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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Till Eders Kongl. Maj:t får jag härmedelst i underdånighet öfverlemna första afdelningen af embets-

berättelse för år 1860. 

Denna berättelse, sammanfattad efter de uppgifter, som från vederbörande till Justitie-Departementet 

inkommit, och uppställd i likhet med de af mig afgifna redogörelser för de sistförflutna åren, innehåller: 1. 

arbetsredogörelser af domstolarne samt polis- och verkställande myndigheter; 2. särskilda uppgifter angående 

inteckning och lagfart, utsökningsmål och bysatte; samt, i andra afdelningen, 3. särskilda uppgifter om afgjorda 

brottmål; hvartill komma uppgifter rörande verkstälda dödsstraff och af Domkapitlen utfärdade skiljobref. 

1. Domstolarnes samt Polis- och Verkställande Myndigheters 

Arbetsredogörelser. 

Antalet af de år 1860 handlagda mål och ärender har, enligt vederbörandes uppgifter, utgjort: 

vid underdomstolarne 261,650 

hos polis- och verkställande myndigheter 260,096 

i OfVerrätteme 16,555 

uti Justitie-Revisionen 3,811 

» Justitie-Stats-Expeditionen 803 *). 

Summa 542,915. 

*) Statistiska ärender äro häruti icke inbegripna. 



4 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. 

Vid underdomstolarne hafva nyssnämnde år förekommit 7,342, hos polis- och verkställande myndigheter 

7,204, i OfVerrätteme 31 och uti Justitie-Stats-Expeditionen 72 mål och ärender mindre, än nästföregående 

år, hvaremot uti Justitie-Revisionen målens antal ökats med 132; utgörande således förminskningen i antalet 

af samtliga mål och ärender 14,517. 

Arten af de i första instans handlagda mål och ärender, samt antalet af sådana, som blifvit förlikta, 

förfallit, afdömts och vid årets början eller dess slut balancerats, täcktes Ed«rs Kongl. Maj:t inhemta af 

bifogade tabeller I och II. För de i andra instanser förekomna mål och ärender innehåller tabellen III en 

summarisk redogörelse. Sammanställas de inkomna uppgifterne för hvart slag af domstolar och embetsmyndig-

heter särskildt, blir förhållandet följande: 

Häradsrätterne. 
Tvistemål: 

från föregående år uppskjutna 8,499. 
under året instämda: 

enkla skuldfordringsmål 5,690. 
konkursmål 722. 
andra tvistemål 25,525. o-» QO>7 

__£±ir£l: 40,436. 
hvaraf blifvit 

under året afförda: 
före inställelsen förlikta eller förfallna 9,775. 
efter upptagandet ej fullföljda 2,632. 
förlikta inför rätta 1,545. 
afdömda 18,569. 32 521. 

till följande år uppskjutna 7,915. 
Ansöknings- och anmälningsärender: 

från föregående år uppskjutna 2,997. 
under året inkomna, angående: 

inteckning för gäld 20,866. 
af kontrakter och afhandlingar 14,361. 

lagfart å fast egendom 38,072. 

äktenskapsförord 511. 
förmynderskap 20,047. 

lösöreköp 2,299. 

årsstämning 62. 

edgång, bevakning, inprotokollering m. m„ derom ej är tvist 27,278. -J23 496. 
hvaraf blifvit: 

under året slutligen handlagda 123,387. 

till följande år uppskjutna 3,106, 

Ekonomi- och förvaltningsärender: 
från föregående år uppskjutna 66. 

under året inkomna 1,145. 1,211. 

Transport 168,140. 
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Transport 168,140. 
hvaraf blifvit: 

under året afgjorda 1,181. 

till följande år uppskjutna 30. 
Brottmål: 

från föregående år uppskjutna 6,514. 
under året anhängiggjorda: 

af enskild part 4,043. 

af allmän åklagare 14,726. 

från annan domstol eller embetsmyndighet förvista 184. 18 953 
hvaraf blifvit: 

under året afskrifna 2,679. 
afdömda, ej understälda 16,063. 

underställningsmål 303. 

efter ransakning till annan domstol förvista 98. jg 243 

till följande år uppskjutna 6,324. 

Summa 193,607. 

