar, uti hvilkas uppgifter skilnad mellan skuldfor

drings- och andra tvistemål varit iakttagen. 

Af Lagmansrätterna har endast för åren 1841, 1842 och 1843 uppgifvits antalet af dit instämda mål, 

hvilka under nämda trenne år utgjort i medeltal 13. Vida största delen af mål vid Lagmansrätterna hafva så

ledes varit från Häradsrätterna vädjade. Bland dessa voro år 1844, det enda för hvilket uppgift i sådant hän

seende blifvit meddelad, skiddfordringsmcd 1,950 (39,2 procent) och andra tvistemål 3,028 (60,8 procent). 

Bland de vid Grufve- och B er g sting sr ätterna åren 1831—1851 förekomna mål hafva varit: 

Antalet af de till Ägodelning sr ätterna inkomna skiftesmål har med hvarje femtal år ökats, ehuru icke 

alldeles så mycket, som antalet af alla derstädes hvarje år anhängiga ärenden. Då nemligen balansen af oaf-

gjorda tvistemål vid öfriga domstolarna å landet varit i aftagande, har den vid Agodelningsrätterna deremot 

betydligt ökats. Antalet af årligen inkomna skiftesmål utgjorde: 

Kämners- och Bådstufvurätterne hafva handlagt: 
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Kaniners- och Rådstufvurätteme tillsammans: 

I Nedre Borgrätten kafva åren 1830—1845 förekommit: 

I anseende till de åren 1841 ock 1845 gjorda hufvudsakliga förändringar i tabellformulären, blifver den 
jemförelse, som på ofvanstående uppgifter grundas, fullt riktig, endast då kvar för sig betraktas perioderna 
1830—1840, 1841—1844 samt 1845—1856. 

Med iakttagande kvaraf sig visar, att under den första af berörde tiderymder, 1830—1840, medelförkål-
landet varit emellan antalet af: 

Vid Akademiska domstolarna: 

Under åren 1841—1844: 
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Åren 1845—1856: 

Konkurs-målens antal har alltså under ifrågavarande 3:ne perioder ökats vid Häradsrätterna, från 0,7 pro

cent åren 1830—1840, till 0,a procent åren 1841—1844, samt åren 1845—1856 till 1,2 procent, af alla instämda 

mål. Det utgjorde deraf år 1857: 1,3 procent och år 1858: 2,2 procent. 

Vid Rådhusrätterna minskades proportionen af konkursmål från 9,2 procent, åren 1830—1840, till 7,5 

procent åren 1841—1844; steg åren 1845—1856 till 9,4 procent och år 1857 ytterligare till 11,9 procent; men 

nedgick åter år 1858 till 10,3 procent. 

Skuldfordrings-målen, hvilka af alla instämda mål utgjorde, vid: 

hafva alltså — ehvad dermed, såsom åren 1830—1844, förstås alla, stridiga eller obestrida lemnade, eller, 

såsom åren 1845—1858, endast afses de till den sednare kategorien hörande skuldfordringsmål — vid domsto

larna å landet förminskats, men vid stadsdomstolarna dels (åren 1830—1844) temligen betydligt ökats, dels 

(åren 1845—1858) i mindre mån än å landet, till antalet nedgått. Stegringen vid Häradsrätterna år 1858 är 

utan tvifvel tillfällig, sannolikt härrörande från den minskade tillgången på penningar, arbetstillfällen och afsätt-

ning, som af 1857 års handelskris varit en följd. De öfriga egentliga tvistemålen hafva, i förhållande till total

summan af instämda mål, utgjort, vid: 

Âf Poliskamrarna hafva handlagts: 
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Nedanstående tabell visar, i livad mån dels de vid Underdomstolarna årligen förekomna Tvistemål blifvit 

förliJcta, af dömda, eller till följande år uppskjutna, dels de årligen afgjorda Tvistemålen blifvit motvädjade eller 

genom underdåniga besvär hos Kongl. Maj:t öfverklagade, eller ock angått sä ringa belopp, att vad deri ej varit tillätet. 



Hvaremot de Öfriga vademålens antal, som åren 1832—1845 kan sägas hafva varit sig temligen likt, veslande 

mellan högst 1,212 (år 1843), och minst 924 (år 1840) — i medeltal: åren 1832—1835, 1,088; åren 

1836—1840, 1,018; åren 1841—1845, 1,116 — steg åren 1846—1849 från 1,285 till 1,752. Det uppgick 

år 1850, efter Lagmans- och Kämnersrätternas indragning, till 2,992; föll år 1851 till 2,358; steg derefter 

småningom åren 1852—1855 till 2,794; men har åren 1856—1858 åter förminskats till, år 1856; 2,733, år 

1857: 2,522, och år 1858: 2,410. 

De till följe af förlikning eller annan orsak i Hofrätterna afshifna Tvistemålens antal har under ifråga

varande tiderymd alltid varit jemförelsevis ringa, utgörande 

*) Uppgifterne för ârea 1831, 1832 och 1834 synas hafva varit ofullständiga. 
**) För åren 1839 och 1840 saknas uppgift i detta hänseende. 

Antalet af vädjade Konkursmål har jemväl minskats. Sådana inkommo: 
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Tabellen 4 innehåller för Tvistemålen i öfverrätterna och Högsta Domstolen en närmare redogörelse, 

likartad den, som i det föregående (sidd. 7, 8) blifvit för Underrätterna lemnad. 

I Hofrätterna har antalet af instämda såväl konkurs- som andra tvistemål åren 1831-—-1858 förminskats. 

Det utgjorde år 1833, då det var störst, 69; men har derefter sålunda nedgått: 

Antalet af årligen i Hofrätterna af dömda Tvistemål har varit: 
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Hofrätternes balans af oafgjorda Tvistemål, som åren 1831—1856 vuxit från: 

har sedermera nedgått, och utgjort: 

sen vid 1846 års utgång. 

VademcUen i Öfre Borgrätten hafva åren 1830—1845 förhållit sig sålunda: 

De till Kammarrätten instämda målens antal har, under den tid uppgift dera till Justitie-Statsministern 
ingått, förringats sålunda: 

Aren 1856, 1857 och 1858 har, såsom redan (sid. 8) förmäldt är, något instämdt mål i Kammarrätten 

icke förekommit. 

Uti Högsta, Domstolen har antalet af inkommande Revisionssaker och Skiftesmål åren 1830—1857 mer 

;in fördubblats. 

Antalet af Revisionssaker nedgick år 1858 
i någon mån; hvaremot Skiftesmålen 
äfven då ökades. Numerären af dessa 
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Tab. 5 meddelar, såvidt uppgift derom blifvit Justitie-Statsministern lemnad, antalet af alla Civila mål 

och ärenden vid Underrätterna och Poliskamrarna i Riket, åren 1830—1856, under följande hufvudrubriker: 

Tvistemål (från föregående år uppskjutna, under året inkomna, under året afgjorda, och till följande år upp

skjutna) samt derjemte vid domstolarna: Arsproklamata, Ansöknmgsmål, Ekonomimål, samt Of riga civila mal och 

ärenden, och vid Poliskamrarna: Ordningsmak 

Fullständigt förekomma likväl icke uppgifter för alla åren uti någon enda af nämnda rubriker. 

Uppgifter angående de från föregående år uppskjutna Tvistemål hafva först från och med år 1841 blifvit 

lemnade. Före 1842 finnas uppgifter å Ekonomimål endast från Grufve- och Bergstingsrätterna åren 1832 och 

1839—1841 *). För åren 1842, 1843 och 1844 äro från alla Underrätterna, med undantag af Kfunnersriitterna, 

uppgifter inkomna å antalet af Arsproklamata, Ansöknings- och Elconomi-mäL Från och med 1845 till och med 

1856 förekomma under benämning af Ansöknings- och Anmälnings-ärenden alla vid domstolame anluuigiggjorda 

mål och ärenden (sökta eller beviljade inteckningar, lagfarter, årsstämningar, edgångar, bevakningar m. m.), derom 

tvist icke varit. A Ordningsmälen vid Poliskamrarna äro uppgifter meddelade för hvarje år från och med 1841. 

En så stor samt efter år 1851 så hastig och oafbruten tillökning i balansen af dessa slags mål — de i 

allmänhet arbetsammaste och tillika för de rättsökande stundom vigtigaste af alla — visar nödvändigheten af 

Högsta Domstolens förstärkning, såsom af Kongl. Maj:t och Rikets Ständer beslutadt blifvit. 

och balancerades : 

') Hörande antalet af Ekonomimål vid Bergsrätterna synas uppgifter äfven fik aren 1831, 1833—1838 hafva ingått: men dit hvarken. 
deras innehåll blifvit uti de frän trycket utgifna årsberättelserna meddeladt, eller sjelfva uppgifterna kunnat tillrättufas, hur uti delta 
Sammandrag något vidare afseende dera ej kunnat fästas. 

