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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Sedan Kongl. Maj:t, genom nådigt bref den 26 November 1831, föreskrifvit, att Häradshöfdingariic skulle 
till Justitie-Statsministern årligen insända uppgifter om dels de belopp, för livilka fast egendom ä landet 
blifvit intecknad, och från inteckning befriad, dels det penningevärde, hvartill sådan egendom blitvit, an
tingen frivilligt eller genom utmätning, försåld oeh lagfaren; hvilka uppgifter skolat meddelas särskildt 
för egendom tillhörande Ridderskapet oeh Adeln, Ofrälse Ståndspersoner, och Allmoge: så hafva slika upp
gifter, från oeh med nämnde år, till Justitie-Statsministern ingått, uti sedermera årligen afgifna underdå
niga berättelser sammanfattats och, med undantag af den första, för år 1831, blifvit till trycket befordrade. 
Uti formulären för dessa uppgifter hafva, intill år 1857, endast föga betydande förändringar skett, men for-
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mulär eus tillämpning, på sätt af de underdåniga berättelserna intill år 1836 inhämtas, varit olika uppfattning 
underkastad, hufvudsakligen deri, att uti uppgifterna rörande fastställd inteckning blifvit beräknade äfven be
lopp, för hvilka intecknings förnyelse skett; hvaremot från och med år 1837 varit föreskrifvet, att uppgif
terna i dessa delar skulle innefatta blott de inteckningar, som under hvarje år tor första gången beviljades. 

Enligt h vad, uti första afdelningen af denna underdåniga berättelse (not. sid. 15.), är anfördt, har 
likväl den otryckta intecknings- och lagfarts-berättelsen för år 1831, deri innefattades tabellariska utdrag 
af Häradsrätternes intecknings- och lagfarts-protokoller jemväl för åren 1822—1830, och hvilken, enligt 
Kongl. Maj:ts nådiga berättelse till Rikets år 1834 sammanträdande Ständer, skolat till vederbörligt Ut
skott öfverlemnas, icke kunnat igenfinnas, oaktadt mångfaldiga efterspaningar, så bland Utskottens hand
lingar, som uti det i sednare tid inrättade, så kallade Riksdags-Archivet. 

Efter de tillgängliga tryckta berättelserna angående inteckning och efter köp skedd lagfart af fastig
het å landet meddelas alltså de uppgifter, hvilka i berörda hänseenden här nedan förekomma, främst 

A . Angående Inteckning. 

Jemlikt domhafvandernes, på Häradsrätternes intecknings-protokoll grundade, från och med år 1832 
årligen lemnade uppgifter, har Inteckning uti fast egendom å landet blifvit för gäld meddelad, i Riksdaler 
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Totalsumman af beviljad inteckning i fast egendom å landet, under loppet af ifrågavarande 26 år, 
har, enligt förestående, utgjort 335,642,063 R:dr, eller i årligt medeltal 12,909,310 R:dr Banko. 

Beloppet af den under samma tid dödade inteckning i landtfastighet har varit: 

Sammanlagda beloppet af dödad inteckning utgör under hela denna tidrymd 115,882,363, eller i me
deltal för år R:dr 4,457,014 Banko. 

Skillnaden emellan beviljad och dödad inteckning uti fast egendom å landet har alltså utgjort: 
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Skillnaden emellan hela belopppet af sålunda uppgifven beviljad och dödad inteckning uppgår, för 
de 25 åren 1831—1855, till 203,116,996 R:dr, samt, med tillägg af året 1856, till 219,759,700 R:dr. Me
deltalet, under nyssberörda 25 år, utgör 8,124,680 R:dr Banko. 

Det belopp 16,642,704 R:dr, hvarmed summan af beviljad inteckning år 1856 Öfverskjutit summan 
af samma år dödade inteckningar, är således något mer än dubbelt så stort, som medeltalet för de näst 
förutgångna 25 åren, och mer än fyradubbelt det belopp 3,901,811 R:dr, hvarmed den åren 1831—1835 i 
medeltal beviljade inteckning öfverskjuter beloppet af den under samma tid dödade ; och detta oaktadt un
der sistnämda fem år, uti uppgifterna å beviljad inteckning, sannolikt blifvit beräknad större delen af den 
under samma år vid Häradsrätterna förnyade inteckning. 

Af Justitie-Statsministerns för åren 1857-—1863 från trycket utgifna och för år 1864 utarbetade, 
ehuru ännu icke fulltryckta, underdåniga embetsberättelser inhämtas, att beloppet af den under dessa åtta 
år beviljade, förnyade och dödade inteckning, samt skillnaden mellan den under hvarje af nämde år först 
beviljade samt den då dödade inteckning, reducerad från Riksmynt till Riksdaler Banko, varit som följer: 
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Skillnaden emellan beloppen af fastställd och dödad inteckning uti landtegendom har under hela 
ifrågavarande tiderymd, från och med år 1831 till och med 1864, nästan för hvarje femårsperiod, ökats 
sålunda: 

Från 3,901,811 R:dr (åren 1831—1835) till åren 1836—1840 6,640,383 R:dr 
och åren 1841—1845 9,070,552 „ 
det nedgick åren 1846—1850 till 8,675,149 „ 
men steg åren 1851—1855 åter till 12,335,502 „ 
och 1856—1860 ytterligare till 21,361,422 „ 
samt har under de sista 4 åren, 1861—1864, i medeltal, varit 24,655,374 „ 

Största tillökningen uti inteckningsbeloppet ägde rum år 1858, uppgående till 28,922,810: 32, dernäst 
år 1857, till 28,811,854 R:dr, samt år 1862 till R:dr 28,374,135: 44 Banko. 

Totalsumman af den i landtegendom åren 1831—64 beviljade inteckning öfverskjuter totalsumman 
af samtidigt i sådan fastighet dödad inteckning med icke mindre än 408,545,586 R:dr 22 sk. Banko. 

All anledning är att förmoda, och de till Justitie-Statsministern inkomna uppgifter för år 1865 gifva 
vid handen, att inteckningarnes stegring nämde år icke, åtminstone ej i någon betydligare mån, minskats. 
Beloppet af beviljade inteckningar skulle, under denna förutsättning, vid 1865 års slut hafva utgjort mer 
än 500 millioner utöfver det vid 1831 års början varande, (enligt ett i Post- och Inrikes Tidningar 1833, 
den 11 Oktober, N:o 237, infördt officielt meddelande) till 71,263,536 R:dr 33 sk. 5 r:st Banko uppskat
tade belopp. 

På grund häraf skulle den Svenska jorden, under 35 år, från och med 1831 till och med 1865, blif-
vit belastad med inteckning eller förpantats för mer än en half milliard. 

Så ogynnsamt kan emedlertid förhållandet i sjelfva verket ej vara, emedan: 
1. En, sannolikt ganska betydlig del inteckningar till följe af preskription förfalla, eller af gälde-

närerne inlösas och annulleras, utan att likväl anmälan derom till deras dödande vid domstol göres. Be
loppet af sålunda förfallen inteckning har, af en del domhafvande, uti anmärkningar vid deras till Justitie-
Statsministern lemn.ide uppgifter, uppskattats till nära lika mycket, någon gång till lika eller högre belopp, 
än det, för hvilket inteckning blifvit till dödande vid domstol anmäld. *) 

2. Många inteckningar innehafvas af den pantsatta fastighetens ägare, infriade eller obegagnade, 
eller ock hafva, i stället för att dödas, öfverkorsade, eller på annat sätt kraftlösa gjorda, vid belåning af 
sednare tillkomna inteckningar, Iemnats Iångifvaren, till bevis att de ej mera belasta fastigheten. 

3. Inteckningar blifva ofta belånade för lägre belopp, än det, hvarå de lyda, eller utgöra säkerhet 
för allenast en större eller mindre del af det ursprungliga lånet. Sålunda har, exempelvis, Rikets Stan • 
ders Bank, vid utgifvande af så kallade landtfastighetslån, fordrat inteckning för hela det belopp, hvarå 
skuldebrefven lyda, ehuru lånesumman stundom icke uppgått till så stort belopp, och, oaktadt den, enligt 
grunderna för sådar.a låns beviljande, årligen skedda afbetalning eller så kallade amortering, städse låtit 
förnya inteckningen till dess ursprungliga belopp, ehuru ringa lånets återstod än må hafva varit. 

4- Inteckningar meddelas ej sällan gemensamt i jordegendom och andra dermed mer eller mindre 
i gemenskap stående inrättningar, såsom bruk, mjölqvarnar, sågverk, fabriker m. m. Sådana inteckningar 
belasta icke helt och hållet jorden. Isynnerhet gäller detta de af Bruksägares Hypotekskassa utgifna lån, 
hvilka till vida största delen kunna anses belasta bruks- och fabriks-inrättningar, och, någon gång, med 

*) Domhafvanden i.Wiske och Fjäre härader, af Hallands län, yttrar till och med, vid insändande af intecknings-uppgifterna för är 1835 
"Med visshet kan antagas, att inteckningar af sig sjelfva förfalla till flera gånger den summa, som till dödande vid domstol förekommer." 
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ganska betydliga belopp beviljats, der den uti skuldebrefven pantförskrifna jordegendom varit af ganska 
ringa både hemmantal oeh fastighetsvärde. 