Rådstufvurätterne. 
Tvistemål: 

från föregående år uppskjutna 1,326. 
under året instämda: 

enkla skuldfordringsmål 3,176. 

konkurstnål 766. 

andra tvistemål 3,721. 7 Kfio 
— V___ 8,989. 

hvaraf blifvit 

under året afförda: 

före inställelsen förlikta eller förfallna 1,825. 

efter upptagandet ej fullföljda 403. 

förlikta inför rätta 421. 

afdömda 5,100. 7 74$, 
till följande år uppskjutna 1,240-

Ansöknings- och anmälningsärender: 
från föregående år uppskjutna 224. 

under året inkomna, angående: 

inteckning för gäld 9,104. 

af kontrakter och afhandlingar 522. 

lagfart å fast egendom 5,388. 

äktenskapsförord 75. 

förmynderskap 2,377. 

lösöreköp 390. 

årsstämning 94. 

edgång, bevakning, inprotokollering m. m., derom ej är tvist 16,936. 34,886. »t 1 1 f t 

_Transport 44,099. 
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Transport 44,099. 
hvaraf blifvit: 

under året slutligen handlagda 34,839. 

till följande år uppskjutna 271 . 

Ekonomi- och förvaltningsärender: *) 

från föregående år uppskjutna 98. 

under året inkomna 5,240. R 03g 

hvaraf blifvit: 

under året afförda 5,276. 

till följande år uppskjutna 62. 

Brottmål: 

från föregående år uppskjutna 651 . 

under året anhängiggjorda: 

af enskild part : 1,117. 

af allmän åklagare 11,960. 

från annan domstol eller embetsmyndighet förvista 610. 10 QQJ 

hvaraf blifvit: 

under året afskrifna 908. 

afdömda, ej understälda 12,618. 

underställningsmål 128. 

efter ransakning till annan domstol förvista 6 1 . j g »^ 

till följande år uppskjutna 623. 

Summa 63,775. 

Ägodelningsrätterne. 
Besvärsmål: 

från föregående år uppkjutna 170. 

under året inkomna, angående: 

ägoskifte 336. 

ägoutbyte 23 . 

^ " ^ g h 360. 5 3 0 > 

hvaraf blifvit 

under året afförda: 

före inställelsen förlikta eller förfallna 4 1 . 

efter upptagandet ej fullföljda 6. 

förlikta inför rät ta 19. 

afdömda 300. «gg 

till följande år uppskjutna 164. 

Transport 530. 

*) Det stora antalet af ekonomi- och förvaltningsärender i somliga Rådstufvurätters redogörelser tyckes utvisa, att bland dylika ärender 
af desaa Eådstufvurätter upptagits äfven sådana, som tillhört Magistrat. Då rätta förhållandet härutinnan svårligen kunnat utredas, 
hafva Rådstufvurätternes uppgifter utan förändring blifvit i denna, liksom i föregående berättelser, införda, men Bådstufvurätterne 
erinrats att framdeles i sina arbetsredogörelser icke intaga de ärender, som af Magistrat handläggas. 
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Transport 530. 
Ansöknings- och anmälningsärender: 

från föregående år uppskjutna 251. 
under året inkomna: 

angående ägoskifte 1,472. 
ägoutbyte 167. 
afvittring 2. 

uti förestående rubriker ej upptagna 80. j 721. 
hvaraf blifvit: 

under året slutligen handlagda 1,697. 
till följande år uppskjutna 275. 

Under året meddelade fastställelser å laga skiften 1,522. 

Summa 4,024. 

Krigsrätternae. 
Brottmål: 

från föregående år uppskjutna 4. 
under året anhängiggjorda: 

af enskild part 7. 
af allmän åklagare 157. 
från annan domstol eller embetsmyndighet förvista 76. £40. 

hvaraf blifvit 
under året afförda: 

afskrifna 4. 

afdömda, ej understälda 212. 
underställningsmål 12. 

efter ransakning till annan domstol förvista 9. 237. 

till följande år uppskjutna 7. 

Summa 244-

Poliskamrarne. 
Tvistemål: 

från föregående år uppskjutna 4. 

under året inkomna 1,035. ^ 039. 

hvaraf blifvit: 

under året afgjorda 1,036. 

till följande år uppskjutna 3. 
Politi- och Ekonomi-mål: 

från föregående år uppskjutna 15. 
under året inkomna 10,561. 10 576» 

hvaraf blifvit: 

under året afförda 10,548. 

till följande år uppskjutna 28. 
"Transport 11,615. 
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Brottmål: Transport 11,615. 

från föregående år uppskjutna 45. 

under året anhängiggjorda 10,087. 10,132. 
hvaraf blifvit: 

under året vid Poliskamrarne slutligen handlagda 10,089. 
till följande år uppskjutna 43. 