En stor och sannolikt oersättlig förlust liar uppstått derigenom, att origilialcrne till Jiistifie-Sfafsministenis underdåniga, berättelser 
intill är 1839 och dem vidfogade tabeller, deraf endast ett ringa antal blifvit tryckt, helt och hållet föl-kommit. l'A grund af en vid 
slutet af hvarje berättelse förekommande anmärkning, att för den, som âstnndade. att af berättelsens bilagor taga kännedom, tillfälle 
dertill vore öppet hos Justitie-Statsministern, har det blifvit antaget, att dessa alla, jemte de ärligen inkomna domstols-uppgifterna, fimnos 
i nu framlidne Hans Excellens Grefve Rosenblads förvar. Men de liafva efter Grefvens död icke kunnat uti sterbhnset äferthmns, och. 
lika litet genom enskilda och officiella framställningar till utredningsmännen i hans sterbluis, som. genom sådana till Kammar-Budet 
Neyber, hvilken berättelserna till större delen författat och under hvars inseende tabellerna utarbetats, har kunnat utrönas, hvarest dessa, 
för Svenska Rättsväsendets Statistik så högst dyrbara urkunder äro till tinnandes. Endast ilen första, berättelsen angående civila och 
rättegångs-ärendena i riket år 1830, har påträffats uti Riks-Archivet, dit emellertid icke någon bland de, öfriga blifvit aflemnad. Den 
jemväl otryckta Intecknings- och Lagfarts-berättelsen för är 1831, deri innefattas tabcllariska utdrag af Häradsrätternas intecknings- oeh 
lagfarts-protokoller för 10 år (1823—1831) och hvilken, enligt Kongl. Maj-.ts nådiga berättelse till Rikets är 1834 sammanträdande 
Ständer, skolat till »vederbörligt Utskott» öfverlemnas, har, oaktadt mångfaldiga efterspaningar, hvarken bland Utskottens handlingar eller 
uti det i sednare tid inrättade s. k. lliksdags-Arehivet kunnat anträffas." 

Härigenom äro, särdeles för aren 1833, 1834 och 1835, då blott ganska få af berättelsernes bilagor trycktes, sä mänga oeli betydande 
luckor i de denna berättelse vidfogade tabeller; hvilkas kompletterande icke utan synnerligt besvär oeh kostnad skulle hafva kunnat åstadkommas. 
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Denna olikhet uti uppgifterna utesluter möjligheten af fortgående jemförelser för hela tiden uti ifrågava-

l-ande hänseende, utom i afseende å Tvistemålen, med antagande deraf att åren 1831—1840 antalet af de från 

föregående år uppskjutna varit lika med antalet af de vid nästföljande års början såsom uppskjutna redovisade 

mål. Så borde väl händelsen alltid hafva varit. Åren 1841—1851 har likväl endast tvenne gånger inträffat, att 

en sådan öfverensstämmelse ägt rum uti uppgifterna om uppskjutna mål. Försök, som hvarje år blifvit gjorda att 

tillvägabringa rättelse härutinnan eller att nöjaktigt förklara uppgifternas olikhet, hafva i de flesta fall fruktlöst 

aflupit. Från och med år 1850 finnes dock fullkomlig öfverensstämmelse mellan den vid hvarje års slut in-

och utgående balansen af oafgjorda tvistemål. 

De uppgifter, som uti ifrågavarande Tab. 5 innefattas och der finnas för hvarje år från och med år 1830 

till och med 1856 meddelade, förete, vid jemförelse sins emellan och med uppgifterna för åren 1857—1858, 

i afseende å Tviäemal följande: 

Vid Domstolarna å landet. 
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De årligen inkomna Tvistemålens antal har vid Häradsrätterna, åren 1831—1858, vexlat mellan 
79,867 (år 1831) och 35,023 (år 1857). Det nedgick oafbratet och temligen hastigt åren 1832—1836, till 
61,675; höjde sig åren 1837—1839 till 75,130; och har sedermera, med mindre betydliga förändringar, åter 
nedgått till år 1854: 51,599, år 1855: 44,547, år 1856: 39,792, år 1857: 35,023; men steg, såsom af tabellen 
här ofvan synes, år 1858 till 37,380, eller icke fullt 6,3 procent. 

Antalet vid Häradsrätterna afgjorda Tvistemål var jemväl störst år 1831, utgörande då 78,950. Det 
har sedermera följt vexlingarne i de inkomna målens antal temligen nära, så att antalet af de vid hvarje års 
slut till följande år uppskjutna Tvistemål aldrig öfverstigit 12,007 (antalet deraf år 1846), ej eller understigit 
9,440 (antalet år 1830), förr, än det år 1857 minskades till 9,124 och år 1858 än ytterligare nedgick 
till 8,850. 

Arsstämningarnes antal varierade vid Häradsrätterna, åren 1842—1844, från 42 till 51 (i medeltal 47). 
Det utgjorde år 1857: 69; år 1858: 52. 

Ekonomimålen, som åren 1842—1844 uppgingo från 1,810 till 2,646 (i medeltal 2,091), hade år 1857 
minskats till 1,568 och utgjorde år 1858 endast 1,176. 

Ansökningsmålen voro: år 1842: 17,450, år 1843: 18,357, år 1844: 19,329. 
Samtliga Ansöknings och Anmälnings-ärendena hafva till antalet varit: år 1845, 147,967; åren 1846— 

1850 (mellan 129,963 och 138,118) i medeltal 134,502; åren 1851—1855 (mellan 137,750 och 154,142) i 
medeltal 146,466; år 1856: 158,544; år 1857: 130,989, och år 1858: 131,204. 

Orsaken till det högst betydliga nedgåendet år 1857 (från 158,544 till 130,989) har icke kunnat nöjak
tigt utredas. Sannolikt är likväl, att den af 1857 års handels- och penninge-kris föranledda stockning i aflärs-
verksamheten samt fastigheters och varors omsättning till förminskningen af dessa slags mål väsendtligen bidragit. 

Summan af alla vid Häradsrätterna anhängiga mål och ärenden utgjorde: år 1845: 226,193; åren 1846— 
1850, i medeltal, 204,997; åren 1851—1855, i medeltal, 211,166; år 1856: 208,509; år 1857: 175,541, och 
år 1858: 177,708. Före år 1845 hafva uppgifter härom ej lemnats. 

De inkomna målens antal vid Lagmansrätterna har, från och med år 1831, varit högst år 1832: 
5,772, lägst år 1835: 4,781, samt i medeltal, åren 1831—1835: 5,137; åren 1836—1840: 4,981; åren 1841— 
1845: 5,008; åren 1846—1849: 5,374. 

De vid Lagmansrätterna afgjorda målens antal, som år 1830 uppgafs till 4,571, har, under derpå följande 
tre qvinqvennier, i medeltal utgjort, 5,175, 5,020, 5,023, samt under åren 1846—1849, de 4 sista af Lagmans
rätternas verksamhet, i medeltal 5,494. Dessa domstolars balance af uppskjutna mål, som år 1831 uppgick till 
304, har föröfrigt i medeltal förblifvit vid högst 191 (åren 1831—1835), minst 114 (åren 1846—1848). Oaf-
gjorda voro vid Lagmansrätternas upphörande, med år 1849, endast 7 mål. 

Till Grufve- och Bergstingsrätterna inkommo åren 1836—1840, i medeltal, 219 Tvistemål. Antalet 
deraf uppgick år 1841 till 330; men föll derefter åren 1842—1844 till 265, år 1845 till 212, åren 1846— 
1850 till, i medeltal, 175 och år 1851 än ytterligare till 166. 

De afgjorda Tvistemålens antal, utgörande år 1831: 682, och åren 1831—1835 i medeltal 504, nedgick 
efter hand, i jemnbredd med de inkommande målens förminskning, åren 1836—1850 till 159. År 1851 af-
gjordes vid Bergsrätterna 216 tvistemål; så att vid dessa domstolars upphörande år 1851 återstodo endast 38 
tvistemål, som till de allmänna domstolarnes slutliga handläggning öfverlemnades. 

Ekonomimålens antal var år 1832: 606; åren 1839—1840 i medeltal 436 och 490; år 1841: 437, samt 
åren 1842—1844 i medeltal 361. 

3 
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Tab. 7. Tvistemål vid Häradsrätterne, under hvarje Hofrätt, åren 1830-1856. 
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Vid Kämnersrätterna har de ärligen instämda målens antal sedan år 1831, då det utgjorde 5,810, 
nästan oafbrutet förminskats, så att det varit, åren 1831—1835 i medeltal 4,986, åren 183b'—1840 i medeltal 
4,535, åren 1841—1845 4,547, åren 1846—1849, med hvilket sistnämnda är Kämnersrätterna upphörde, 3,848. 

De afgjorda målens antal har så nära öfverensstämt med antalet af instämda, att den årligen utgående 
balancen af uppskjutna Tvistemål i medeltal räknadt endast var emellan 317 (1836—1840) och 398 (1846—1819). 

Ekonomimål lära vid Kämnersrätterna icke hafva förekommit, och å derstädes handlagda Ansökningsmål 
saknas uppgift intill år 1845. — Ansöknings- och Anmälnings-ärenden utgjorde vid dessa domstolar sistberörda 
år 1,616 samt steg under derpå följande fyra år till, i medeltal, 1,788, och är 1849 till 1,964. 

Vid Rådstufvurätterna nedgick antalet af årligen inkommande mål åren 1831—1849 i det hela med 
omkring 1,600 (från 5,904 till 4,236). Det utgjorde, i medeltal, åren 1831—1835: 5,205, åren 1836—1840: 
3,757, åren 1841—1845: 4,108, åren 1846—1819, i medeltal, 4,167; steg, efter Kämnersrättcrnas upphörande, 
år 1850 till 6,983, år 1851 till 7,497 och år 1852 till 8,570; nedgick åren 1853—1856 till 6,188: men öka
des åter åren 1857 och 1858 till, under det förra, 7,120 och under det sednare till 9,637. 