5. Inteckningar medgifvas ofta uti fastigheter, belägna inom särskilda härader eller tingslag, oeh 
upptagas uti hvartderas intecknings-protokoll till hela beloppet: så att, i följd häraf, lån af ända till flera 
hundra tusen Riksdaler, enligt hvad vitsordadt blifvit, af denna anledning kommit att två eller flera gån
ger uti uppgifterna för ett och samma år inflyta. Sådant synes äfven oundvikligt, med mindre uti skul
debrefven bestämmes, for huru stor del af lånebeloppet den inom hvarje härad eller tingslag belägna fastig
het skall häfta. *) 

6. En särskild på inteckningarnes belopp i väsendtlig mån verkande omständighet är uppkomsten 
och den ständiga tillväxten af enskilda banker och hypoteksföreningar, till hvilkas säkerhet inteckning 
blifvit beviljad för stora belopp, hvad bankinrättningarne angår, såsom grundfonds-hypotek, och, i hvad be
träffar hypoteksinrättningarne, för att deri bereda delaktighet, hvarmed lånerätt visserligen varit förenad, 
men, af en eller annan orsak, särdeles i sednaste tid, ej sällan blifvit obegagnad. 

7. Det har äfven med skäl anmärkts, att inteckningar stundom blifvit meddelade för ett visst pen
ningebelopp, men förbindelsen, enligt sin lydelse, varit gällande endast såsom fyllnadssäkerhet för annan 
förbindelse, eller för att utgöra säkerhet i någon viss uppgifven händelse, utan att likväl hafva utgjort be
vis för tillvaron af fordran å ena samt skuld å andra sidan. 

8. Slutligen bör ej eller lemnas obemäld den verkan, som en del så kallade tysta förmånsrätters 
upphörande, särdeles den för omyndigas, hos förmyndare och målsmän innestående, medel nödvändigtvis 
måst utöfva till höjande af inteekningsbeloppet, uti de sednare tillhörig landtegendom. 

Till följe af dessa och flera andra omständigheter skall, ehvad bemödanden, som hitintills blifvit 
eller under nuvarande förhållanden blefve gjorda, någon fullständig kännedom om den skuld, som i verk
ligheten belastar den fasta egendomen å landet, icke kunna åstadkommas. Förvisso kan emellertid anta
gas, både att denna skuldsumma är ganska betydlig och att densamma, alltifrån början af 1830-talet, an-
senligen ökats. De sista årens, 1863 och 1864, uppgifter häntyda dock på någon, ehuru icke särdeles be
tydlig, minskning i den med året 1862, såsom det vill synas, till sin höjd komna summan af sökt och 
första gången fastställd inteckning. 

För vinnande af en i flera hänseenden ganska vigtig, så för samhället, som för den enskilda med
borgaren gagnelig, kännedom om hvarje jordegendoms gravationer, synes någon annan utväg för närvarande 
icke finnas, än anbefallandet, till ovilkorligt bruk, af hypoteksböcker, eller på vederbörligen granskad jorde
bok grundade längder å alla inom hvarje kommun belägna fastigheter, hvilka särskildt nummer, hem
mans- eller öretal finnes åsätt; uti hvilka längder hvarje till intecknings-protokollet hörande eller annorle-
des tillkommen, förändrad, eller lossad, gravation skulle anmärkas. 

Enligt hvad här ofvan (sid. 3) är nämndt, har, från och med år 1857, en väsendtlig olikhet i formulä
ren för intecknings- och lagfarts-uppgifterna ägt rum, bestående hufvudsakligen deri, att uppgifter äskats 
ej blott, såsom ditintills, angående först beviljad äfvensom å dödad inteckning, utan jemväl rörande det 

*) Ett ganska upplysande exempel i detta hänseende förekom vid sammanfattningen ai den und. berättelsen angående inteckning och 
agfart för år 1863, då, uti uppgifterna från Norrbottens södra domsaga, befanns, att, under rubriken för inteckning, beviljad i egendom tillhörig 

allmänna inrättningar, menigheter, bolag eller andra samfund, upptagits, i hvartdera af domsagans sex tingslag, ett inteckningsbelopp af 
1,168,800 R:dr. Med afseende dera, att de intecknade beloppen voro alldeles lika stora, skedde genom Byråchefen förfrågan hos domhafvan-
den, hvarigenom den underrättelse vanns, att den sålunda sexfaldigt uppgifna inteckningen, af mer än en million Eiksdaler, skett för samma 
skuld oeh skuldebref, uti Gellivare aktiebolags, i domsagans alla tingslager spridda egendomar; hvadan alltså ifrågavarande inteckningsbelopp, 
uti den för året afgifna und. berättelsen, blifvit endast en gång för hela domsagan upptaget. 

Dylika, ehuru icke så i ögonen fallande och så betydliga summor beträffande, fall förekomma ej sällan. Rättelse har då skett, och kun
nat ske, när uti sjelfva uppgiftens beskaffenhet, eller eljest, någon anledning gifvits att antaga flerfaldig beräkning af samma inteckning. 
Men sannolikt är, att i ganska många fall sådan rättelse ej ägt eller kunnat äga rum, enär intecknade beloppen varit mindre betydliga eller, 
såsom sammanräknade med andra, ej kunnat från dess» särskiljas. 
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belopp, hvartill först beviljad inteckning blifvit hvarje år förnyad, samt att, då, beträffande de ståndsklasser, 
hvilka den intecknade jorden tillhört, förut endast trenne rubriker funnits, nemligen en för Ridderskapet och 
Adeln, en för Ofrälse ståndspersoner och en för Allmoge; så hafva med år 1857 uppgifter äfyen infordrats 
särskildt för egendom tillhörande Allmänna Inrättningar, Menigheter, Bolag eller andra Samfund, hvilken sist-
nämda förändring, likasom att uppgifterna begärts uti Riksmynt, äfven gäller uppgifterna rörande lagfart. 
Sluteligen har, från och med sistnämda år, uppgifter jemväl till Justitie-Statsministern ingått från Råd-
stufvurätterna, beträffande af dem meddelad inteckning och lagfart samt angående förnyelse och dödande 
af inteckning i stadsfastighet. 

Dessa, först år 1857 meddelade, underrättelser äro uti närvarande Sammandrag begagnade endast så 
till vida, som för en fortsatt jemförelse med äldre'uppgifter nödigt varit. Snart, eller då uppgifter för 
innevarande år 1866 blifva fullständigt tillgängliga, torde goda skäl förefinnas att för då, efter enahanda 
formulär meddelade, 10 års uppgifter särskildt redogöra; dervid, hvad särskildt inteckningarna beträffar, 
kan upplysas, i hvad mån den Svenska jorden, med inbegrepp af dera hvilande byggnader, verk och in
rättningar, grufvor, skogar och andra så kallade herrligheter, äfvensom städernas alla fastigheter, jemlikt 
intecknings-protokollerna, äro med inteckning besvärade. 

Inteckning har åren 1831—1864 blifvit beviljad och dödad samt från och med år 1857 förnyad uti 
landtegendom tillhörande Ridderskajiet och Adeln, sålunda: 

Inteckning, 

2 



10 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. INTECKNING I ADELNS OCH UTI OFRÄLSE STÅNDSPERSONER TILLHÖRIG EGENDOM. 

uti landtegendom tillhörande Ofrälse ståndspersoner: 

Inteckning, 



11 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. INTECKNING UTI EGENDOM TILLHÖRANDE OFRÄLSE STÅNDSPERSONER. 



12 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. INTECKNING UTI EGENDOM TILLHÖRANDE ALLMOGEN. 

Hiimt uti egendom tillhörande Allmoycu: 



H vad som härvid främst faller i ögonen, är, att den ofvan anmärkta stegringen uti inteckningarnes 

belopp är för alla tre ståndsklasserna gemensam, livarvid dock för dem hvardera te sig åtskilliga an-

märkningsvärdt olika förhållanden. 
Sålunda har det högre inteckningsbeloppet för Eiddershapet och Adeln åren 1886 till och med 

1840, nära fördubblats, från vid pass 4,558,000 till öfver 8 millioner, och åren 1841—1840 nästan i 
lika mån ytterligare ökats, från 8,200,000, till nära 12 i millioner; men derefter åren 1846—1850 och än 
vidare åren 1851—1855 nedgått till ungefär enahanda belopp, som det var under de fem åren 1836— 
1840, (åren 1846—1850 till 10,700,000, åren 1851—1855 till 8,300,000.) Åren 1856—1860, synnerligen från 
och med 1857, mer äu fördubbladt (till nära 18,600,000), har det åren 1861—1864, med något mer än 
30 procent, till 12,700,000, åter minskats. 

UND. BERÄTTELSE. SKILLNAD I BELOPPEN AF BEVILJAD O. DÖDAD INTECKN.; OLIKA FÖR DE TRE STÅNDSKLASSERNA. 13 

Skillnaden uti beloppen af beviljad och dödad inteckning uti landtfastighet har således för ofvan-
nämde 3:ne ståndsklasser, hvar för sig, utgjort : 



14 UND. BERÄTTELSE. SKILLNAD I BELOPPET AF BEVILJAD O. DÖDAD INTECKNING; OLIKA FÖR DE TRE STÅNDSKLASSERNA. 

För Ofrälse ståndspersoner har beloppet af den först beviljade inteckning, utöfver beloppet af den 
dödade, från vid pass 5 millioner (åren 1831—1835), hastigare stigit, åren 1836—1840 till nära 11 \ mil
lioner, och åren 1840—1845 till något mer än 12 millioner; det nedgick åren 1846—1850 till ungefär 
114 millioner, men steg derefter hastigt, åren 1851—1855 till 18 i millioner samt åren 1856—1860, ytter
ligare till nära 41 \ millioner. Under de sista 4 åren, 1861—1864, har, lika som för Adeln, någon minsk
ning åter ägt rum. 