Summa 21,747. 

Öfverståthållare-Embetet och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i länen. 

Från föregående år balancerade mål och ärender 6,274. 

Under året inkomna: 

Eders Kongl. Maj:ts nådiga remisser och särskilda befallningar 2,125. 

handräckningsärender från domstolar, kollegier och embetsmän 94,346. 
skuldfordringsmål 97,933. 

till verkställighet inkomna: 

domar och utslag i civila mål 1,165. 
utslag i lifssaker 14. 

i andra brottmål 3,967. 

ekonomi- och politi-mål 32,423. 
observations- balance- och restantie-mål 102. oqo n>7K. 

Z6^'xii "• 238 349. 
hvaraf blifvit: 

under året till slutlig åtgärd befordrade, afskrifna eller på enskild parts anmälan 

beroende och således afförda 233,080. 

till följande år uppskjutna 5,269. 
Summa 238,349. 

Hofrätterne. 

A. Civila mål. 

a. Af Hofrätterne omedelbart upptagna: 

1. Instämda konkurs-, boskillnads- och urarfva-mål. 

2. Instämda andra tvistemål. 
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3. Ansöknings- och anmälningsärender. 

b. Af Hofrätterne såsom öfverdomstolar handlagda: 

1. Vädjade konkurs-, boskillnads- och urarfvamäl. 

2. Vädjade andra tvistemål. 

3. Lottade skriftvexlingar. 

4. Utan kommunikation afgjorda besvärs- och ansökningsmäl. 

5. Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref och remisser. 

6. Andra mål och ärender. 
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B. Brottmål. 

a. Af Hofrätterne omedelbart upptagna: 

1. Fiskaliska aktioner. 

2. Andra mål och ärender. 

b. Af Hofrätterne såsom Öfverdomstolar handlagda brottmål 

1. Underställningsmål 

2. Skriftvexlingar. 

3. Utan kommunikation afgjorda besvärs- och ansökningsmål. 

4. Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref och remisser. 
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5. Andra mal och ärender. 

Kammarrätten. 

I följd af Kammarrättens åtgärder hafva uti Eders Kongl. Maj:ts och Kronans kassor under året influtit 

32,145 R:dr 35 öre R:mt. 

Sjöförsäkrings-Öfverrätten. 

Justitie-Revisionen. 

Revisions-Sekreterarne hafva redovisat: 
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Justitie-Stats-Expeditionen. 

Antalet af de till Statistiska Byrån ingångna skrifvelser, vederbörande uppgifter deribland icke inberäk

nade, har under år 1860 utgjort 447. 

Enligt hvad förestående sammandrag utvisa, har balancen af de utaf domstolarne i första instans år 
1860 handlagda tvistemål 

minskats 

men ökats 

och i Sjöförsäkrings-Öfverrätten förblifvit oförändrad; utgörande således för alla domstolarne förminskningen i 
balancen af tvistemål 674, eller 6,71 procent af de från föregående år uppskjutna målens antal 10,042, hvar-
emot förminskningen år 1859 uppgick till endast 5,75 procent. 

Balancen af de vid domstolarne i första instans handlagda ansöknings- och aumälningsärender har år 
1860 ökats 

Förökningen i balancen af nyssnämnde ärender uppgår till 5,19 procent, men år 1859 förminskades 
balancen af dylika ärender med 14,47 procent. 
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För sådana ekonomi- och förvaUnings-ärender, som under ifrågavarande år blifvit i första Instans hand
lagda, har balancen 

minskats 

För sistnämnde ärender utgör förminskningen i balancen följaktligen 29, eller procent 6,29, och således 
mindre än nästföregående år, då balancen nedgick med 9,49 procent. 

Antalet af de vid domstolarne i första instans handlagda, till följande år uppskjutna brottmål har 
minskats 

samt förökats 

Balancen af brottmålen har således förminskats med 219, eller procent 3,03, ehuru förminskningen icke 

uppnått nästföregående års procent, 6,50. 