De afgjorda målens antal har vid Rådstufvurätterna undergått något större förändringar i förhållande till 
mängden af årligen instämda mål, än vid domstolarna i allmänhet. Balancen af oufgjorda tvistemål har vexiat 
emellan 694 (år 1840) och 1,539 (år 1853). Den utgjorde, år 1830: 844, åren 1831—1835, i medeltal, 878, 
åren 1836—1840, i medeltal, 763, åren 1841—1845, i medeltal, 1,034, åren 1846—1850, i medeltal, 1,100, 
åren 1851—1855, i medeltal, 1,366, år 1856: 1,108, år 1857: 1,399 och år 1858: 1,571. 

Antalet af Arsstämningar, af Rådstufvurätterna utfärdade, var åren 1842—1844, i medeltal, 98, år 1857: 117 
och år 1858: 102. — Ekonomimålen, som åren 1842—1844 utgjorde, i medeltal, 1,297, hade år 1857 uppgått 
till 4,913 och voro år 1858 till antalet 4,543. — Ansökningsmålen uppgåfvos år 1842 till 6,720, år 1843 till 
6,793 och år 1844 till 6,612. 

Samtliga Ansöknings- och Anmälnings-ärenden hafva vid Rådstufvurätterna ökats sålunda: Antalet deraf 
var, år 1845: 19,505, åren 1846—1850, i medeltal, 23,668, åren 1851—1855, i medeltal, 31,654, år 1856: 
32,778, år 1857: 39,391 och år 1858: 49,034. 

Deremot har vid Nedre Borgrätten antalet af inkomna mål så nedgått, att, då detsamma åren 1^31— 
1835, i medeltal, utgjorde 108, och, åren 1836—1840, i medeltal, 104, detsamma, år 1811, var endast 40 
och åren 1842—1844, i medeltal, 26. 

De årligen afgjorda målens antal har, under berörde tid, med de inkomnas stått i närmaste öfverens-
stämmelse. Det utgjorde aren 1831—1835, i medeltal, 109, åren 1842—1844, i medeltal, 27, samt år 1845, 
innan Nedre Borgrätten den 1 Jun"; upplöstes, 2 mål. — Balancen af oafgjorda tvistemål hade under hela 
tiden icke vid något års slut öfvcrstiglt 6, ej eller understigit 2 mål. 

Till Akademiska domstolarna inkommo åren 1833—1835, i medeltal, 12, åren 1836—1840: 12, 
åren 1841 — 1845: 20, åren 1846—1850: 12, åren 1851 och 1852: 3 tvistemål 

Jemväl hos dessa domstolar var antalet afgjorda mål i det närmaste lika med antalet årligen inkom
mande. Från ett till annat år hade uppskjulits högst 6 mål (år 1850). Åren 1836, 1837, 1813 och 1848 
balancerades vid slutet af hvartdera endast 1, och år 1838 icke något mål. 

Af Akademiska domstolarna behandlades, år 1842, 20 Avsökningsinai, år 1845: 26, åren 1846—1850, i 
medeltal, 30, samt åren 1851 och 1852, i medeltal, 29 sådana mål. 

Tvistemålen vid Poliskamrarna hafva, i medeltal, utgjort, åren 1841—1845: 443, åren 1846—1850: 
355, åren 1851—1855: 332. Det uppgick år 1856 till 525, år 1857 till 854, och år 1858 till 871 mål. 

Åren 1841—1845 uibalanceradcs i medeltal 2, åren 1846—1856 icke något enda, år 1857: 4, och, år 
1858, två mål. 

Sådana Ordningsmål, uti hvilka ansvar emot person ej ifrågakommit, voro åren 1841—1845, i medeltal, 
2,209, åren 1846—1850, i medeltal, 1,885, åren 1851—1855, i medeltal, 2,958, och år 1856: 2,915. Det 
uppgick år 1842 till 4,575 och år 1855 till 4,175, men har åtskilliga andra år vexiat mellan 1,200 och 1,600. 

Särskild uppgift å antalet af sådana mål är för åren 1857 och 1858 icke fullständigt meddelad. 
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Följande tvenne tabeller utvisa Tvistemålens antal samt till- eller aftagande vid Häradsrätterna inom hvatje 

A. Vid H ä r a d s r ä t t e r n a 
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Län, samt för dem och öfriga Underdomstolar under hvarje Hofrätt och i hela Riket, åren 1830—1858. 

inom hvarje Län. 
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B. Vid Underdomsto la rna under 
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hvarje Hofrätt och i hela Riket. 
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Tab. 10. Tvistemål vid Kämnersrätterne, under hvarje Hofrätt, åren 1830-1849. 
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Under åren 1857—1858 har uti 16 Län tvistemålens antal fortfarande nedgått, mest uti Hallands Län 

med 34,6 procent, dernäst uti Skaraborgs med 33,8 procent, och uti Westernorrlands med 23,1 procent, allt vid 

jemförelse mellan åren 1856—1858; hvaremot uti 8 Län tvistemålens antal under sistberörda år ökats, mest 

uti Norrbottens Län med 29,3 procent, dernäst uti Malmöhus med 9,6 procent, samt uti Kopparbergs Län 

med 7,5 procent. 

Vid jemförelse mellan åren 1830 och 1858 visar sig i följd häraf förhållandet något annorlunda än för 

åren 1830—1856. Åtskilliga Län, såsom Södermanlands, Westerbottens, Jönköpings, Gottlands, Örebro, Kro

nobergs, Wermlands, Christianstads och Malmöhus Län, bibehålla dock under begge sistberörda år sin åren 

1830 med 1856 innehafda plats i ordningen. 

Uti Rikets samtliga Län har tvistemålens antal vid Häradsrätterna under alla åren 1830—1858, på det 

hela, i större eller mindre mån förminskats, utom i Malmöhus Län, hvarest antalet deraf år 1858 med 3,9 

procent öfversteg det år 1830 uppgifna antal tvistemål. 

Uti Stockholms Län har tvistemålens förminskning i femårigt medeltal oafbrutet fortfarit från år 1830 

till och med år 1858; uti Södermanlands Län till och med år 1857; hvaremot i alla öfriga Län en större 

eller mindre vexling i detta hänseende ägt rum. 

Uti 13 Län ökades tvistemålens antal åren 1831 och 1832 utöfver hvad det var år 1830. Denna 

stegring fortfor åren 1836—1840 uti Kopparbergs, Gefleborgs, Westernorrlands, Hallands, Malmöhus och Chri

stianstads Län, samt jemväl åren 1841—1845 uti Hallands och Christianstads Län. 
o 

Ar 1858, då tvistemålen vid Häradsrätterna i det hela ökades 4,38 procent, minskades det dock uti Stock

holms, Westmanlands, Westernorrlands, Westerbottens, Östergötlands, Skaraborgs och Göteborgs Län: uti 

Skaraborgs Län med 24 procent, uti hvartdera bland de öfriga från 1,29 till 11,il procent. 

Med afseende å Ho/rätterna hvar för sig; så har vid Häradsrätterna under Svea Hofrätt tvistemålens 

antal aren 1830—1856 minskats från 47,311 till 25,723, eller med 45,6 proc.; i årligt medeltal 1,75 proc. 

under Göta Hofrätt 28,508 — 18,136 36,4 d" 1,40 

under Skånska Hofrätten 7,385 — 6,106 17,2 d° 0,66 

samt vid alla Häradsrätterna tillsammans 83,197 — 49,965 39,9 d° 1,54 

Aren 1857—1858 nedgick tvistemålens antal vid Häradsrätterna under Svea Hofrätt ytterligare med 3,2 

procent; under Göta Hofrätt 15,8 procent; men ökades vid Häradsrätterna under Skånska Hofrätten 4 procent. 

Minskningen utgör under alla åren 1831—1858 för Häradsrätterna under Svea Hofrätt 47,3 procent, under 

Göta Hofrätt 46,4 procent, under Skånska Hofrätten 13,9 procent, samt i hela Riket 44,1 procent. 

Beträffande Orsakerna till tvistemålens, vid Häradsrätterna, synnerligast uti Södermanlands, Upsala 

och Stockholms Län, betydliga förminskning har, utöfver hvad derom här förut (sid. 7) finnes anfördt, af 

åtskilliga Domhafvande blifvit meddeladt: 

Rörande Södermanlands Län, att största antalet skuldfordringsmål åren 1831 och derpåföljande gällt all

mogen och angått merendels ringa summor, utgörande till stor del kraf mot tjenstefolk för auktionsinrop och 

borgade handelsvaror, samt att de till nära två tredjedelar blifvit betalda före inställelsen vid domstol. All

mogens vilkor vore i allmänhet goda, förnämligast skatte-allmogens och deras, som ega jord. I mån som tjenste-

hjonslöner och dagsverkspriser stigit, hafva lagsökningarne vid Häradsrätterna förminskats. 

Liknande anmärkningar äro gjorda af Domhafvande uti Upsala och Stockholms Län; dervid tillika upp

lysts med afseende å Upsala Län (år 1832), att flera på hvarandra då följda bördiga år jemte en klokt använd 

odlingsflit bidragit till allmogens synbart tilltagande välstånd; samt med afseende å Stockholms Län, att, genom 

de Domhafvandes åtgärd, sterbhusdelägare blifvit tiUhåUne att behörigen upprätta bouppteckningar och arfikiften, 

samt målsmän, att uppgöra och aflemna förmyndareräkningar, genom hvilkas, ofta långvariga, åsidosättande en 

större mängd rättegångar förut åstadkommits. 