Deremot har för Allmogen den summa, hvarmed beviljad inteckning öfverskjutit summan af den dö
dade, med hvarje femårsperiod, sålunda ökats: 

från, åren 1831—1835, nära 10 millioner, 
1836—1840 omkring 13 i „ 
1841—1845 vid pass 20 ï „ 
1846—1850 „ 22 
1851—1855 „ 35 
1856—1860 „ 45 „ 

och under de 4 åren 1861—1864 med mer än 54 k millioner; angifvande detta sistnämda 
en stegring för 5 år af mer än 65 millioner Riksdaler Banko. 

Medan således för Adeln stegringen af öfverskjutande ny inteckning, intill de fem åren 1856—1860, 
ungefärligen fyrdubblats, har det för Ofrälse ståndspersoner, under samma tid, mer än åtta dubblats; men 
för dessa tvenne ståndsklasser sedermera, om än ej särdeles mycket, nedgått; men för Allmogen, utan af-
brott under någon femårsperiod, hela ifrågavarande tiderymd ^ förökats, till något mer än sex gånger be
loppet af tillkommen ny inteckning åren 1831—1835. 

En tillförlitlig kännedom om verkliga förhållandet i dessa hänseenden och om orsakerna till ett så
dant, vid den ytliga betraktelsen ogynnsamt resultat, synes väl värd en synnerlig uppmärksamhet. En 
närmare undersökning och utredning i detta afseende ligger dock utom omfånget för denna underdåniga 
berättelse. 

Men det torde likväl ej vara olämpligt att till andras behjertande och, om möjligt, besvarande hem
ställa: huruvida den, enligt förestående uppgifter, jemförelsevis mindre betydliga tillväxten af inteckning 
i Adelns landtegendom äger sin hufvudsakliga förklaring uti det ansenliga belopp, hvarmed, enligt lagfarts
uppgifterna, Adeln, under ifrågavarande tid, till andra ståndsklasser afyttrat fastigheter å landet ? eller om 
andra och, i sådan händelse, hvilka orsaker härvid böra komma i betraktande? — huruvida den för 
Ofrälse ståndspersoner och Allmogen gemensamma större tillökningen af inteckning, uti dem tillhörig fa
stighet å landet, hufvudsakligen kan anses såsom följd af deras under tiden ganska betydliga förvärf af, 
från Adeln inköpt, fastighet? eller om tilläfventyrs andra, för dessa ståndsklasser särskilda förhållanden 
dertill medverkat? — samt, i allmänhet, huruvida denna stora tillökning af inteckningarna häntyder på en 
bland de jordägande af alla ståndsklasser, eller någondera bland dem, aftagande välmåga? 

Efter förestående kortfattade redogörelse för förhållandet med inteckningarna uti landtfastighet 
i hela riket öfver hufvud, skall, uti det följande, närmare visas, huru, i berörda hänseende, sig förhåller 
uti länen, hvart för sig, och med hänsigt till den, inom hvarje län, hvardera af de tre ståndsklasserna 
särskildt tillhörande fasta egendom å landet. 

De å nästföljande sidor intagna Tabeller innehålla derom uppgifter, sammandragna dels, för åren 
1833—1856, utur den vid denna underdåniga berättelse fogade Tabell-serien K:r 24 (sidd. 52—67), dels 
ock utur Justitie Statsministerns underdåniga embetsberättelser för åren 1857 till och med 1864, 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. INTECKNING UTI HVARJE LÅN, ÅREN 1833—1864 15 

Inteckning har, uti all fastighet å landet, blifvit åren 1833—1864, dels beviljad, dels dödad, till nedan 
uppgifna belopp, och skillnaden deremellan har, inom hvarje Län, varit, som följer: 



16 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. INTECKNING UTI HVARJE LÅN, ÅREN 1833—1864. 

Inteckning har uti all fastighet å landet, blifvit åren 1833—1864, dels beviljad dels dödad, 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. INTECKNING UTI HVARJE LÄN OCH UNDER HVARJE HOFRÄTT, ÅREN 1833—1864. 17 

till nedan uppgifna belopp, och skillnaden deremellan har, inom hvarje Län, varit, som följer*): 



18 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. INTECKNING UTI RIDDERSKAPET OCH ADELNS FASTIGHET, I HVARJE LÄN, 1833—1864. 

Inteckning har, uti Bidderskapet och Adeln tillhörande fastighet å landet blifvit, åren 1833—1864, dels beviljad, 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. INTECKNING UTI RIDDERSKAPET OCH ADELNS FASTIGHET, I HVARJE LÄN, 1833—1864. 19 

dels dödad, till nedannämnda belopp, och skillnaden deremellan har, inom hvarje Län, varit, som följer*): 



20 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. INTECKNING UTI OFRÄLSE STÅNDSPERSONERS EGENDOM, I HVARJE LÄN, ÅREN 1833—1864. 

Inteckning uti fast egendom å landet, tillhörande Ofrälse Ståndspersoner, har blifvit beviljad och 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. INTECKNING UTI OFRÄLSE STÅNDSPERSONERS EGENDOM, I HVARJE LÄN, ÅREN 1 8 3 3 - 1 8 6 4 . 21 

dödad, till nedannämnda belopp, och skillnaden deremellan har, inom hvarje Län, varit, som följer: 

3* 



22 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. INTECKNING UTI ALLMOGENS EGENDOM, I HVARJE LÄN, ÅREN 1833—1864. 

Inteckning uti Allmogen tillhörig fast egendom å landet, har blifvit beviljad och dödad till 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. INTECKNING UTI ALLMOGENS EGENDOM, I HVARJE LÄN, ÅREN 1833—1864. 2 3 

nedan nämnda belopp, och skillnaden deremellan har, inom hvarje Län. varit, som följer: 



24 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. ANGÅENDE INTECKNINGS-FÖRÖKNINGEN X SÅRSKILDA LÄN. 

Af förestående tabeller synes: 
att den för hela riket förut iakttagna tillväxten uti inteckningsbeloppet är för alla rikets län gemen

sam; och 
att, ehuru någon olikhet länen emellan förefinnes, tillökningen i allmänhet varit med hvarje qvinqven-

nium, nästan oafbrutet, fortgående. 
Undantag i sistnämnda hänseende utgöra isynnerhet: 
Stockholms län, hvarest på en betydlig inteckningarnes stegring åren 1833—1837 följde, åren 

1838—1840, ett nästan lika betydligt fallande, hvarefter, åren 1841—1856, inträdde en anmärkningsvärd 
vexling i den ökade inteckningens belopp — från en million (åren 1841 och 1844) ned till föga öfver 
100,000 R:dr (år 1848) och 200,000 R:dr (år 1849) samt sedan åter stigande, till (år 1854) något mer än 
i million, (år 1856) nära 1 è million samt (år 1857) utöfver 2 millioner. Åren 1857—1864 varierande 
mellan vid pass 600,000 R:dr (år 1860) och 900,000 R:dr (åren 1859—1863), utgjorde inteckningens till
växt år 1864, inom detta län, 1,101,424 R:dr. 

Likartadt, ehuru ej i samma mån skiftande, har förhållandet varit uti Upsala, Örebro, Wermlands, 
Westmanlands m. fl. län. 

Störst har vexlingen varit uti Norrbottens län, hvarest åren 1851—1855 inteckning dödades för 
559,900 R:dr, utöfver beloppet af då meddelad ny inteckning; åren 1833—1835 tillkom der ny inteckning 
af föga mer, i årligt medeltal, än för 24,000 R:dr — åren 1858 och 1861 deremot till mer än 1 i million 
— år 1864 åter af omkring 317,000 R:dr. 

Uti 8 län — Gefleborgs, Jemtlands, Skaraborgs, Göteborgs och Bohus, Jönköpings, Kronobergs, 
Hallands och Blekinge — har inteckningens stegring varit, periodvis af 5 och 4 år betraktad, utan afbrott 

Afser man förhållandet i samtliga länen under hvardera af de tre Hofrätterna, så visar sig: Att 
uti områdena för Svea Hofrätts och Skånska Hofrättens domvärjo intecknings-tillväxten under qvinqvenniet 
1846—1850 varit något mindre, än under nästföregångna 5 åren; men sedermera varit derstädes stän
digt, äfvensom, alltifrån år 1835, uti länen under Göta Hofrätt, med hvarje femårs-period, allt större, 
såsom af nedanstående, i jemnade tusental gjorda, uppställning närmare synes: 

Den sidd. 26 och 27 meddelade tabell framställer, till en lättare öfversigt, ökningen af inteckning 
uti landtegendom, tillhörande dels de tre ståndsklasserna: Ridderskapet och Adeln, Ofrälse Ståndspersoner 
och zUlmogen, dels ock Allmänna Inrättningar, Menigheter, Bolag eller andra samfund, inom hvarje län, 
under de år, 1857—1864, som uppgifter för de sistnämnda äro i detta hänseende genom Justitie-Stats-
Expeditionen samlade och offentliggjorda. 