Fördelningen af de år 1860 i första instans handlagda mål och ärender emellan de särskilda domstolarne 

synes af följande sammanställning, der, för jemförelse, äfven förhållandet nästföregående år blifvit upptaget: 

Tvistemål: 

Ansöknings- och anmälningsärender: 
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Ekonomi- och förvaltningsärender: 

Brottmål: 

Bland alla vid domstolarne i första instans år 1860 anhängiga Tvistemål hafva varit: 

De till domstolarne år 1860 instämda tvistemål hafva utgjorts af: 

och ehuru antalet af instämda tvistemål nästföregående år varit större, nemligen enkla skuldfordringsmål 9,665 
eller 22,4 proc., konkursmål 1,604 eller 3,7 proc. och andra tvistemål 31,982 eller 73,9 proc, har likväl 
procent-förhållandet emellan nyssnämnde slag af mål förblifvit nästan oförändradt. 
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Vid Häradsrätterne hafva under ifrågavarande år de enkla skuldfordringsmålen utgjort 17,82, konkurs
målen 2,20 och de öfriga tvistemålen 79,92 procent af samtliga instämda tvistemålen, hvaremot vid Rådstufvu-
rätterne procent-talen varit för de enkla skuldfordringsmålen 41,«, för konkursmålen 10 och. för andra tviste
mål 48,56. I Hofrättterne hafva 62,5 procent af de instämda målen utgjorts af konkursmål. 

Emot Häradsrätternes och Rådstufvurätternes beslut hafva vad blifvit erlagda samt emot Åcodelninws-
rätternes utslag underdåniga besvär inkommit till nedanstående antal, nemligen: 

Bland de år 1860 vid domstolarne i första instans förekomna Civila Ansöknings- och aumälningsärender 
hafva varit: 

Bland Ekonomi- och förvaltningsärender: 
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Bland de Brottmål, som ifrågavarande år blifvit vid domstolarne i första instans handlagda, hafva varit: 

Bland de under året inkomna brottmålen hafva blifvit: 

Hos Polis- och Verkställande Myndigheter hafva år 1860 blifvit handlagda 260,096 mål och ärender, 
deribland förekommit: 

vid Poliskamrarne: 
Mål. Procent. 

Tvistemål 1,039. 0,39. 
Politi- oeh ekonomimål 10,576. 4,07. 
Brottmål 10,132. 3,90. 

21,747. 8,36. 

hos Öfver-Ståthällare-Mnbetets Kansli och Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen: 
Mål. Procent. 

Skuldfordringsmål 98,429. 37,84. 

Ekonomi-, politi-, verkställighets- oeh förvaltningsärender 139,920. 53,80. 

239,349. 91,64. 

tillsammans 260,096. 100,00. 
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hvaremot nästföregående år handlagts vid Poliskamrarne 835 tvistemål, 11,614 politi- och ekonomimål samt 
9,509 brottmål, tillhopa 21,958 mål, och hos Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 245,342 mål och 
ärender, deraf 100,220 skuldfordringsmål och 145,122 andra ärender. 

Bland de år 1860 handlagda målen och ärenderna hafva varit: 

Deraf blifvit: 

Balancen af berörde mål har under ifrågavarande år 
i Poliskamrarne 

ökats från 15 till 28 politi- och ekonomi-mål, men minskats med ett tvistemål och två brottmål, utgörande 
således förökningen i balancen för alla mål 10, hvaremot föregående år balancen förminskats med 32 mål; samt 

hos Eders Kongl. Maj ds Befallningshafvande 

ökats af: 

men deremot minskats af: 

och, då balancen för de till verkställighet inkomna utslag i lifssaker förblifvit oförändrad, har således balancen 

för alla hos Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande handlagde mål och ärender förminskats med 1,005; 

hvaremot balancen föregående år ökats med 361 mål och ärender. 

Den vid denna underdåniga berättelse fogade Tab IV utvisar förhållandet emellan antalet af de år 

1860 i första instans anhängiggjorda tvistemål och folkmängden i riket, i hvart län och för livar Hofrätt, 

särskildt å landet och i städer med egen jurisdiktion, samt särskildt för hvart slag af tvistemål. Bland dessa 

äro inräknade alla under rubriken tvistemål redovisade mål, hvarigenom tvistemålens proportion till folk

mängden blifvit något större, än händelsen skulle varit, i fall, såsom i föregående underdåniga berättelse, 

endast de vid häradsrätterae och rådstufvurätterne handlagda dylika mål i tabellen intagits. 