*) Såsom särdeles märkliga exempel på de civila rättegångarnes aftagande mängd synes förtjena att nämnas följande. 
1. ti Smuierbo Domsaga af Kronobergs Län, hvarest år 1831 instämdes 920 skuldfordringsmål och, på sätt Domhafvanden upplyst, 

utmätmngsdiariuni några år förut, da handel och varuomsättning voro lifligare inom orten, uppgått till 1,200 nummer, hade tviste
målens antal i den mån nedgått, att år 1857 derstädes instämdes, konkurser, skuldfordrings- och andra tvistemål sammanräknade, 242 
och, år 1858, 273 mål. 

Domhafvanden i "VViske och Fjäre Härader af Hallands Län utlät sig år 1835: »Af uppgifterna inhämtas, huru högst betydligt de 
civila rättegångarne aftagit. Detta förhållande visar sig ännu skiljaktigare för åren 1814, 1815, 1816, 1817 och 1818, då, endast 
till ett ting i FjiJrc Härad, instämda målen någon gång uppgingo till 900, sällan under 5 à 600. Frän sistnämnde tid åter aftaga 
de civila rättegångsmålen betydligt i båda Häraderna, ända ned till 1,000 à 1,300 sammantaget för hela året, och för det nu förflutna 
har, såsom Tabellen utvisar, hela antalet uppgått allenast till 945, hvaraf mera än hälften, genom förlikning före inställelsen, förfallit. 
Afven detta antal instämningar och förlikningar hade ej ägt rum, derest icke tillfälligtvis 2 handelshus sökt realisation af utestående 
fordringar.» 

De instämda tvistemålens hela antal utgjorde i dessa Härader år 1857: 570 och år 1858: 644. 
Förbättring i allmogens ekonomiska ställning uppgifves såsom sannolika skälet till denna förändring. 

" ) Från Chriatianstads Län är anfördt: »Så snart en åbo får sin son fullvuxen, eller dottren gift, afstår han vanligen sitt hemman till 
barnet, men betingar dervid, för sitt underhåll, vissa förmåner, stundom mera betydliga, än att åboen, som ensam skall ansvara för 
hemmanets utskylder, går ut dermed. Såväl häraf, som ock att dessa kontrakter up'prattas af i skrifkonsten mindre kunnige personer, 
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I allmänhet har blifvit anmärkt, att tvistemålen vanligen ökats, då missväxt och dyr tid inträffat, hvar-

emot deras antal minskats under goda år, då näringsutvägar och tillfällen att förtjena varit flera. 

Från åtskilliga orter, hvaribland särdeles "Wermlands, Norrbottens, Östergötlands, Skaraborgs, Göteborgs, 

Kronobergs, Hallands *) och Blekinge Län, har blifvit anmärkt, att tvistemålen förminskats i följd af tilltagande 

välmåga hos arbetande Mässen, dess stigande upplysning och bättre kännedom om sina lagliga rättigheter, hvaraf 

följt, att allmogen vänjt sig ifrån att anlita sakdrifvare, hvilka förut ej sällan uppviglat till rättegångar. 

Några Domhafvandes vana att, vid stämningars uttagande, afråda från sådana tvister, hvilka saknade 

giltig grund, äfvensom att flera gånger under pågående ting handlägga samma mål, hvilka derföre oftast kun

nat afgöras vid det ting, till hvilket de blifvit instämda, skall äfven haft till helsosam påföljd, att den ovän

skap, som vid anställd rättegång lätteligen uppstår de tvistande emellan, ej fått rota sig och, såsom ofta förut 

händt, alstra anledningar till flera tvister. 

Förliknings-komitéers inflytande åberopas såsom flerestädes särdeles välgörande, och härader uppgifvas, 

der, efter sådana komitéers inrättande, sällan något tvistemål blifvit inför rätta fullföljdt. 

Enskilda bankers uppkomst och derigenom ökad lätthet att anskaffa penningar till förestående liqvider; 

nykterhetens tilltagande med deraf härrörande större redbarhet i sammanlefnaden och vid aftals ingående; till

komsten af 1835 års förordning om lösöreköp, hvarigenom den gäldbundne kunnat skydda sin egendom för ut

mätning och såmedelst göra lagsökning ändamålslös, äro omständigheter, som äfvenledes anförts såsom anled

ningar tiil rättegångsmålens förminskning. 

Uti en del af Norrbottens Läns Norra Domsaga, hvarest dryckenskapen tillförne skall hafva varit en rå

dande last, som åtföljts af trätgirighet, bedrägerier och oordningar af mångfaldigt slag, har, enligt af domhaf-

vanden lemnade underrättelser, en år 1847 begynt och sedermera alltmera utbredd djupare religiös väckelse, 

bland annat, haft den lyckliga verkan, att folket, der rörelsen pågått, »lefver stilla, fridsamt och fromt samt på 

»allt sätt redligt och fredligt; hvaraf ock, icke blott de kriminella och civila rättegångsmålen, utan också de så 

»kallade ansöknings- och anmälnings-ärendena på ett förunderligt sätt aftagit.» 

Sa mångfaldiga och olikartade hafva orsakerna ansetts vara till tvistemålens under de flesta år och i de 

flesta Län timade förminskning. 

Såsom mer eller mindre tillfälliga anledningar till tvistemålens förökande på några orter, under 

längre eller kortare tid, hafva uppgifvits, dels uti Elfsborgs och Calmare Län »lösöreköp», hvilka derstädes skola 

föranledt en stor mängd konkurser och andra rättegångar, icke sällan af dålig beskaffenhet ; dels ock, isynnerhet 

uti Calmare, Malmöhus, Christianstads och Blekinge Län, »undantags-systemet'», »en för vidt utsträckt hemmans-

klyfning och jordafsöndring», samt »torpetvister», uppkomna merendels efter fulländade laga skiften och ombyten 

af åboer a hemman **). De mesta och vidlyftigaste rättegångar hafva, enligt de Domhafvandes utsago, i åtskil

liga trakter af nyssberörda fyra Län angått undantag och jordafsöndring. Flere Domhafvande hafva dock uttalat 
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den förhoppning att, då dels skiftesförrättningarne med. stora steg fortginge, dels ock i följd af ständigt upp

kommande nya frågor om återlösen af söndrad jord, denna småningom återvunnes till rätter bolstad, sådana 

tvister som de sistnämnda i en framtid skola, om icke alldeles upphöra, åtminstone i betydlig mån aftaga. 

Slutligen är äfven, inom Malmöhus Län, anmärkt, att genom tilltagande folkökning uppstå rättsförhål

landen ofta nog af sådan art, att inga bestämda lagbud kunna tillämpas, utan att uppkommande tvistefrågor 

måste, mer än bland en glesare befolkning, underkastas domarens pröfning. 

Vid Lagmansrätterna steg målens antal åren 1830—1849 på det hela 15,15 procent, utgörande i 

medeltal för hvarje år 0,76 procent. Denna vademålens tillväxt, under det tvistemålen vid Häradsrätterna på 

förrberörda sätt förminskats, är anmärkningsvärd. 

Det har af Häradshöfdingame i flera delar af Riket blifvit anmärkt, att de sednare åren af Lacmans-

rätternes tillvaro, vad ofta erlades i skuldfordringsmål endast i afsigt att dymedelst vinna betalningsanstånd *). 

De flesta af sådan anledning erlagda vad torde emellertid icke hafva blifvit vid Lagmansrätterna fullföljda. 

Antagligare synes den förklaring, som af en del Domhafvandes uppgifter kan hämtas, att de mål, som 

till domstol instämdes, i sednare tider, vore mera än förr invecklade, bland annat derigenom, att icke blott 

bouppteckningar, arfskiften och förmyndare-redovisningar, utan äfven afhandlingar och kontrakter bland all

mogen ofta skriftligen författades af mindre kunnige personer, hvilka ej äga förmåga att nog tydligt uttrycka 

öfverenskommelsen, som derföre måst vid domstolen utredas, så snart egennyttan velat vända ordalagen till 

sin förmån. 

Målens tillväxt vid Lagmansrätterna var i den mån olika för hvardera Hofrätten, att, då under Göta 

Hofrätt tillökningen utgjorde, i årligt medeltal, endast 0,38 procent, så uppgick den vid Lagmansrätterna under 

Skånska Hofrätten till 1,02 procent, samt under Svea Hofrätt till 1,10 procent. 

Vid Kämnersrätterna nedgick tvistemålens antal åren 1830—1849 i medeltal under Göta Hofrätt l,oo 

procent, under Svea Hofrätt 1,42 procent, under Skånska Hofrätten 2,87 procent, samt uti Riket på det hela 

1,54 procent. 

I "Rådstufvurätterna under Svea Hofrätt har, oaktadt Kämnersrätternes, Nedre Borgrättens och Aka

demiska domstolarnes skedda indragning, tvistemålens antal åren 1830—1856 i årligt medeltal förminskats 0,08 

procent. Det hade samma tid, särdeles efter år 1849, vid Rådstufvurätterna under Göta Hofrätt ökats 0,09 

procent, och under Skånska Hofrätten 8,54 procent. 

Tillökningen af dessa mål åren 1857 och 1858 står häremot i omvändt förhållande, utgörande nemligen, 

i Rådstufvurätterna under Svea Hofrätt 62,3 procent, under Göta Hofrätt 52,7 och under Skånska Hofrätten 

endast 9,5 procent. 