UND. BERÄTTELSE. INTECKNINGS-FÖRÖKNINGEN, STÅNDSVIS, FÖR HVARJE HOFRÄTTS OMRÅDE3, 1833—1864. 25 

De förhållanden, som uti »amma tabell länsvis ådagaläggas, gestalta sig för avarie hofrätts-område sålunda : 

För en rätt framställning och ett rätt bedömande af flerahanda anmärkningar, hvartill dessa tabeller 
gifva anledning, med afseende å den högst olika proportionen af den i några fall ganska ringa, i andra 
högst betydliga, tillväxten af inteckning i de särskilta ståndsklassernas fasta egendom å landet, skulle er
fordras kännedom och utredning af mångfaldiga förhållanden: såsom värdet af de särskilda klassernas 
jordegendom, den industriella utvecklingen, kredit-inrättningars uppkomst och verksamhet m. m., inom 
hvarje län; hvilket allt ej torde tillhöra detta Sammandrag. 

Såsom i någon mån vägledande, torde imedlertid, förutom hänvisning till hvad härefteråt finnes anfördt, 
beträffande lagfart och fast egendoms förflyttning från en till annan ståndsklass, ej vara otjenligt att 

dels åberopa hufvudsakliga innehållet af en, här ofvan (sid. 7) omförmäld, »Officiel Artikel» i Post- och 
Inrikes Tidningar den 11 Oktober 1833, hvaruti meddelas, att, enligt de af Justitie-Statsministern, på 
Kongl. Maj:ts nådiga befallning, från vederbörande infordrade uppgifter angående gravationerna i fast 
egendom å landet under 10 år, ifrån och med 1822 till och med 1831, utgjorde, vid sistnämnda års slut, 
inteckningsbeloppet, efter afdrag af dödad gäld, uti jordegendom tillhörig 

dervid likväl, med hänsigt till några af de här förut (sidd. 7 och 8) anförda omständigheter, anmärktes, att, 
på det hela, det intecknade skuldbeloppet, vid 1831 års slut, kunde anses icke obetydligt mindre, än ofvan-
nämda summa 71,263,536 R:dr 33 sk. 5 rst. Banko. — Vid jemförelse emellan taxeringsvärdet å jordegen
domar på landet (då i allmänhet vida understigande, verkliga värdet) och den intecknade skulden, befanns 
taxeringsvärdet för år 1830 halva utgjort: 

dels ock nämna, att genom åtskilliga af Kongl. Maj:t i nåder tillförordnade Komitéer, af Statistiska Cen-
4 



26 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. INTECKNINGS-FÖRÖKNINGEN, STÅNDSVIS, INOM HVARJE LÄN, 1833—64. 

Jemförelse emellan den, enligt Justitie-Statsministern meddelade uppgifter, skedda tillökning uti Intecknings-

Uti denna tabell äro ziffertalen i allmänhet jemnade till tusental, i några fall till hundratal, der talen varit mindre. När något tal ej upp-
få noggrannare och jemnare slutsummor,—De för åren 1831 och 1832 lemnade uppgifter i förevarande hänseende hafVa ej kunnat tillrättafås, (se anm. 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. INTECKNINGS-FÖRÖKNINGEN, STÅNDSVIS, INOM HVARJE LÅN, 1833—64. 27 

beloppet i fast egendom å landet, inom hvarje Län och för hvardera af nedannämnda Ståndsklasser, åren 1833—1864. 

gått till fullt 1000, är det till sitt rätta belopp i tabellen iniördt, då äfven öfriga till kolumnen hörande tal sålunda upptagits, för att Tid uppsummering 
uti Berättelsens l:a afdelning, sid. 15). 



28 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. SLUTANMÄRKNING ANG. INTECKNING. MEDDELAD LAGFART 1 8 3 1 - 1856. 

tralbyrån och enskilte hafva, tid efter annan, uppgifter blifvit länsvis sammanförda och offentliggjorda, rörande 
taxeringsvärdet af den fasta egendomen å landet, stundom äfven fördelad mellan olika ståndsklasser. Dessa 
uppgifter och deraf gjorda sammandrag äga obestridligen ett i flera hänseenden stort värde; men emot 
deras användning till jemförelser i närvarande fall hafva dock sådana betänkligheter mött, att de för 
sådant ändamål ej kunnat begagnas. 

B. Angående Lagfart. 

Saluvärdet af den åren 1831 till och med 1856 å landet lagfarna fastighet har utgjort: 

Hvilket visar en med hvarje femårsperiod tillväxande rörlighet af den fasta egendomen å landet. 

Tillökningen i saluvärdet utgör, vid jemförelse af medeltalen 

samt emellan det första (1831) och sista (1856) af ifrågavarande 26 år: 357,i6 procent. 



UND. BER. LAGFART AF, DELS EFTER FRIVILLIGT, DELS UTMÅTNING ELLER KONKURS SÅLD, FASTIGHET, 1831-1859. 29 

Utåt' ofvannämnda saluvärde för fastigheter å landet, belöper sig på köp, 

Stegringen i saluvärdet efter frivillig försäljning var åren 1836-1840, äfvensom vid jemförelse 
mellan åren 1831 och 1856 större, men under öfriga qvinqvennier mindre, än tillökningen i saluvärdet på det hela. 

Försäljningsvärdet af utmätningsvis eller efter konkurs såld landtfastighet understeg qvinqvenniet 
1836—1840, med 32,40 procent, värdet af åren 1831—1835 sålunda såld fastighet å landet, och ned
gick äfven år 1856, vid jemförelse med näst föregående fem åren. Ökningen vid jemförelse af åren 1831 
och 1856 för sig betraktade utgör af sålunda, ofrivilligt, såld fastighets värde ej mer än 22,67 procent. 
Under alla öfriga femårsperioder har tillväxten uti värdet af utmätningsvis eller efter konkurs såld fastig
het varit större, än tillväxten i saluvärdet på det hela. 

Enligt Justitie-Statsministerns för åren 1857- 1864 i ämnet afgifna underdåniga berättelser, har, 
under hvartdera af nämda år, fast egendom å landet blifvit köpt och såld till värde af: 
1857 Banko R:dr 62,887,860, frivilligt: 62,531,445, efter utmätning eller konkurs: 356,415, 
1858 44,346,243,- 43,899,140, - 447,103, 
1859 42,337,058, 40,960,420, — — - ~ 1,376,638, 

*) Enligt gällande föreskrifter skulle till och med är 1844 hafva särskilt uppgifvits, endast den efter utmätning sålda fasta egendom. 
Af sammandragen med tillhörande anmärkningar synes dock, att en betydlig del efter konkurs försåld fastighet demd inberäknata. Frän ock 
med år 1845 bör den efter utmätning och den efter konkurs sålda fastighet alltid tillsammans uppgifvas. 



Följande tabell (sidd. 33—35) visar, i hvad mån de särskilta ståndsklasserna uti dessa fastighets-

försäljningar deltagit, och till hvad belopp fast egendom å landet dymedelst från en till annan stånds-

klass blifvit förflyttad. 

30 UND. BER. LAGFART AF, DELS FRIVILLIGT, DELS EFTER UTMÄTNING ELLER KONKURS, SÅLD FASTIGHET, 1 8 3 1 - 1 8 6 4 . 

Summor och medeltal för åren 1856—1864 äro: 

Fastighetsförsäljningar hafva alltså uppgått till högsta belopp år 1856, nemligen mer än 65i millio
ner. Köpeskillingsbeloppet har derefter minskats åren 1856—1860, i medeltal, med 25,80 procent, åren 
1861—1864 ytterligare med 5,88 procent. 

Af frivilligt såld fastighet har värdet i än större mån nedgått, åren 1856—1860 med 26,94 procent, 

och åren 1861—1864 med 8,08 procent. 

Å utmätningsvis eller efter konkurs såld fastighet har deremot saluvärdet under samma tid ökats, 

åren 1856—1860 med 49,27 procent, och åren 1861—1864 med 93,24 procent. 

Värdet af den efter utmätning eller konkurs försålda landtegendom har, vid jemförelse med värdet 

Af all såld sådan egendom, utgjort: 

Det var relativt, eller i förhållande till värdet af all såld fastighet, minst år 1856, utgörande blott 

l,oi procent, och år 1860 störst, nemligen 4,71 procent.*) 
Absolut störst var köpesumman för den efter utmätning eller konkurs sålda fastighet å landet år 

1861, uppgående till 2,184,521 R:dr eller, vid jemförelse med värdet af all såld landtfastighet, 4,22 procent. 

*) Fullständig uppgift angående förhållandet mellan beloppet af all lagfaren fast egendom å landet, samt den dels efter frivillig för
säljning, dels efter utmätning eller konkurs lagfarna landtfastighet, i h v a r j e l ä n oeh för h e l a r i k e t , finnes uti Bilagorna IV och V, näst-
efter denna underdåniga berättelse. 



UND. BER. LANDTEGENDOMS FÖRFLYTTNING, GENOM KÖP, FRÅN EN TILL ANNAN STÅNDSKLASS, 1 8 3 1 - 1864. 31 

Fast egendom å landet har, under loppet af åren 1831—1864, från en till annan af nedannämnda 
Ståndsklasser genom köp förflyttats, sålunda.-

Angående de uti tabellen förekommande särskilts tecknens betydelse, se sista sidan af bilagorna till denna underdåniga berättelse. 



De i tabellen sid. 31 ådagalagda förhållanden äro, med afseende å hvarje län för sig betrak-
tadt. ganska skiljaktiga, på sätt af den å nästföljande sidor intagna tabell närmare synes. 