Af de år 1860 instämda tvistemål kommer för hela riket ett mål på 94 invånare, för landsbygden sär

skildt ett på 106 och för städerna ett på 50, samt för länen under Svea Hofrätts jurisdiktion ett på 82, för 

Götha Hofrätt ett på 107 och för Hofrätten öfver Skåne och Blekinge ett mål på 104 invånare. Största 

antalet tvistemål i förhållande till folkmängden har blifvit anhängiggjordt inom Stockholms stad, der ett mål 
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förekommit på 37 invånare. I ordningen derefter följa Norrbottens län med ett tvistemål för hvar 42:dra, 

Westernorrlands län med ett för hvar 62:dra, Gefieborgs län med ett för hvar 63:dje och Blekinge län med 

ett för hvar 69:de länets innebyggare. Minsta antalet tvistemål har förekommit i Södermanlands län, der dessa 

mål förhållit sig till folkmängden som 1 till 275. Närmast derintill hafva varit Kronobergs län med ett mål 

på 178 invånare och Jönköpings län med ett på 158. 

Vid jemförelse med nästföregående år visar sig en betydlig förminskning af tvistemålen, i det att, då 

år 1859 anhängiggjordes 44,084 tvistemål med en befolkning för hela riket af 3,787,735 invånare, påföljande 

år, ehuru folkmängden förökats till 3,859,728 personer, de instämda tvistemålens antal likväl nedgått till 

41,043. Ordningsföljden emellan länen i afseende å antalet af tvistemålen har bibehållit sig under båda åren 

ungefär lika. 

För antalet af de år 1860 hos Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande anhängiggjorda skuldfordringsmål 

i förhållande till folkmängden redovisas i Tab V; och synes deraf, att dessa mål, hvilka år 1859 utgjorde 

99,801 eller ett på 38 invånare i riket, under ifrågavarande år nedgått till 97,933, eller ett dylikt mål på 

hvar 39:de invånare, samt att i länen under Götha Hofrätt förekommit ett skuldfordringsmål på 36 invånare, 

men i de öfriga länen, tagna tillsammans för hvar Hofrätt, ett på 42. Vid jemförelse emellan länen, finnes 

största antalet skuldfordringsmål i Gottlands län, med ett sådant mål på 19 invånare, derefter i Hallands och 
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Blekinge län med ett på 22, sedermera i Stockholms stad med ett på 26 och i Westerbottens län med ett 
på 28. Minsta antalet skuldfordringsmål har anhängiggjorts i Södermanlands län, eller ett mål på 102 in
vånare, demäst i Stockholms län med ett på 92. 

Förhållandet emellan antalet af de år 1860 anhängiggjorda brottmål och folkmängden, i hvart län och för 
hvar Hofrätt, särskildt å landet och i städer med egen jurisdiktion, täcktes Eders Kongl. Maj:t inhemta af 
Tab. VI. Då med folkmängdens förökande antalet af brottmålen äfven tilltagit, så att år 1860 anhängiggjorts 
43,098 brottmål, hvaremot nästföregående år förekommit endast 42,209 dylika mål, har proportionen emellan 
antalet af dessa mål och folkmängden i hela riket förblifvit oförändrad, nemligen 1 till 90. Förhållandet i 
hvart län och för hvar Hofrätt under nyssnämnde två år synes af tabellen å föregående sida. 

1 Öfverrätterne såsom andra instans hafva år 1860 blifvit handlagda tillsammans 11,204 mål och 
ärender, nemligen: 

Mål. Procent. 

i Svea Hofrätt 4,141. 36,96. 

» Götha d:o 4,237- 37,8?. 

» Hofrätten öfver Skåne och Blekinge 1,890. 16,87. 

10,268. 91,65. 

i Krigs-Hofrätten 41. 0,36. 
» Kammarrätten 895. 7,99. 

Summa 11,204. 100,oo. 

Bland dessa mål och ärender hafva varit: 
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De hos Svea, Götha och Skånska Hofrätterue i andra instans under ifrågavarande år förekomna mål 

och ärender hafva utgjorts af: 

Jemföres antalet af de år 1860 till nyssnämnde Hofrätter såsom andra instans inkomna mål och ärender 

med antalet deraf under nästföregående år, visar sig förhållandet vara följande: 

Civila mål och ärender: 

Brottmål: 

Till Krigs-Hofrätten hafva år 1860 inkommit 14 underställningsmål och fullföljts 18 andra brottmål, 

hvaremot nästföregående år antalet var af underställningsmålen 19 och af de öfriga brottmålen 29. 

I Kammarrätten har under ifrågavarande år antalet af inkomna underställningsmål varit 349, eller 40 

mindre än nästföregående år, äfvensom antalet af besvärsmålen förminskats från 408 till 336. 