Den utgjorde för alla Rådstufvurätterna i Riket åren 1830—1856, i årligt medeltal, 0,45 procent, samt 

under begge åren 1857 och 1858 tillsammantagne 50,99 procent. 

Vid samtliga Bergsrätterna nedgick antalet af tvistemål, åren 1830—1852, i medeltal hvarje år 3,44 

procent; vid Akademiska Konsistorierna, åren 1841—1852, uti Upsala 4,34 procent, och i Lund 6,19 

och derigenom varda tvetydiga, uppstå någon gäng under barnets åbotid, men oftast sedan hemmanet kommit i oskyld persons ägo, 
obehagliga rättegångar, uti hvilka det är svårt förmå parterna till förening, äfven då dessa «ro föräldrar och barn.» 

Tvisterna om jordsafsöndring härröra merändels deraf, att, sedan en eller flere åboer uti ett skifteslag till en torpare, antingen på 
dess Hfstid eller på vissa år, lemnat rättighet, att af hemmanets mark inhägna och uppodla viss rymd, men laga skifte sedermera in
träffat, dervid densamma jorden tillfallit annan åbo i skifteslaget, som icke längre vill behålla torparen, denne sednare af kontrakts-
gifvaren antingen blir nekad vederlag, eller ock erhåller sådant, att han dermed ej kan vara belåten. 

Af sådan beskaffenhet äro de i Blekinge så kallade »Torpetvister». 
*) Från Kinds och Redevägs Härader i Elfsborgs Län uppgafs år 1839, att de nästförutgångna år vädjade skuldfordringsmfilen till | angått 

erkänd fordran och endast åsyftat betalningsanstånd, samt att vårdslösa eller bedrädliga gäldenärer ej sällan under anståndstiden, sina 
verkliga borgenärer till skada, s'vikligen afhändt sig all utmätningsbar egendom. 
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procent; samt vid Nedre Borgrätten, åren 1830—1845, i årligt medeltal, 4,78 procent, eller för hela tiden 

sammanräknadt 71,7 procent. 

I Ägodelningsrätterna har, såsom redan blifvit anmärkt, skiftesmålens antal, för Riket i det hela, 

med hvarje qvinqvennium ökats. Tillökningen utgör uti de Län, hvilka lyda under Svea Hofrätts domvärjo, 

åren 1830—1856, 218,3 procent, eller i årligt medeltal 8,40 procent, under Skånska Hofrätten 181,6 procent, 

eller i medeltal 6,96 procent, under Göta Hofrätt 163,3 procent, eller i medeltal 6,28 procent. 

Minskningen i dessa måls antal år 1857 är sannolikt blott skenbar och torde hufvudsakligen härröra 

deraf, att en del, måhända de fleste Domhafvande, före nämnde tid, bland andra skiftesmål, beräknat till fast-

ställelse inkomna laga skiften, ehvad de varit omtvistade eller ej. Alla hafva likväl icke gjort det, och från 

och med år 1857 äro enkla fastställelser af laga skiften i Ägodelningsrätternes arbetsredogörelser från öfriga 

skiftesärenden särskiljda. 

Tillökningen af egentliga skiftesmål utgör, vid jemförelse mellan åren 1857 och 1858, under Svea Hofrätt 

13,75 procent, under Göta Hofrätt 21,52 procent, under Skånska Hofrätten 46,38 procent, och för hela Riket 

22,30 procent. 

Vid jemförelse Länen emellan förete sig, med afseende å skiftesmålen, följande förhållanden: 

Länens ordningsföljd med afseende å Skiftesmålens förminskning eller tillväxt åren 1830—1858. 
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Förestående jemförelser grundas alla på tvistemålens, så att säga, absoluta antal. Förhållandet Länen 

emellan visar sig något annorlunda, då till grund för jemförelsen tages tvistemålens relativa myckenhet eller antal 

i förhållande titt folkmängden. Resultaten af en sådan jemförelse meddelas, med afseende å landsbygden, inom 

hvarje Län, för hvarje Hofrätt och i hela Riket åren 1830—1858, uti nedanstående Tabell. 

Länens och Hofråtternas ordningsföljd med afseende å Tvistemålens antal i förhållande till Folkmängden 
å Landsbygden, åren 1830—1858. 

Häraf synes, att i förhållande till befolkningens talrikhet tvistemålens antal, under större delen af ifråga

varande tidrymd, varit störst inom Norrbottens Län, hvarest kommit år 1830 1 tvistemål på hvarje 12:te, 

åren 1830—1832 i medeltal 1 på hvarje 9:de, åren 1836—1840 1 på hvarje 14:de, år 1858 1 på hvarje 

28:de Länets innevånare å landsbygden. Åren 1836—1840, 1851—1855 samt år 1856 intager Norrbottens 

Län andra, men under hela öfriga tiden ständigt första rummet i detta hänseende. 

Westerbottens Län intager åren 1830—1832 andra, men hade uppgått åren 1841—1845 till trettonde, 

år 1856 till femtonde, och egde år 1858 tolfte rummet. 

Der förekom år 1830, äfvensom i medeltal för åren 1831 och 1832, 1 mål på hvarje 12:te, år 1858 

1 på hvarje 99:de af landsbygdens innevånare. 
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Westernorrlands Län, som åren 1830—1832 innehade tredje, har sedermera ständigt intagit ömsom första 

och andra platsen, med 1 mål för hvarje 13:de intill 1 för hvarje 47:de person å landsbygden. 

Stockholms Län har från fjerde rummet (år 1830) småningom stigit till det fjortonde (åren 1851—1855, 

1856 och 1858); Upsala likaledes från femte till nittonde (år 1857), men det sednare nedgick år 1858 till 

femtonde rummet. 

Gefleborgs Län har under hela tiden stått uti fjerde intill sjunde; det började och slutade med att 

innehafVa sjette rummet. 

Blekinge, Wermlands, Stora Kopparbergs, Elfsborgs, Hallands, Jemtlands, Westmanlands, Christianstads 

och Malmöhus Län hafva, oaktadt tvistemålens icke obetydliga förminskning, likväl i förhållande till de öfriga 

Länen nedgått. Sistnämnda Län, som år 1830 innehade tjugufjerde, nedgick åren 1831—1835 i femårs me

deltal till tjuguandra och tjuguförsta, år 1856 till det sjuttonde, åren 1857 och 1858 till sextonde rummen. 

Kronobergs, Gottlands, Jönköpings, Östergötlands och isynnerhet Södermanlands Län hafva utmärkt sig 

genom ett, i förhållande till folkmängden, särdeles åren 1857—1858, ringa antal tvistemål. 

Uti Kronobergs Län, hvarest år 1830 förekom 1 tvistemål för hvarje 52:dre, fanns år 1857 1 för 

hvarje 175:te, och år 1858 1 för hvarje 161:ste person. 

Uti Gottlands år 1830 1 för hvarje 52:dre, år 1857 1 för hvarje 173:dje och år 1858 1 för hvarje 167:de: 

Uti Jönköpings år 1830 1 för hvarje 53:dje, år 1857 1 för hvarje 197:de och år 1858 1 för hvarje 159:de; 

Uti Östergötlands år 1830 1 för hvarje 56:te, år 1857 1 för hvarje 166:te och år 1858 1 för hvarje 

176:te, samt 

Uti Södermanlands Län år 1830 1 på 69, år 1857 1 på 485 och år 1858 1 på 475 af landsbygdens 

innevånare. 

Fastän uti Malmöhus Län tvistemålens antal under ifrågavarande 29 år något ökats, har likväl deras 

myckenhet i förhållande till folkmängden minskats. Vid Häradsrätterna inom Länet förekommo år 1830 1 

tvistemål för hvarje 73:dje, men åren 1856 och 1857 1 för hvarje 121:ste och år 1858 1 för hvarje 114:de 

person å landet. Folkmängden har således ökats i större förhållande än tvistemålen. 

Alla vid Häradsrätterna anhängiggjorda tvistemål utgjorde 

Vid betraktande af förhållandet under hvarje Hofrätt särskildt visar det sig, att under Svea Hofrätt åren 

1830—1832 varit vid Häradsrätterna anhängiggjordt 1 tvistemål för hvarje 23:dje, år 1856 1 för hvarje 66:te, 

år 1857 1 för hvarje 71:ste, år 1858 1 för hvarje 68:de; 

under Göta Hofrätt åren 1830—1832 1 för hvarje 39:de, år 1856 1 för hvarje 99:de, år 1857 1 för 

hvarje 122:dre, år 1858 1 för hvarje 118:de; 

samt under Skånska Hofrätten år 1830 1 för hvarje 53:dje, år 1856 1 för hvarje 99:de, år 1857 1 för 

hvarje l l l : t e , år 1858 1 för hvarje 92:dre landsbygden tillhörande person. 
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Tvistemålens antal i förhållande till folkmängden öfver hufvud har under hela tiden varit störst i de 

Län, hvilka lyda under Svea Hofrätt; åren 1830—1855 dernäst under Göta Hofrätt och minst i Länen under 

Skånska Hofrätten. År 1856 var tvistemålens förhållande till folkmängden å landet, i det hela taget, nästan 

alldeles enahanda under Göta och Skånska Hofrätterna; hvaremot under åren 1857 och 1858 detta förhållande 

visar sig under Göta Hofrätt gynsammare än under den Skånska. 