32 UND. BER. LANDTEGENDOMS FÖRFLYTTNING, GENOM KÖP, FRÅN EN TILL ANNAN STÅNDSKLASS, 1 8 2 2 - 1 8 6 4 . 

Enligt hvad Justitie-Statsministerns den 18 Oktober 1834 afgifna underdåniga berättelse angående 
lagfart innehåller, skall Ridderskapet och Adeln hafva åren 1822—1830 genom försäljning till ofrälse per
soner minskat sin förmögenhet i jordegendom med ett värde af 5,686,304 R:dr Banko, deraf tillkommit: 
Ståndspersons-klassen egendom för 3,783,048 R:dr och Allmogen för 1,903,256 R:dr. 

Häraf, jemte hvad förestående tabell innehåller, skulle således följa: 

Beloppet af den fasta egendom å landet, som genom köp mellan Ofrälse Ståndspersoner och Allmo
gen åren 1822—1830 öfvergått från den ena till den andra af dessa ståndsklasser, finnes uti Justitie-Stats
ministerns från trycket utgifna berättelser ingenstädes uppgifvet. Med hänsigt till hvad här ofvan blifvit 
anfördt, om landtfastighets förflyttning, under sistberörda tid, från Adeln till ofrälse personer, skulle, enligt 
hvad berättelserna för åren 1833—1864 derjemte gifva vid handen: 

O frälse Ståndspersoner hafva ökat sin fasta förmögenhet å landet, 

hvaremot Ståndspersonsklassen åren 1861—1864 till Allmoge samt Allmänna Inrättningar eller samfund 
afyttrat fast egendom å landet till belopp af 5,238,798 R:dr, utöfver hvad denna ståndsklass, under samma 
fyra år, af andra ståndsklasser genom köp förvärfvat; 

Ällmoqen åter hafva, under hela ifrågavarande tid, hvarje år, ökat sin förmögenhet uti landtesrendom, 

Allmänna Inrättningar, Menigheter, Bolag eller andra samfund hafva ökat sin jordbesittning å landet: 

Totalsumman af eqendomsförlust å landet skulle alltså, under tiden från och med 1822 till och med 
1864, hafva för Adeln uppgått till 47,639,712 R:dr Banko. 

Tillökningen i de öfriga stdndsklassemas fasta egendom å landet skulle hafva utgjort: för Ofrälse 
Ståndspersoner 11,371,327,'för Allmogan 28,473,363, Allmänna Inrättningar m. m. 7,795,022, — tillsammans 
47,639,712, eller i årligt medeltal 1,107,900 R:dr, — hvarmed Adeln minskat och de öfriga ståndsklas
serna, tillsammantagna, ökat sin fasta egendomsbesittning å landet. 

Ofrälse Ståndspersoner hafva till Allmogen och Allmänna Inrättningar eller andra samfund åren 
1833—1864 försålt fastighet, utöfver hvad Ofrälse Ståndspersoner från dem köpt, till föliande belotm: 

alltså i årligt medeltal för 581,828 R:dr Banko. 
Allmogen har till Allmänna Inrättningar eller samfund åren 1857—1860 försålt landtegendom till 

köpevärde af 59,576 R:dr, utöfver hvad Allmogen då från dessa sig tillhandlat; men åren 1861—1864 har 
Allmogen medelst köp från Allmänna Inrättningar eller samfund ökat sin jordegendom å landet med 
50,120 R:dr. Skillnaden, till förmån för de sistnämnda, utgör således, åren 1857—1864: 9,456 Rdr — 
i årligt medeltal 1,182 R:dr Banko. 
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Tabell, utvisande i livad mån fast egendom å landet genom köp förflyttats, uti hvarje län, 
från en till annan ståndsklass, åren 1833—1856. 

5 
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Tabell, utvisande i hvad mån fast egendom å landet genom köp för-
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flyttats, uti hvarje län, från en till annan ståndsklass, åren 1833—35. 



36 UND. BER. LANDTEGENDOMS FÖRFLYTTNING, GENOM KÖP MELLAN STÅNDSKLASSERNA, I HVARJE LÅN 1 8 3 3 - 1 8 5 6 . 

Resultatet häraf visar följande: 
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Slutsummorna uti denna sista tabell öfverensstämma icke fullkomligt med uppgifterna sidd. 31 & 32, 
ej heller med bilagorna I—III härefter. Skillnaden är doek i sjelfva verket ganska ringa. Den utgör 
nemligen, efter iakttagande af särskilt anvisade rättelser, för Ridderskapet och Adeln icke fullt en tionde
dels procent (0,0099), för Allmogen något litet derutöfver (0,0124), men för Ståndspersonsklassen endast 
sju hundradedels procent (0,0072). Således alltför ringa, att väsendligt inverka på omdömet öfver de 
förhållanden, som uppgifterna angå. *) 

Eidderskapet och Adeln har i a l l a län försålt fastighet af högre värde, än Ridderskapet och Adeln 
genom köp förvärfvat. Störst har denna egendomsförlust varit uti Malmöhus, Christianstads, Östergöt
lands och Stockholms län, utgörande, inom h vartdera af dessa län, mer än 3 till inemot 4 millioner Rdr; 
dernäst uti Skaraborgs och Calmare län, uppgående i det förra till nära 2 j millioner, i det sednare till 
något mer än 2 millioner R:dr Banko. 

Uti Hallands län har Adeln af Ofrälse Ståndspersoner, — uti Gottlands, Örebro, Stora Kopparbergs, 
Gefleborgs, Westernorrlands, Jemtlands, Westerbottens, Norrbottens och Blekinge län från Allmogen, köpt 
fastighet af högre värde, än Ridderskapet och Adeln till dem försålt. 

Saluvärdet af den fasta egendom å landet, hvilken Ridderskapet och Adeln till de andra stånds-
klasserna försålt, har öfverstigit värdet af den landtegendom, Ridderskapet och Adeln från dem inköpt: 

under Svea Hofrätt med nära l i e millioner, 
under Göta Hofrätt » » 10 \ » 

samt under Skånska Hofrätten » 7 i » — 
tillsammans omkring 29 è millioner R:dr Banko. 

Ofrälse Ståndspersoner, som genom köp med Ridderskapet och Adeln, under ifrågavarande tid, 
ökat sin fasta förmögenhet å landet med omkring 20 millioner R:dr, hafva deremot till Allmogen försålt 
fastighet till värde af i det närmaste 6 millioner R:dr, utöfver hvad de från Allmogen sig tillhandlat. 

Uti Elfsborgs, Christianstads och Malmöhus län har Ståndspersonsklassen afyttrat fast egendom å 
landet till högre belopp, än den derstädes köpt. 

Samma Ståndsklass har genom köp med Adeln och Allmogen ökat sin fasta förmögenhet å landet: 
under Svea Hofrätt med nära 12 millioner R:dr, 
under Göta Hofrätt » » 3 millioner » — 

tillsammans något mer än 14 i millioner; hvaremot Ståndspersoner inom området för Skånska Hofrätten 
genom försäljning minskat sin fasta förmögenhet med vid pass i million, så att tillökningen i Ofrälse 
Ståndspersoners jordegendom å landet, enligt saluvärdet, i sjelfva verket utgjort något mer än 14 millioner 
R:dr Banko. 

Allmogens förkofran i jordbesittning åren 1833—1856 har varit störst uti Malmöhus och Christian
stads län, uppgående, i hvartdera, till ett belopp af mer än 4 millioner; dernäst i Östergötlands län, när
mande sig 3 milloner; uti Skaraborgs, nära 2 millioner, samt uti Elfsborgs län, utgörande der inemot 1 i 
millioner R:dr. 

Uti Gottlands, Örebro, Kopparbergs, samtliga de Norrländska länen, äfvensom i Kronobergs och 
Blekinge län, har Allmogen, enligt lagfartsuppgifterna, försålt fast egendom å landet af högre saluvärde, 
än Allmogen uti dessa provinser sig tillhandlat. 

*) Ehuru ringa, påkallar dock denna olikhet en förklaring; hvilken emellertid icke kan gifvas annorlunda, än att, vid länssummomas 
sammanläggning, totalsumman af dessa icke alltid befunnits lika med de i äldre berättelserna förekommande summor för hela riket, utan att 
vid jemförelse med primär-uppgifterna — såväl de uti berättelsernas bilagor tryckta, som de uti Justitie-Stats-Expeditionens Archiv befintliga 
originalen dertill kunnat utrönas, hvilka ziffertal, såsom Maktiga, bort ändras. Uti dessa, för öfrigt få, händelser har ansetts för rättast, 
att återgifva uppgifterna sådana de i berättelserna och deras bilagor förekomma, helst skiljaktigheten på det hela är af så ganska ringa 
betydenhet. 
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Härigenom har inträffat, att, medan Allmogen i länen under Skånska Hofrätten, genom köp från 
Adeln och Ofrälse Ståndspersoner, ökat sin fastighet å landet med ett saluvärde af nära 8 millioner, och 
uti länen under Göta Hofrätt med vid pass 7 i millioner ; så har — i länen under Svea Hofrätts domvärjo, 
Allmogen, genom försäljning till de andra begge ståndsklasserna, minskat sin fasta förmögenhet å landet 
med 827,000 R:dr, — utgörande till följd häraf Allmogens, genom köp med desamma tillkomna, förökning 
i fastighetsvärde å landet, uti riket på det hela, enligt uppgifterna, vid pass 15 millioner R:dr; deraf från 
Ridderskapet och Adeln för något mer än 9 millioner, samt från Ofrälse Ståndspersoner för omkring 6 
millioner R:dr Banko. 