Balancen af de utaf Svea, Götha och Skånska Hofrätterne i andra instans år 1860 handlagda mål har 

för civila mål och ärender förminskats från 1,506 till 1,406 med 100 mål eller 6,64 procent, men deremot 

förökats för brottmålen från 295 till 316 med 21 mål, eller 7,18 procent. År 1859 förökades balancen för 

civila mål och ärender med 5,31 procent och för brottmål med 92,81 procent. 
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Med afseende å förhållandet emellan de särskilda Hofrätterne befinnes: 

att balaneen af vädjade konkursmål minskats i Svea llofrätt med 26 och i Ilofrätten öfver Skåne och 

Blekinge med 5 mål samt i Götha llofrätt förblifvit oförändrad; 

att balaneen af andra vädjade tvistemål förminskats i Svea llofrätt med 3, i Götha llofrätt med 7 och 

i Ilofrätten öfver Skåne och Blekinge med 35 mål; 

att balaneen af civila besvärsmål förminskats i Svea Hofrätt med 2, i Götha llofrätt med 10 och i Ilof

rätten öfver Skåne och Blekinge likaledes med 10 mål; 

att balaneen af undcrställningsrnål förökats i Svea llofrätt med 5 mål, i Götha Hofrätt förblifvit oför

ändrad samt i Ilofrätten öfver Skåne och Blekinge förminskats med 2 mål; samt att balaneen af kriminella 

besvärsmål förökats i Svea Hofrätt med 13 och i Götha Hofrätt med 12 mål, men deremot i Ilofrätten öfver 

Skåne och Blekinge förminskats med 7 mål. 

Uti Krigs-Hofrätten, der från år 1859 balancerats 3 uiiderställningsmål och 6 besvärsmål, har endast 

ett besvärsmål vid 1860 års slut förblifvit oafgjordt. 

Uti Kammarrätten har uuder ifrågavarande år balaneen fortfarande förminskats, af de understälda målen 

med 53 och af besvärsmåleu med 25 mål. 

Balaneen af Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref och remisser har förökats i Svea llofrätt med 4 och i 

Götha Hofrätt med 7, förblifvit oförändrad i Ilofrätten öfver Skåne och Blekinge samt i Krigs-Ilofrätten, och 

förminskats i Kammarrätten med 3. 

Förhållandet emellan de år 1860 vid Häradsrätterne och Rådstufvurätterne handlagda, förlikta eller för
fallna och afdömda tvistemål, äfvensom emellan antalet af derstädes afgjorda civila mål och ärender samt 
erlagda vad och till Hofrätterne fullföljda civila mål täcktes Eders Kongl. Maj:t inhemta af följande 
uppställning: 

Vid jemförelse med nästföregående år finnes, att bland alla vid Häradsrätterne och Rådstufvurätterne 

afgjorda civila mål och ärender, efter erlagdt vad eller genom besvär, fullföljts: 
År 1859. År 1 « 

i Svea Hofrätt 1,36 procent. 1,0 procent. 

» Götha d:o 1,65 » 1,75 » 

» Hofrätten öfver Skåne och Blekinge 2,14 » 2,oi » 

» alla Hofrätterne tillsammans 1,56 » 1,65 » 



2 2 UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. 

och att bland de afdömda tvistemålen efter vad inkommit: 
År 1859. År 1860. 

till Svea Hofrätt 8,30 procent. 9,99 procent. 

» Götha d:o 11,48 » 11,60 » 

» Hofrätten öfver Skåne och Blekinge 13,13 » 12,39 » 

» alla Hofrätterne tillhopa 10,09 » 10,98 » 

samt att således antalet af de i Hofrätterne fullföljde civila mål och ärender, i förhållande till de af Under

rätterne afgjorda, år 1860 förökats i Svea och Götha Hofrätter, men förminskats i Hofrätten öfver Skåne 

och Blekinge. 

Som i Häradsrätternes och Rådstufvurättern«s arbetsredogörelser icke särskildt redovisas för antalet af 

derstädes afgjorda konkursmål, kan förhållandet emellan de af Underrätterne år 1860 afdömda och till Hof

rätterne fullföljde dylika mål här icke bestämdt uppgifvas; men om det antages, att proportionen emellan de 

afgjorda och de inkomna konkursmålen varit densamma, som emellan de afdömda och de anhängiggjorda öfriga 

tvistemålen, så befiunes att nyssnämnda år fullföljts i Svea Hofrätt 13,67, i Götha Hofrätt 15,58 och i Hof

rätten öfver Skåne och Blekinge 13,25 samt för alla Hofrätterne tillsammans 14,23 procent af de vid Under

rätterne afgjorda konkursmål. 