Tvistemålens förminskning i förhållande till folkmängden har å landet varit störst under Göta Hofrätt, 

nemligen vid jemförelse mellan åren 1830 och 1858 från 25 tvistemål på hvarje 1000:de innevånare till 8 på 

tusendet; dernäst under Svea Hofrätt från 44 till 15 mål på 1000 innevånare; samt minst under Skånska 

Hofrätten, från 19 till 11 tvistemål för Irvarje 1000:de person å landsbygden. 

Tvistemålens antal i förhållande till folkmängden är uti städer med egen jurisdiktion i allmänhet vida större, 

än å landsbygden, såsom af nedanstående, Hofrättsvis och för hela riket uppgjorda, Tabell närmare synes. 

Tvistemålens antal i förhållande till folkmängden i Städer med egen jurisdiktion, för hvarje Hofrätt och i hela 
Riket, åren 1830—1858. 

Anmärkningsvärd är den nära öfverensstämmelse, som förefinnes emellan förhållandet uti städerna under 

Svea och Göta Hofrätters domvärjo, — det företräde städerne under Skånska Hofrätten under hela ifrågava

rande tiderymd egt framför städerna under de begge andra Hofrätterna, — samt det försteg städerne, likasom 

landsbygden under Göta Hofrätt från och med år 1856, i detta hänseende erhållit. 

Rättegångsmålen hafva, Tid jemförelse med folkmängden, ökats i städerna under alla 3 Hofrätterna åren 

1831—32 och 1858, samt i städerna under Svea och Göta Hofrätterna jemväl år 1857. 

Under hvarje femårs-period, från och med 1836 till och med 1855 äfvensom år 1856, har deremot an

talet af inkommande tvistemål i städerna under samtliga Hofrätterna, på det hela, i förhållande till folkmäng

den, förminskats, mest under Göta Hofrätt, från 49 till 16 mål på hvarje 1000:de stadsinnevânare, och nästan 

i alldeles samma mån under Svea Hofrätt, från 50 till 17 på tusendet; minst under Skånska Hofrätten, från 

25 till 14 på tusendet, samt uti alla rikets städer tillsammanstagna från 49 till 16 tvistomål på hvarje tusen

detal af städernas innebyggare. 

Tillökningen åren 1857—58 har uppgått under Svea Hofrätt från 17 till 28, under Göta Hofrätt från 

16 till 25, under Skånska Hofrätten från 14 till 16, och uti riket på det hela från 16 till 24 på 1000 af 

städernas samtlige innevånare. 

För Tvistemålens antal och art i samtliga öfverrätterna är of van redogjordt (sidd. 13 & 14). Yidfogade 

Tabeller 12 17 innehålla uppgifter rörande alla derstädes förekomna Civila mål och ärenden, hvarmed, enligt 

desamma, förhållandet varit som följer: 
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Civila Mål och Ärenden i Hofrätterna, åren 1830—1858. 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN I HOFRÄTTERNA, 1830—1858. 33 

Antalet af alla i Hofrätterna anhöngiga Civila mål och ärenden finnes icke fullständigt uppgifvet uti Ju-

stitie-Statsministerns underdåniga Embetsberättelser före år 1832. Förhållandet dermed har från nämde tid 

varit följande: 

Bland dessa alla mål hafva inkommit, afförts och balancerais: 

') Summan af de inkomna målens antal, tillagdt den för nästförutgångna är uppgifna utgående balance, öfverensstämmer icke alltid, såsom 
vederbort, med de afförda och vid årets slut balancerade målens antal. Skiljaktigheten, i allmänhet löga betydlig, härflyter fråu olika, 
af Hofrätterna lemnade och nti DD. BE. JustitieStatsminiatrarnes äldre berättelser utan anmärkning intagna uppgifter. 

5 
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Häraf synes, att såväl målens antal i det hela, som antalet af inkomna, aöbrda och vid hvarje års slut 
balancerade civila mål och ärenden varit uti ett, nästan med hvarje qvinqvennium, allt större stigande, hvilket, 
hvad angår målen i det hela äfvensom antalet afförda mål, nått sin höjd år 1852, utgörande då målens hela 
antal 12,211, samt antalet afförda mål 10,345. 

Antalet inkomna mål var störst åren 1850 och 1853, uppgående till nära 9,800. Det nedgick åren 1854— 
1857 till 8,067, men steg år 1858 till 8,517 *). 

Balancen af oafgjorda mål var störst år 1851, utgörande då 2,856. Den har sedermera minskats, och 
utgjorde år 1857: 1,618 samt år 1858: 1/563 mål. 

Betraktas Hofrätterna hvar för sig, så befinnes antalet af alla inkomna civila mål och ärenden hafva 
utgjort: 

Mängden af inkommande mål och ärenden har uti Svea Hofrätt varit störst år 1850, varande då 3,861. 
De inkomna målens antal har uti denna Hofrätt föga omvexlat, utgörande minst 3,171 (år 1852) och i medel
tal, utom qvinqvenniet 1846—1850, ej öfverstigande 3,427. 

*) Det torde böra anmärkas, att Fishaliska aktioner, som i Hofrätternas arbetsredogörelser intill år 1857 varit hänförda till Civila mål, 
men från och med nämnda är upptagas bland brottmål, vid denna jemförelse äro, uti de för åren 1857 och 1858 förekommande tal, 
lagda till civila målens i Justitie-Statsministerns underdåniga berättelse for samma år uppgifna antal. 
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I Göta Hofrätt hafva vexlingarne i de inkommande målens antal varit störst. Sålunda inkommo år 1832: 

2,773, men år 1834: 4,008 civila mål och ärenden. Dessas antal ömsom minskades och ökades sedermera till, 

i medeltal, omkring 3,500, men uppgick år 1852 till 4,238, år 1853 till 4,347 och år 1854 till 4,604. Det 

har derefter förminskats och utgjorde år 1856: 3,643, år 1857: 3,482 och år 1858: 3,705. 

I Skånska Hofrätten var de inkomna civila målens antal minst år 1840, nemligen 1,167, och störst år 

1843, uppgående då till 2,492. Det har sedermera åren 1850, 1851 och 1853 öfverstigit 2,000, hade förmin

skats år 1856 till 1,503, år 1857 till 1,425, men steg år 1858 till 1,607. 

Antalet af alla i Hofrätterna afgjorda civila mål och ärenden har utgjort: 

Det visar sig således, att, under det de inkommande målens antal i Hofrätterna vuxit, så har äfven de 

afgjorda målens antal ökats, ehuru icke i lika mån, utan hade balancen af de vid hvarje års slut oafgjorda 

civila mål, i samtliga Hofrätterna, ökats åren 1831 till och med 1846, från 845 till 1,787, samt uppgick år 

1850 till 2,643 och år 1851 till 2,856 — det högsta under ifrågavarande tiderymd. Den har sedermera till 

följe dels af de inkommande målens förminskning, dels ock af de åtgärder Statsmakten vidtaget till Hofrätter-

nas förstärkning nedgått, så att den utgjorde, i samtliga Hofrätterna, år 1856: 1,942, år 1857: 1,618 och år 

1858: 1,563. Förhållandet har, i det hela betraktadt, varit följande: 

Antalet af de i Hofrätterna vid hvarje års slut balancerade civila mål och ärenden: 

Med afseende å de civila målens särskilda beskaffenhet befinnes, att de vädjade och instämda tvistemålens 

hela antal, som i Svea Hofrätt utgjorde år 1830: 680 och derefter i allmänhet stigit intill och med år 1852, 

då det uppgick till 2,314, sedermera åter nedgått till, år 1856: 1,910, år 1857: 1,834 och år 1858: 1,690; 

således vid jemförelse med år 1852 förminskats nära 27 procent, hvilken förminskning dock hufvudsakligen 

härrört från minskning i Hofrättens balance af oafgjorda mål. De inkommande tvistemålens antal utgjorde i 

Svea Hofrätt år 1830: 472, år 1831: 369, ökades med ringa vexling intill år 1856, då det besteg sig till 

1,138 och har åren 1857 och 1858 varit 1,044 och 1,052. 

Sammanlagda antalet af vädjade och instämda mål har uti Göta Hofrätt förhållit sig nästan på ena

handa sätt, som uti Svea Hofrätt. Det ökades åren 1830—1851 från 609 till 1,981 och förblef år 1852 nära 
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r id samma belopp, men har sedermera minskats till, år 1856: 1,701, år 1857: 1,700 och år 1858: 1,544. De 

inkomna tvistemålens antal var i Göta Hofrätt störst år 1855, utgörande då 1,194; det nedgick år 1856 till 

1,103, år 1857 till 1,054 och år 1858 ytterligare till 984. 

I Hofrätten öfver Skåne och Blekinge uppgick antalet af de på Hofrättens pröfning beroende in

stämda och vädjade saker år 1856 till 958, utgörande, likasom i Göta Hofrätt, åren 1851 och 1852 mer än 

tredubbla antalet af sådana mål år 1830. Det förminskades år 1857 till 888 och år 1858 än vidare till 733. 

De inkomna tvistemålens antal var i Skånska Hofrätten störst år 1850, uppgående då till 846; det utgjorde 

åren 1851—1855 i medeltal 551, år 1856: 593, år 1857: 517 och år 1858: 469. 