Enär det torde kunna tagas för afgjordt, att ett efter de nya, från och med år 1857 gällande, 
formulären för lagfartsuppgifterna lämpadt sammandrag af de sedan dess inkomna, med innevarande års 
«lut tioåriga, lika beskaffade uppgifter kommer att upprättas; så torde för det närvarande få anses tillfyllest
görande, att, med afseende å förhållandet under åren 1857—1864 nämna, det Ridderskapet och Adeln jemväl 
under denna tid, och inom hvarje Hofrätts område, minskat sin fasta egendom å landet, nemligen under 
Svea Hofrätt med ett saluvärde af föga mer än 5 millioner, under Göta Hofrätt med något mer än 4 millio
ner samt under Skånska Hofrätten med nära 3 — eller tillsammans i det närmaste 12 millioner R:dr Banko. 

Under samma tid har af Ofrälse Ståndspersoner fast egendom å landet jemväl blifvit under alla 
tre Hofrätterna försåld till ett belopp högre, än det hvarför Ståndspersoner sådan fastighet genom köp 
förvärfvat, utgörande den sålunda skedda förminskningen i Ståndspersoners fasta förmögenhet å landet, 
under Svea Hofrätt något mer är 3 i, under Skånska Hofrätten 2 i, samt under Göta Hofrätt 1 million, 
tillsammans alltså något mer än 6 i millioner. 

Största tillväxten uti Allmogens fasta förmögenhet å landet har, äfven under loppet af åren 1857— 
1864, ägt rum uti det inskränktare området för Skånska Hofrätten, uppgående der till mer än 5 millioner 
R:dr, dernäst uti det större området för Göta Hofrätt 4 k million, samt varit minst uti det vidsträckta 
området för Svea Hofrätt, hvarest Allmogen dock under ifrågavarande år i motsats till förhållandet 
1833—1856 — ökat sin fasta förmögenhet å landet, med ett saluvärde af vid pass 1,360,000 R:dr Banko. 

Allmänna Inrättningar, Menigheter, Bolag, och andra samfund hafva, åren 1857—-1864, under Svea 
och Göta Hofrätterna genom köp Ökat sin jordbesittning å landet med nära 8 millioner R:dr, deraf belöper 
på området för Svea Hofrätt inemot 7 millioner, på Göta Hofrätts närmare 1 million. Under Skånska Hof
rätten hafva Allmänna Inrättningar och samfund minskat sin fasta förmögenhet å landet med något mer 
än 81,000 R:dr Banko. 

Vid förestående redogörelse för åren 1822—1864 å landet lagfarna fastighetsköp torde böra erinras: 
1. Uppgifterna angå endast den egendomsförflyttning, hvilken härrört från köp, som lagfarits; 

så att dervid ej kunnat komma i beräkning hvarken den förflyttning, som skett, äfven genom köp, å 
hvilka lagfart ej blifvit sökt, såsom enligt domhafvandes intyg skall, särdeles ibland allmogen, åtminstone 
intill medlet af 1840-talet, ganska ofta varit händelsen, *) — icke heller den fastigheters öfvergång, från en 
till annan ståndsklass, hvilken ägt rum på grund af skifte, gåfva eller testamente, äfven då dessa lagfarits, 

*) Med anledning häraf utkom den 15 Maj 1815 en Kongl. förordning, hvarigenom bland annat stadgades, att, derest någon öfverlåter 
äganderätt, till fast egendom, den lian förut till annan öfverlfttit; sä skall den öfverlätelse gälla, à hriïken. med företeende af laga åtkomst-
handlingar, till äganderättens betryggande lagfart först sökes. Meningen var, utom annat, att genom detta stadgande, jemte det ansvar af 
böter, som redan förefanns, förmå köpare af fastighet att icke försumma eller uppskjuta lagfart deraf. Ännu fortfar dock försumligheten i detta 
hänseende, så att årligen intill och öfver 400 åtal ske för lagfarts uraktlåtande, oftast inom Wermlands, Skaraborgs, Calmar, Kronobergs, Chri
stianstads och Blekinge Län. 
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eller medelst giftermål, arf eller annat fång, som lagfart ej föranledt, — icke heller den, hvilken inträffat 
derigenom, att personer blifvit i adeligt stånd försatte eller såsom Adelsmän här i riket naturaliserade. *) 

2. Enligt hvad i Justitie-Statsministerns underdåniga berättelser flera gånger blifvit anmärkt, är uti upp
gifterna å den egendom, som af Allmogen föryttrats, i allmänhet icke beräknadt värdet af de särskilta så 
kallade undantagsförmåner, som säljare mycket ofta betinga sig af köparne, och hvilka förmåner nedsätta 
köpeskillingen under hemmanens verkliga värde;**) Ii varat" följer, att, då sålunda graverad fastighet från 
Allmogen till annan ståndsklass öfvergått, lagfartsbeloppet äfven, stundom i betydlig mån, understigit rätta 
värdet af densamma. 

3. Formulären för lagfartsuppgifterna hafva ständigt visat, att endast fast egendom å landet skolat 
deri afses, — således hvarken bruksanläggningar, masugnar, qvarnar, sågverk, fabriker eller andra 
inrättningar, som till fastighet icke egentligen kunna hänföras; men då ej sällan händer, att så beskaffad 
egendom gemensamt med verkliga fastigheter, i en och samma handling och för, i en summa utförd, 
gemensam köpeskilling försäljes, samt lagfart på grund af sådan handling sökes och beviljas; så kan ej 
heller undvikas, att, i slika fall, hela köpeskillingen uti lagfarts-tabellerna uppföres, såsom äfven domhaf-
vandernes derom ofta lemnade uppgifter visat hafva varit förhållandet. ***) 

4. Det torde väl kunna antagas, att i allmänhet, äfven vid köp om större gods eller andra till 
flera jurisdiktioner hörande fastigheter, särskilt värde åsättes (len till hvarje härad eller tingslag hörande 
egendom; men att så icke alltid skett, och att, till följe deraf, för samma köpeskillingsbelopp uppbud 
skett vid flera häradsrätter, derom vittna i sådant hänseende gjorda anmärkningar af domhafvande. f) 

5. Emedan lagfart anses börjad med första uppbudet, och domaren derefter bor den sålda egen
domens värde å lagfartsuppgiften intaga, men, till följe af börd, en försåld och uppbuden fastighet kunnat 
ett påföljande år tillfalla någon af annan ståndsklass, än den ursprunglige köparens; så har dymedelst i 
uppgifterna förekommit felaktigheter, hvarom stundom upplysning lemnats, utan att dock rättelse på grund 
deraf kunnat i redan afslutade och offentliggjorda berättelser verkställas. 

6. Till följe af rubrikernas beskaffenhet i de äldre formulären för lagfartsuppgifterna, har salu
värdet å fastigheter, som frångått eller öfvergått till ägare, för hvilka fullt lämpliga rubriker å formulären 
saknats, af de domhafvande blifvit hänfördt, efter hvars och ens olika urskiljning, till de kolumner, som 
synts vara mest passande. Dervid har inträffat, att egendom, som af det Kongl. Husets medlemmar blif
vit köpt eller såld, upptagits såsom af Eidderskapet och Adeln förvärfd eller afyttrad, — egendom, som 

*) Uti (ideligt stånd inträder, vid fadi-ens död, äldste sonen eller närmaste manliga afkomling i äldsta grenen frun ättefadrcn mi île 
etter år 1809 adlade eller naturaliserade ätter. Aren 1832—1804 halva blifvit ii Svenska Riddarhuset introducerade tillsammans 5" personer, 
som derstädes förut icke ägt säte, med och genom hvilka från ofrälse Ståndspersoners till Adelsklassen öfverflytfats lundtegendom af icke 
ringa värde enär ibland dessa nyintroducerade en del vai'it ägare till betydliga gods. 

**) Ar 1837 anmältes: Af domhafvanden i Albo, Gärds och "Willands härader (Christianstads län), att Allmnycn. vid köp af fast egen
dom, "ofta erhållit densamma under verkliya värdet, i anseende till köp emellan föräldrar oeh barn samt. emellan fästehjon in. fl.": - - Af dom
hafvanden uti Göinge domsaga (af samma län), att "Summan, hvarför handel emellan Allmoge om uppbuden fastighet ägt rum, understiger 
säkert med en tredjedel fastigheternas verkliga vävde, emedan uätan rid (dl heminan^hnndel emellan Allmogen-, liuUmjas undan tagsför måner 
af den betydenhet, all de tundom till häl/ten af verkliga värdet nedätta köpeskillingen; — 

Ar 1838: Af domhafvanden i Norra Roslagen (Stockholms län): "Vitt nästan lirarje hemmanförsuljning från Allmogen här i orten förbe
håller sig säljaren i sin Sfriffu lifstid tiia tunnar säd, rima, lahö, m. m., hvilket äganderätten betungande onns kallas: "Lagan." Följ
aktligen upplyser lagfartstabellen icke verkliga värdet af all den i köp gångna egendomen;" — Af domhafvanden i Trögds. Åsunda. Håbo 
och Bro härader (Uplands län): "Att de fastighetsköp, som blifvit lagföljda, angått egendom till betydligt högre värde, än hvad tabellen inne
fattar, kan utan all tvekan förutsättas, enär Allmogen ej sällan betingar sig dryga fördelförmåner, hvilka ingå i beräkning vid köpeskillingens 
bestämmande, men föranleda till nedsättning af det uti köpehandlingen utförda pemvmgebelopp." 