Förhållaudet emellan antalet af de år 1860 vid Underrätterne handlagda, afskrifna och afdömda brottmål 

samt till Hofrätterne inkomna underställniiigsmål och besvär öfver Underrätts utslag i brottmål synes af nedan

stående sammandrag: 

Jemföres antlet af de nyssnämnda år till Hofrätterne inkomna underställningsmål och genom besvär 
fullföljda brottmål med antalet af dylika mål nästföregående år, visar det sig att bland alla vid Underrätterne 
afdömda brottmål 
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Genom Ägodclningsrätternes beslut hafva år 1860 blifvit afgjorda 1,997 mål och ärender, och inkommo 
till Justitie-Revisionen, med inräkning af de öfver Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes och General-
Landtmäterikontorets beslut anförda underdåniga besvär, 151 skiftesmål, eller 7,56 procent af förstnämnde tal; 
hvaremot år 1859 procentförhållandet var 6,03. 

Antalet af de hos Hofrätterne anförda besvär öfver Eders Kongl. Majrts Befallningshafvandes utslag i 
civila mål, hvilka sannolikt till största delen angått skuldfordran, har i förhållande till antalet af de utaf 
bemälde Befallniugshafvande afgjorda skuldfordringsmål år 1860 varit följande: 

I Hufrätterne anförda 
Af Kon^l. ^laj:ts besvär öfver Kongl. 

Befullningsliafvande Maj:ts Befallnings-
afgjorda skuld- hafvandes utslag 
fordringsmäl. i civila mål. Procent. 

För Svea Hofrätt 38,825. 520. 1,3',. 

» Götha d:o 44,631. 579. 1,30. 

» Hofrätten öfver Skåne och Blekinge 14,546. 369. 2,54. 

» alla Hofrätterne tillsammans 98,002. 1,468. 1,50. 

År 1859 fullföljdes, efter samma beräkning, i Svea Hofrätt 1,2», i Götha Hofrätt 1,13, i Hofrätten öfver 

Skåne och Blekinge 2,90 och i alla Hofrätterne tillsammans 1,42 procent bland de utaf Eders Kongl. Maj:ts 

Befallningshafvande afgjorda skuldfordringsmål. 

Utaf Svea och Götha Hofrätter samt Hofrätten öfver Skåne och Blekinge afgjordes år 1860 i första 

instans 279 och i andra instansen 5,823 civila mål och rättegångsärender samt 80 omedelbart upptagna och 

2,648 till Hofrätterne fullföljda brottmål, eller tillhopa 8,830 mål och ärender. Enligt Revisions-Sekreterarnes 

arbetsredogörelser inkommo samma ar till Justitie-Rcvisionen 382 revisionssaker samt 1,090 besvärs- och 

ansökningsmål. Då de civila och de kriminella besvärsmålen samt ansökningsärenderna icke äro särskildt 

redovisade, kan förhållandet emellan de i Hofrätterne afgjorda och till Högsta Domstolen fullföljda målen icke 

noggrant uppgifvas, men ofvan upptagna tal utvisa dock att år 1860, liksom föregående år, af Hofrätternes 

domar och utslag en föga betydlig del blifvit öfverklagad. 

Ifrågavarande år inkommo till Justitie-Revisionen 20 General-Åuditörsmål, eller 44,44 procent af det 

antal dels omedelbart upptagna, dels ock fullföljda brottmål, hvilka samma år af Krigs-Hofrätten afgjordes. 

Proportionen föregående år var 54,9 procent. 

2. Uppgifter angående inteckning och lagfart, utsökningsmål och bysatte. 

Inteckning i fast egendom har, enligt vederbörandes derom lemnade uppgifter, år 1860 blifvit 

å landet. ä s t . ä d? r ,P e .d c S m i hela riket, jurisdiktion. 

beviljad för R:mt R:dr 29,968,102: 72. 12,866,466: lo. 42,834,568: 82. 

förnyad för » » 21,643,822: 77. 6,310,423: 38. 27,954,246: 15. 

tillsammans R:mt R:dr 51,611,925: 49. 19,176,889: 48. 70,788,814: 97. 

dödad för » » 8,576,052: 89.fi 3,583,864: sa. 12,159,917: 70. 

skillnaden utgör således » » 43,035,872: Cl. 15,593,024: 06. 58,628,897: 27. 