Inkomna Fiskaliska aktioner hafva i Svea Hofrätt åren 1832—1855 i femårigt medeltal vexlat mellan 

28 och 47. Antalet deraf utgjorde åren 1856 och 1857: 53, år 1858: 45. I Göta Hofrätt åren 1832—1855 

i femårs medeltal, 43 till 69, år 1856: 21, år 1857: 33 och år 1858: 34. I begge dessa Hofrätter har antalet 

af inkommande fiskaliska aktioner, under ifrågavarande 27 år, varit störst år 1849, nemligeii i Svea Hofrätt 77 

och i Göta Hofrätt 122. Fiskaliska åtal i Skånska Hofrätten hafva i största myckenhet förekommit åren 

1838 och 1844, varande då 26 och 21. Medeltalen deraf under hvarje fem-års period 1832 —1855 hafva varit 

minst 7, högst 16. Antalet deraf utgjorde år 1856: 8, år 1857: 11 och år 1858: 9. 

Antalet af lottade skriftvexlingar och utan kommunikation af gjorda besvär, uppgick, i Svea Hofrätt, åren 

1839 och 1840 samt år 1841 till mer än 1,000, men hafva sedermera så betydligt minskats, att de i samma 

Hofrätt år 1856 utgjorde 610, år 1857: 575. De stego dock år 1858 till 675. Så beskaffade mål inkommo 

till Göta Hofrätt år 1834 till antal af 1,121 och i medeltal åren 1832—1855 från 735 till 1,106; antalet 

deraf uppgick år 1856 till 1,432, men sjönk år 1857 till 455. Det ökades likväl år 1858 åter till 665. Uti 

Skånska Hofrätten har antalet af lottade skriftvexlingar och besvär afgjorda utan kommunikation varit störst 

år 1843, utgörande 915; medeltalen deraf åren 1832—1855 hafva vexlat från 530 till 720 och antalet sådana 

mål utgjorde i denna Hofrätt år 1856: 587, år 1857: 302 samt år 1858: 403. 

För vademålen i öfre Borgrätten åren 1830—1845 äfvensora för de till Kammarrätten åren 1836 

—1858 instämda mål redovisas här ofvan sid. 14. Besvärs- och ansökningsmål inkommo till Ofre Borgrätten 

år 1830: 22, åren 1831—1835, i medeltal, likaledes 22, åren 1836—1840, i medeltal, 30, åren 1841—1845 i 

medeltal 23. De till Kammarrätten inkomna balance-mM hafva i medeltal utgjort åren 1841—1845: 3, åren 

1846—1850 likaledes 3, åren 1851—1855: 2, år 1856: 2, år 1857: 3 och år 1858: 4. Anmärkningsmålen, 

hvilkas antal år 1852 var störst, uppgående då till 925, har i öfrigt, med mindre betydliga vexlingar, utgjort i 

femårs medeltal, åren 1836—1840: 685, åren 1841—1845: 698, åren 1846—1850: 725, hvarefter antalet 

deraf sålunda minskats, att det varit åren 1851—1855: 695, år 1856: 517, år 1857: 508, år 1858: 499. 

Ansöknings-, verkställighets- och redogörehemålen hafva äfveuledes ökats åren 1836—1849, och utgjorde åren 

1846—1850 i medeltal 549, men de hafva sedermera nästan oafbrutet minskats, till år 1857: 336 och år 1858: 

245. Underställningsmålen i Kammarrätten hafva åren 1836—1856 ökats, från 185 till 417; sådana inkom

mo år 1857: 371 och år 1858: 384. Besvärsmålen, som i medeltal under ifrågavarande tidrymd intill år 1853 

endast varierat mellan 213 och 250, uppgingo år 1854, sedan från och med samma år besvär i fattigvårdsären

den begynt derstädes fullföljas, till 388, år 1855 till 418, men minskades år 1856 till 381, år 1857 till 367 

och år 1858 ytterligare till 359 — ett antal som dock icke obetydligt öfverstiger hvad som åren 1836—1853 

något år förefunnits. Fiskaliska aktioner hafva i Kammarrätten, åren 1836—1855, i medeltal minskats från 19 

till 7. Af sådana inkommo år 1856 endast 4, år 1857: 10 och år 1858: 5. 

Antalet af de till Justitie-Revisionen åren 1830—1858 inkomna, i Högsta Domstolen afgjorda, eller i 

Nedre Revisionen afskrifna, eller ock såsom oafgjorda balancerade mål och ärenden synes af nedanstående ta

bell, uti hvilken dock både civila och brottmål finnas upptagna, enligt det uti Revisions-Sekreterarnes arbets-

redogörelser, under hela ifrågavarande tiderymd, begagnade formulär. 
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Civila och Brottmål beroende på underdånig föredragning af Justitie-Revisions-Expeditionen åren 1830—1858. 
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Af de i denna tabell redovisade mål och ärenden äro revisionssaker och skiftesmål, för hvilka här ofvan 

sidd. 14 och 15 hufvudsakligen redogjorts, äfvensom kabinettsärenden och Rikets Ständers underdåniga skrif-

velscr, alla af civil art, hemställda brottmål och General-Auditörs-mål alltid kriminella, men besvärs- och an

sökningsmål äfvensom Kammarrätts-mål ömsom af civil och kriminell beskaffenhet; Kammarrätts-målen till 

större delen civila, besvärs- och ansökningsmålen deremot merendels till fyra femtedelar af brottmåls egenskap. 

Kammarrätts-målens antal har under ifrågavarande tid märkligen förminskats; antalet af inkommande så

dana mål utgjorde år 1830: 16; åren 1831—1835 i medeltal 20, åren 1836—1840 i medeltal 13, åren 1841 

—1815 i medeltal 10, åren 1846—1850 i medeltal 11, åren 1851—1855 i medeltal 7, år 1856: 4, år 1857: 

3 och år 1858: 2. 

Besvärs- och ansökningsmål, hvilkas antal år 1830 utgjorde 1,105 och i medeltal åren 1831—1835: 

1,191; åren 1836—1840: 1,424; åren 1841—1845: 1,362; åren 1846—1850: 1,349; åren 1851—1855: 1,223; 

ar 1856: 1,148, år 1857: 1,141 och år 1858: 935, — hafva från år 1839, då antalet deraf uppgick till 

1,538, nästan oafbrutet förminskats till nyssnämda, år 1858 inkomna, antal af 935 mål. 

Rikets Ständers underdåniga skrifvelser ingåfvos år 1830 till antal af 40, år 1834: 43 och år 1835: 21. 

Sedermera har till Justitie-Revisions-Expeditioneu ingått endast 1 sådan skrifvelse, år 1837. Riksdagsbesluten 

och öfriga till Justitie-Departementets handläggning hörande underdåniga meddelanden från Rikets Ständer af-

lemnas, efter Departemental-styrelsens inrättande år 1840, till Justitie-Stats-Expeditionen. 

Kahinettsäi-enden, som år 1840 inkommo till antal af 675, hafva sedermera nedgått till mindre än hälf

ten. Deraf inkommo år 1830: 535 och i medeltal åren 1831—1835: 568; åren 1836—1840: 601; åren 1841 

—1845: 559; åren 1846 1850: 314; åren 1 8 5 1 - 1 8 5 5 : 374; år 1856 ingåfvos 410; år 1857: 320, och år 

1858: 253. 

Summan af alla till Justitie-Revisùms-Expeditionen årligen från och med år 1830 till och med 1858 

inkomna, af gjorda och balancer ade mål och ärenden, af civil och kriminell beskaffenhet har utgjort: 

Anmärkningsvärdt synes, att, medan de inkommande målens antal alltifrån år 1840 varit i aftagande, så 

har balaneen af oafgjorda mål från och med år 1849, då den från 631 vid årets början ökades till 715 vid 

dess slut, ständigt och i högst betydlig mån stigit, så att de såsom oafgjorda balancerade målens antal vid slu

tet af aren 1857 och 1858 uppgick till mer än tre gånger balancens belopp vid 1848 års slut. Et t sådant 

förhållande förklaras deraf, att, medan de mindre arbetssamma, men talrikare, besvärs- och ansöknings- samt 

kabinettsmålen, på sätt förmäldt blifvit, i betydlig mån till antalet minskats; så hafva revisionssaker, skiftes

mål och hemställda brottmål, de i allmänhet mest mödosamma, ansenligen förökats. Otvifvelaktigt skall genom 

den af Kongl. Maj:t med Rikets Ständer beslutade Högsta Domstolens förstärkning med fyra nya ledamöter 

åstadkommas både den betydliga balançons förminskning och en så högst önskvärd skyndsammare rättsskipning 

uti denna Rikets högsta instans. 
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Under åren 1830 till och med 1844 meddelades Justitie-Statsministern uppgifter angående Gäldenä-

rernes antal och stånd uti de vid Domstolarna hvarje dr handlagda Konkurs- och Skuldfordringsmdl. Af dessa 

uppgifter hafva sammandrag blifvit gjorda uti tab. 18; dervid under den allmänna rubriken Ståndspersoner blif

vit hänförda uppgifternes special-rubriker: "Prester", "Militärer", "Borgare" och "Andre Ståndspersoner", samt 

under rubriken Personer af arbetsklassen: "Bönder, å egne eller andras hemman", "Torpare, tjenstehjon medflere 

af allmogen", samt de under benämningen "Andre personer af arbetsklassen" upptagne gäldenärer. 

För Grufve- och Bergtingsrätterna saknas åren 1830—1840 dessa speciella uppgifter, hvarjemte för en 

del öfriga domstolar uppgifterna dels icke varit fullständiga, dels ock sinsemellan olika. Med afseende härå 

och för beredande af en allmännare öfversigt har uti nedanstående, på berörde tab. 18 grundade tabellariska 

uppställning, endast de allmänna rubrikerna Ståndspersoner och Personer af arbetsklassen blifvit begagnade. 