***) I sådant hänseende äro, såsom i sammanhang med fastigheter a landet uppbjudna, af domhafvande, särskilt nämnda: Grufvedelar, 
Hyttor; Masugnar-; Jernbruk; Glasbruk; Pappersbruk : Mjölkvarnar; Sågverk; i köpingar belägna Hus och Gärdar: Gatehus, in. m. (Se äfven 
nästföljande not.) 

V) Sä, år 1836, af domhafvanden i Sjuhundra m. fl. härader ^Stockholms län): ''Uti värdet af den egendom, Ståndspersoner under året 
köpt, inbegripet köpeskillingen för fasligheter, belägna del inom- denna, delis inom annan domsaga;" — År 1837, af domhafvanden i 
Norrbo, Wagnsbro m. fl. härader (Westmanlands län): "De fl uppgiften befintliga större köpesummor, emot derhos antecknade små hemmans
delar, hafva uppkommit deraf, att i samma köp ingått dels egendomar i andra tingslag, dels bruk, bergsmamsmiden oeh hyttedelar inom 
Skinnskatlebergs och Norberg bergslager." 
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från eller till Allmänna Inrättningar, Menigheter, Bolag, eller andra samfund öfvergått, i allmänhet blifvit 
förd till Ofrälse Ståndpersonsklassen, men någon gång till den ståndklass, som uti den gemensamma 
egendomen ansetts äga största andelen; — från Kongl. Maj:t och Kronan (medelst s. k. skatteköp) för-
värfvad egendom blifvit ansedd såsom från Allmogen inköpt; o. s. v. 

Det har icke varit möjligt att, vid detta Sammandrags författande städse iakttaga och rätta alla 
fel, som i dessa hänseenden blifvit upptäckta. Med de mest betydande har det likväl skett; till följe 
hvaraf, och emedan uppenbart oriktiga summeringar och tryckfel, der de anträffats, föranledt ändringar 
af äldre tabeller, en ej sällan temligen stor olikhet mellan dessa och de uti Sammandraget förekommande 
uppgifter förefinnes. Sådana ändringar äro gjorda, för att i möjligaste måtto komma närmare det sanna 
förhållandet, som dock icke till alla delar kunnat utfinnas, eller alltid, äfven då det funnits, kunnat 
uttryckas i tabellerna, hvilkas belastande med detalj-anmärkningar ej heller ansetts vara lämpligt. 

Ehvad oriktigheter, som sålunda, uti enskilta delar, må vidlåda dessa, ej utan mycken möda först 
lemnade, derefter sammanförda och mångfaldigt behandlade lagfartsuppgifter; så är utom allt tvifvel, att 
de förhållanden, hvarom de äro ämnade att upplysa, i det hela, ej mycket afvika från hvad samma upp
gifter antyda. 

En fullständig utredning af den Svenska jordens fördelning och förflyttning mellan olika samhälls
klasser torde icke annorledes kunna tiilvägabringas, än genom tidtals ur skattskrifningslängderna hämtade 
underrättelser. Sådana hafva, dels med hänsigt till hemmantalet, dels med hufvudsakligt afseende å 
taxeringsvärdet, vid flei'a tillfållen och för flerahanda ändamål, erhållits, men, på sätt redan förmäldt 
blifvit, ej kunnat till ledning eller jemförelser uti närvarande Sammandrag gagnas. 

Ehuru numera all politisk åtskillnad mellan Stånden upphört och äfven den sociala skillnaden 
dem emellan torde komma att efter hand alltmer förringas: så äro dock de förändringar i samfunds
skicket, som af deras förkofran eller tillbakagående utmärkas, af nog mycken vigt, för att, ur mer än en 
synpunkt, kunna föranleda och rättfärdiga en närmare, så vidt möjligt fullständig, undersökning om deras 
inbördes förhållanden, och deribland särskilt den del, hvartdera bland dem vid olika tidpunkter ägt, eller 
ännu äger, i den för dem alla gemensamma, kära fosterjorden. 

En i Första Afdelningen af detta Sammandrag, vid afslutningen, gjord återblick på den tid af 29 år, 
för hvilken då i underdånighet redovisats, gaf anledning till den, vetterligen utan all invändning erkända, 
utsagan, att få, om något land, under denna så långa tidsföljd, ägt samma lycka, som Sverige, med hänsigt till 
rättskipningens ostörda, jernna gång och utveckling, tvistemålens nästan oaf brutna, högst betydliga minskning, 
lagens och den lagskipande maktens orubbade anseende, samt det allmänna välståndets ständiga tillväxt. 

Helt annorlunda te sig de förhållanden, denna Andra Afdelning uppdagar, med afseende å den 
fasta egendomens ansenliga betungande med inteckning och så betydligt tillväxande rörlighet. De be
traktelser, hvartill dessa kunde gifva anledning, torde ej tillhöra den uppgift, mig för närvarande åligger. 
Hvaremot, såsom hugneligt, kan anföras, att, enligt hvad den sin fullbordan nalkande Tredje och sista 
hufvuddelen af detta Sammandrag skall visa, de gröfre brottmålens mängd och svårhet, från år 1847, 
oaktadt allt den sednare tidens betryck, varit, till och med år 1865, således nära 20 år, uti jemn förminsk
ning, samt att så vidt af domstolarnes förhandlingar och fängelsernas annaler kan skönjas, fosterlands
vännen alltså i detta hänseende äger rika anledningar till fägnad och tacksägelse. 

Stockholm och Kongl. Justitie-Stats-Expeditionens Statistiska Byrå den 30 November 1866. 

0. Carlheim Gyllenskiöld. 
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Saluvärdet af den utaf R i d d e r s k a p e t och Adeln köpta och sälda fasta egendom ä landet, samt skillnaden deremellan, under 

hvartdera af åren 1830 — 1856, Tab. I. 

Saluvärdet å den af Of rä l se S t å n d s p e r s o n e r köpta och sålda fasta egendom å landet, samt skillnaden deremellan, under 

hvartdera af åren 1830—1856, Tab. II. 

Saluvärdet af den utaf Allmogen köpta och sålda fasta egendom å landet, samt skillnaden deremellan, under hvartdera af aren 

1830—1856, Tab. III. 

Procent-förhållandet mellan saluvärdet af all lagfaren fast egendom å landet samt den dels efter f r iv i l l ig fö r sä l jn ing , dels 

e f t e r u t m ä t n i n g e l ler k o n k u r s , lagfarna landtfastighet, åren 1831—1864, Tab. IV. 

Procent-förhållandet mellan saluvärdet af den e f te r u t m ä t n i n g e l ler konkurs lagfarna fasta egendom å landet, inom hvarje 

län, jemfördt med värdet af a l l derstädes såld och lagfaren landtfastighet, åren 1833—1864, Tab. V. 

Om de i berättelsen och dess tabell-bilagor begagnade särskilta Tecknens be tyde lse . 





I. Saluvärdet af den utaf R i d d e r s k a p e t och Adeln köpta och sålda fasta egendom 

å landet, samt skillnaden deremellan, under hvartdera af åren 1830—1856. 



II . Saluvärdet å den af Ofrälse S tåndspersoner köpta och sålda fasta egendom 

å landet, samt skillnaden deremellan, under hvartdera af åren 1830—1856. 



III . Saluvärdet af den utaf Al lmogen köpta och sålda fasta egendom å landet, 

samt skillnaden deremellan, under hvartdera af åren 1830—1856. 



IV. Procent-förhållandet mellan saluvärdet af all lagfaren fast egendom å landet 

samt den dels ef ter f r iv i l l ig fö rsä l jn ing , dels e f te r u t m ä t n i n g e l l e r 

k o n k u r s , lagfarna landtfastighet, åren 1831—1864. 



V. Procent-förhållandet mellan saluvärdet af den efter utmätning eller konkurs 

lagfarna fasta egendom å landet, inom hvarje län, jemfördt med värdet af all 

derstädes såld och lagfaren landtfastighet, åren 1833—1864. 



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 huvud

sakligen innehålla, utan att ändock nödgas öfverlasta berättelsen och tabellerna med anmärkningar, till förklaring af ofta 

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

Sålunda betecknar: 

Större och mindre stjernor, i ställe för giffror: 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 eiffror: Att anledning för t i l lfället saknats till meddelande af uppgift, som eljest 

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

lunda betecknadt ställe ifrågavarande fall ej förekommit. 

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

annan orsak icke kunnat för närvarande sammandrag begagnas. 

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

dem förekommande — t. ex. summor, eller medeltal, för två, tre eller fyra år, då öfriga tal i samma 

rad beteckna summor för fem år, eller fe m års-medeltal. 

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

riktiga för hela den tiderymd, eller alla de förhållanden, som de, efter sin ställning i tabellen, synas och 

rätteligen skulle angå. 

Plits-tecken: Mera, eller Tillökning. 

Minus-tecken: Mindre, eller Förminskning. 

Likhets-tecken: Likhet, eller Överensstämmelse med föregående, eller bredvidstående, zifferförhållancle. 

Procent: På hundrade, eller För hundradet. 



IIa AFDELNINGEN. 

SÄRSKILDA UPPGIFTER 

ANGÅENDE 

INTECKNING OCH LAGFART. 

§ 15. 
Summarisk Uppgift, för hvarje Län, å beloppet af derstädes beviljad och dödad Inteckning i fast egen-

dom å landet. (Tab. 23). 

§ 16. 

Beloppet af meddelt och dödad Inteckning i fast egendom å landet, för olika Ståndsklasser, inom hvarje 

Län, (Tab. 24). 

§ 17. 

Summarisk Uppgift, för hvarje Län, å saluvärdet af all derstädes köpt och lagfaren fast egendom å landet. 

(Tab. 25). 

§ 18. 

Saluvärdet å frivilligt eller utmätningsvis köpt och lagfaren egendom, för olika Ståndsklasser, inom hvarje 

Län, (Tab. 26). 

§ 19. 

Saluvärdet å frivilligt eller utmätningsvis köpt och lagfaren fast egendom å landet, för olika Ståndsklasser, 

inom hvarje Län, (Tab. 27). 

STOCKHOLM, 
TRYCKT HOS A. L. NORMAN, 1859. 
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Tab. 23. Summarisk uppgift å beloppet af årligen beviljad och 
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dödad Inteckning i fast egendom å landet, åren 1833—1856. 
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Tab. 24. Beloppet af meddelt och dödad Inteckning i fast egendom 
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å landet, för olika Ståndsklasser, inom hvarje Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 24. (Fortsättning). Beloppet af meddelt och dödad Inteckning i fast egen-
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-dom å landet, för olika Ståndsklasser, inom hvarje Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 24. (Fortsättning). Beloppet af meddelt och dödad Inteckning i fast egen-
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-dom å landet, för olika Ståndsklasser, inom hvarje Län, åren 1833—1856. 



58 

Tab. 24. (Fortsättning). Beloppet af meddelt och dödad Inteckning i fast egen-
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-dom å landet, för olika Ståndsklasser, inom hvarje Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 24. (Fortsättning). Beloppet af meddelt och dödad Inteckning i fast egen-
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-dom å landet, för olika Ståndsklasser, inom hvarje Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 24. (Fortsättning). Beloppet af meddelt och dödad Inteckning i fast egen-
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-dom å landet, för olika Ståndsklasser, inom hvarje Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 24. (Fortsättning). Beloppet af meddelt och dödad Inteckning i fast egen-
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-dom å landet, för olika Ståndsklasser, inom hvarje Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 24. (Fortsättning). Beloppet af meddelt och dödad Inteckning i fast egen-
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-dom å landet, för olika Ståndsklasser, inom hvarje Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 25. Summarisk uppgift för hvarje Län, å saluvärdet af all der-
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-städes köpt och lagfaren fast egendom å landet, åren 1833—1856. 
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Tab. 26. Summarisk uppgift, för hvarje Län, å saluvärdet af derstädes efter 
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utmätning eller konkurs köpt och lagfaren fast egendom å landet, åren 1833—1856. 
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Tab. 27. Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren fast 

egendom å landet inom Stockholms Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Upsala Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Södermanlands L ä n , åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Got t lands Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Örebro Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom W e r m l a n d s Län , åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom W e s t m a n l a n d s Län , åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Stora Kopparbergs Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Gefleborgs Län, åren 1833-1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren fast 

egendom å landet, inom Westernor r lands Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Jemt lands Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Westerbottens Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Norrbottens Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Östergötlands Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom S k a r a b o r g s Län , åren 1833-1856. 



87 

Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Elfsborgs Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 21. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren fast 

egendom å landet, inom Göteborgs och Bohus Län , åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Calmare Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Jönköp ings Län , åren 1833-1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Kronobergs Län, åren 1833-1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Ha l l ands Län , åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Malmöhus Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Chr i s t i ans tads Län, åren 1833—1856. 
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Tab. 27. (Fortsättning). Saluvärdet af frivilligt eller utmätningsvis såld och lagfaren 

fast egendom å landet, inom Blekinge Län , åren 1833—1856. 





Rättelser. 
Emedan förfat.taren Jnst vid den tid, då tryckningen af de till denna Afdelning hörande tabellbilagor ton sin början, 

träffades af en ögonsjukdom, som gjorde det för honom omöjligt att med korrekturets läsning taira näaon befattnins, oeli'det 
pålitliga, vid korrekturläsning vana, biträde, han förut begagnat och dervid påräknat, samtidigt,"sienoni befordran till tjenst-
befattmng i en aflägsen landsort, mistades, har inträffat, att, särdeles uti Intecknings-tabellerna, insinuait sig icke ta felaktig
heter, hvilka, så vidt vid tabellernas sorgfälliga granskning kunnat utrönas, äro följande: 

Sid 36. Uti den Justitie-Statsministerns underdåniga berättelse för år 1842 vidfogade tabell N:o 2, angående lagfart, upp-
gifves i summan för Skånska Hofrätten, såsom köpeskilling för den af Allmogen från Ridderskapet och Adeln köpta fastighet å 
landet 115,973: 44,2; frän Ofrälse Ståndspersoner 558,395: 37. 2. Vid sammanläggning af de tre läns-summorna synas dessa tal rätte-
ligen hafva bort vara det förra 315,973: 44. 2, det sednare 358,395: 37. 2. I summan för hela riket ingå dock de två förstnämnda, 
och då denna, hittills alltid varit antagen för riktig och blifvit vid statistiska beräkningar ofta använd, har någon ändring deraf 
icke ansetts böra göras, ehuru förhållandet här änraärkes, till förklaring af dymedelst föranledda olikheter, hvilka företinnas 
mellan den genom länsmntimorrtas hupb'itiyrting nppkommt slutsumman i tabellen sid. 36 och de /<« vUmsuHonait alg yratubinde 
tabellerna dels sid. 36 i berättelsen, dels'ôck uti de berättelsen åtföljande bilagorna I III. 

Uti Intecknings-tabellerna : 

Sid. 50 rad. 22 nedifrån, står: 269,356 bör vara: 269,365. 
Sid. 53 rad. 8 uppifrån, står: 89,372 och 285,555; bör vara: 89,339 och 285,522. 

18 „ står: 51,370 bör vara: 51,375. 
Sid. 54 rad. 9 nedifrån, står: 36,634 bör vara: 38,634. 

10 „ står: 222,119.. bör vara: 252,119. 
14 „ står: 42,158 bör vara: 72,158. 

Sid. 55 rad. 14 „ står: 68,885 bör vara: 60,885. 
Sid. 57 rad. 7 „ står: 153,371 bör vara: 153,731. 
18 „ står: 23,562 bör vara: 22,562. 

Sid. 58 rad. 7 „ står: 188,433 bör vara: 188,443. 
12 „ står: 19,825 bör vara: 19,895. 

Sid. 62 rad. 16 „ står: 228,844 och 393,946; bör vara: 228,824 och 393,926. 
17 „ står: 1,144,221 och 1,969,731; bör vara: 1,144,121 och 1,969,631. 

18 „ står: 187,876 och 341,008; bör vara: 187,776 och 340,908. 
Sid. 64 rad. 10 uppifrån, står: 37,585 och 71,406; bör vara: 39,585 och 71,456. 

20 „ står: 68,706 och 411,251; ................... bör vara: 67,706 och 410,251. 
21 „ står: 600,684 och 2,239,423; .. bör vara: 599,684 och 2,238,423. 
22 „ står: 120,137 och 447,885; bör vara: 119,937 och 447,685. 

------ 2 nedifrån, står: 87,774 och 564,412; bör vara: 87,794 och 564,432. 
------------- 3 „ står: 438,872 och 2,822,060; bör vara: 438,972 och 2,822,160. 

6 „ står: 49,558 och 690,210; bör vara: 49,658 och 690,310. 
Sid. 65 rad. 9 „ står: 149,269 och 516,540; bör vara: 149,265 och 516,536. 

--- 10 „ står: 746,346 och 2,582,702; bör vara: 746,326 och 2,582,682. 
- - 11 „ står: 397,887 och 1,098,634; bör vara: 397,867 och 1,098,614. 

Sid. 67 rad. 9 „ står: 48,698 och 213,346; bör vara: 48,551 och 213,204. 
10 „ står: 243,466 och 1,066,732; bör vara: 242,756 och 1,066,022. 
13 „ står: 91,892 och 239,521; bör vara: 91,182 och 238,811. 

I Lagfarts-tabellerna: 

Sid. 76 rad. 13 uppifrån, står: 38,253; bör vara: 58,263. 
Sid. 87 rad. 3 nedifrån, står: 6,873,007; bör vara: 6,873,077. 

Uti Berättelse-texten: 
Sid. 15 rad. 1 nedifrån, står: 861,532,0; bör vara: 866,532,0. 

18 „ står: 2,102,207. 4,734,428. 1,183,607,0; bör vara: 2,202,207. 4,634,428. 1,158,607,0. 
22 „ står: 229,559. 1,081,746; bör vara: 329,559. 981,746. 

Sid. 16 rad. 15 nedifrån, står: 3 3,624,0; bör vara: 363,624,0. 
18 „ står: 2,378,070,7; bör vara: 2,373,070,7. 
29 „ saknas minus-tecken (—) framför 559,901 och 111,980,2. 

Sid. 24 rad. 12 uppifrån, står: 1859—1863; bör vara: 1859 och 1863. 
3 nedifrån, orden: inom hvarje län, utga. 

------------- 4 „ står: tillhörande dels; bör vara: tillhörande, inom hvarje län, dels 

Sammandrag af Just. Statsmin:s embets-berättelser. 2:a Afdeln. 
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