Gäldenärernes antal och stånd uti de vid Domstolarna handlagda Konkursmål, åren 1830—1844. 

Häraf synes, att cessionanternes antal vid Häradsrätterna med hvarje qvinqvennium minskats, så i hvad 

Ståndspersoner, som i hvad Personer af arbetsklassen beträffar; hvaremot förhållandet vid Rådstufvurätterna vex-

lat så, att, då under qvinqvenniet 1831—1835 flere af Arbetsklassen och färre af Ståndspersonsklassen nödgats 

till borgenärers förnöjande afstå sin egendom: så har dessas antal under qvinqvenniet 1836—1840 både bland 

Ståndspersoner och af Arbetsklassen något ökats; men deremot under de fyra åren 1841—1844, i vida större 

mån, särdeles hvad Arbetsklassen angår, åter förminskats. 

Vid Hofrätterna, hvarest endast konkurser af Ståndspersoner till behandling förekommit, har dessas antal, 

i femårigt medeltal, åren 1830—1840 nedgått, men åren 1841—1844 årligen (från 32 till 50) ökats. 

Gäldenärernes antal och stånd uti de vid Domstolarna handlagda Skuldfordringsmål, åren 1830—1844. 
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Medan antalet af Ståndspersoner, svarande i skuldfordringsmål, således under hela ifrågavarande tiderymd 
föga vexlat, utgörande i medeltal omkring 5,600, har antalet af personer tillhörande Arbetsklassen, hvilka vid 
domstolarna såsom svarande parter förekommit, åren 1831—1835 minskats, åren 1836—1840, särdeles vid Hä
radsrätterna, stigit, men åren 1841—1844 vid alla domstolar, för hvilka jemförelser kan anställas, i ganska be
tydlig mån åter nedgått. 

Sammanlagda antalet af Civila mål och ärenden hos Ofver-Ståthållare-Embetet och öfriga Länsstyrelserna 
i Riket har, åren 1841—1858, uppgått till: 

Ibland de till dessa myndigheter inkomna Civila mål och ärenden hafva varit: 

Särdeles anmärkningsvärd är den från och med 1853 begynta samt till och med år 1856 oafbrutet fort
gående de inkommande målens förminskning, utgörande på dessa fyra år (från 281,388 till 178,493) icke min
dre än 102,895 mål, samt dessas derefter åren 1857 och 1858 timade lika hastiga förökning. Det vill häraf 
synas, som om verkningarne af den åren 1854—1856 inträffade lyckliga konjunktur för handel och näringar 
genom 1857 års handels- och penningekris i väsendtlig mån förringats. Detta synes desto heldre kunna an
tagas, som, enligt hvad näst ofvanstående tabell utvisar, det egentligen varit handräckningsärenden och, i synner
het, skuldfordringsmål, som, i en förut aldrig erfaren proportion, ökats. 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. MÅL OCH ÄRENDEN HOS VEKSTÄLLANDE MYNDIGHETER. 41 

Antalet af de till Öfver-Ståthållare-Enibetet och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i hvarje särskildt Län 
inkomna Civila mål och ärenden har under ifrågavarande tid utgjort: 

Antalet af gjorda Utsökningsmal hos ÖfVer-Ståthållare-Embetet och samtliga öfriga Länsstyrelser i Riket, 
samt beloppet af, uti dessa mål, till betalning ådömd gäld har utgjort, åren 1836—1858: 

Utaf alla ofvanberörda lagsökningar hafva varit riktade mot: 

6 



4 2 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. SVARANDE PARTERNES STÅND, I AFGJORDA UTSÖKNINGSMÅL, 1836—1858. 

Af näst förestående uppgifter bestyrkes, på ett i ögonen fallande sätt, den ofvan uttalade förmodan om 

verkan af 1857 års handelskris, äfvensom att, såsom antagas bort, deraf drabbats Ståndspersoner i vida högre 

grad, än Arbetsklassen. 

Svarande partemes antal, särskildt af Ståndspersons- och Arbetsklasserna, uti de af Kongl. Maj:ts Befall-

ningshafvande afgjorda utsökningsmål, har, åren 1836—1858, varit följande: 

Det skulle leda till en mot ändamålet med närvarande sammandrag stridande vidlyftighet, att ingå uti 

närmare skärskådande af och betraktelser öfver innehållet af näst förestående, äfvensom den här ofvan sid. 41 

förekommande, läns-tabell, hvilka begge dock torde äga värde, ej mindre för lokal-statistiken, än för en till flera 

statistikens grenar utsträckt granskning af samfundsförhållandena. 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. ÅTERBLICK; SLUT. 43 

En återblick på de tjugunio år, hvilka närvarande Sammandrag omfattar, visar, att under hela denna tid 

rättsskipningen i Sverige haft sin ostörda, jemna gång; att de förändringar, hvilka, så uti lagarnes öfriga inne

håll, som särskildt med afseende å domstolarnes antal och inrättning samt vissa delar af rättegångssättet, blifvit 

gjorda, i allmänhet funnits ändamålsenliga, ledande till större enkelhet och mera skyndsamhet vid rättegångar; 

att dessas antal nästan oafbrutet och i högst betydlig mån minskats, — aktningen för lagen och förtroendet 

till landets, med få, ganska sällsporda, enstaka undantag, högt aktade och aktningsvärda domare-corps förblifvit 

orubbade; att allmänna välståndet, enligt hvad domstolsförhandlingarne och de verkställande myndigheternas 

redogörelser jemte mångfaldiga andra erfarenheter gifva vid handen, varit uti ständig tillväxt, så att de rubb

ningar, hvilka, någon gång, mer eller mindre allmänt förekommit, varit öfvergående. 

Det torde icke heller böra förtigas, att, så vidt af Justitie-Statsministerns sednaste afgifna statistiska 

berättelser, för åren 1859 till och med 1862, kan skönjas, ofvanberörde lyckliga förhållanden äfven dessa år 

fortfarit. 

Få , om något, land har under denna så långa tidsföljd ägt samma lycka. 

Måtte Svenska folket tacksamt inse och erkänna detta, och icke genom ringaktande eller missbruk af 

dessa och många andra Guds synnerliga välgerningar visa sig ovärdigt deras fortsatta åtnjutande! 

Stockholm och Kongl. Justitie-Stats-Expeditionens Statistiska Byrå den 7 Mars 1864. 

0. Carllieim Oylleuskiöld. 



44 

För att åt de uti förestående berättelse och dess bihang befintliga tabeller och tabellariska uppställningar gifva största 

möjliga enkelhet och fullständighet, till ådagaläggande af hvad Justitie-Statsministerns äldre embetsberättelser hufvudsakligen inne

hålla, utan att ändock nödgas öfverlasta berättelsen och tabellerna med anmärkningar, till förklaring af ofta förekommande lik

artade förhållanden, hafva åtskilliga Tecken blifvit begagnade, hvilkas betydelse torde böra närmare angifvas. 

Sålunda betecknar: 

Större och mindre stjernor, i ställe för ziffror: Att sådan uppgift saknats, som kunnat lemnas och bort på det sålunda 

utmärkta stället intagas; t. ex. från domstolar och om förhållanden, som förefunnits. 

Kort streck, i ställe för ziffror: Att all anledning saknats till uppgifts meddelande eller infordrande; t. ex. från domstolar, 

eller rörande förhållanden, hvilka icke förefunnits. 

Anföringstecken i ställe för ziffror: Att anledning för t i l l f ä l l e t saknats till meddelande af uppgift, som eljest varit 

infordrad och bort lemnas; t. ex. rörande förhållanden, som kunnat förefinnas, men uti det på sålunda betecknadt 

ställe ifrågavarande fall ej förekommit. 

Punkterad, längre eller kortare linea, i ställe för ziffror: Att uppgifter varit lemnade, men förkommit, eller af annan 

orsak icke kunnat för närvarande sammandrag begagnas. 

Ziffror, inneslutna inom parenthea-tecken, utmärka tal, hvilka icke äga lika betydelse som andra, i jemnbredd med dem 

förekommande -— t. ex. summor, eller medeltal, för t v å , t r e eller fyra år, då öfriga tal i samma rad beteckna 

summor för fem år, eller fem års-medeltal. 

Ziffror, med stjerna deröfver, utmärka summor, eller medeltal, hvilka, för saknad af vissa uppgifter, icke äro fullt rik

tiga för hela den tiderymd, eller a l l a de förhållanden, som de, efter sin ställning i tabellen, synas och rätteligen 

skulle angå. 

Plus-tecken: Mera, eller Tillökning. 

Minus-tecken: Mindre, eller Förminskning. 

Likhets-tecken: Likhet, eller Ofverensstämmelse med föregående, eller bredvidstående, zifferförhållande. 

Procent: På hundrade, eller För hundradet. 
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Tab. 22. (Fortsättning). Svarande parternes antal och stånd uti de af Kongl. Maj:ts 
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samtelige Befallningshafvande afgjorda Ut sökn ingsmål inom hvarje Län, åren 1836-1856. 
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Tab. 22. (Fortsättning). Svarande parternes antal och stånd uti de af Kongl. Maj:ts sam-
telige Befallningshafvande afgjorda Utsökn ingsmål inom hvarje Län, åren 1836-1856. 
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