Inteckning i fast egendom å landet har meddelats uti Malmöhus län för belopp öfver tre millioner, uti 

Örebro, Östergöthlands, Skaraborgs, Elfsborgs och Christianstads län för mera än två millioner samt i Stock

holms, Södermanlands, Norrbottens, Götheborgs och Bohus, Calmar och Jönköpings län utöfver en million 

Riksdaler Riksmynt. Det minsta inteckningsbeloppet, något öfver 200,000 R:dr, har förekommit i Gottlands län. 

http://89.fi
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Förnyelse af inteckning i fast egendom å landet har skett för mera än 3 millioner i Östergöthlands län, 
för något öfver 2 millioner i Malmöhus län samt utöfver en million R:dr i Stockholms, Örebro, Skaraborgs, 
Elfsborgs, Calmar och Christianstads län. 

Det belopp, hvarför inteckning i fast egendom å landet under ifrågavarande år blifvit dödad, har i 
Malmöhus län öfverstigit en million, i Wermlauds, Östergöthlands. Skaraborgs, Elfsborgs och Christianstads län 
uppgått till mera än en half million R:dr, men i de öfriga länen understigit sistnämnda summa. 

Inteckning i fast egendom inom Stockholms stad har år 1860 blifvit beviljad för 5,642,281 R:dr 78 öre, 
förnyad för 3,065,589 R:dr 69 öre och dödad för 1,035,301 R:dr 34 öre. Närmast Stockholm följa, i afseende 
å inteckningsbeloppen, Götheborg, Malmö, Norrköping, Upsala, Gefle och Örebro. 

Bifogade tabell VII innehåller summarisk uppgift, för hvart län, af all, särskildt å landet och i städer 
med egen jurisdiktion, år 1860 beviljad, förnyad eller dödad inteckning. 

Med afseende å de särskilda ståndsklasserna har inteckning å landet blifvit 
uti egendom, tillhö- uti egendom, till- ,. „ t .„ ut. egendom, t;lhurande 
rande Ridderskapet hörande ofrälse u . allmogen till- allmänna .nrattn.ngnr, 

och Adeln. ståndspersoner. h o n S egendom. menigheter, bolag eller 
1 andra samfund. 

beviljad för 4,731,114:11. 9,898,881:40. 14,603,045:21. 735,062: — 

förnyad för _ 5,559,493: 23. 7,134,587: 07. 8,329,750: 56. 619,991: 91. 

tillsammans 10,290,607: 34. 17,033,468: 47. 22,932,795: 77. 1,355,053: 01. 

dödad för 1,354,938: 31. 3,847,133: 55. 3,092,206: 02. 281,775: — 

skillnaden 8,935,669: 03. 13,186,334: 92. 19,840,589: 75. 1,073,278: 91. 

Uppgifter i berörde hänseende särskildt för hvart län innehållas uti tab. VIII. 

I Stockholms stad har under ifrågavarande år inteckning blifvit beviljad 

uti egendom, tillhörande Ridderskapet och Adeln för 529,126: —-

ofrälse ståndspersoner för 4,702,355: 78. 

personer af arbetsklassen för 122,800: — 

allmänna inrättningar, myndigheter och samfund för 288,000: — 

Summa 5,642,281: 78 

men beloppet af förnyade och dödade inteckningar har icke af Stockholms Rådstufvurätt uppgifvits särskildt 

för hvar ståndsklass. 

I städerna utom Stockholm har inteckning 
uti egendom, tillhö- i egendom, till- uti egendom, till- uti egendom, tiUhorande 
rande R.dderskapet höände ofrälse hörig personer af a l I m ™ ^ mrat mngar, 

och Adeln. ståndspersoner. arbetsklassen. myndigheter, bolag eller 
r andra samfund. 

beviljats för 188,152: 47. 5,701,517: 35. 1,019,514: 50. 315,000: 
förnyats for 153,043: 41. 2,833,759: 10. _ 237,211: 18. 20,820: — 
tillsammans 341,195: 88. 8,535,276: 45. 1,256,725: 68. 335,820. — 
dödats för 102,986: so. 2,147,702: so. 250,659: 48. 47,215: — 

skillnaden 238,209: 38. 6,387,573: 95. 1,006,066: 20. 288,605: — 

Beloppen af de inteckningar, som i de särskilda ståndsklassernas fasta egendom i stad blifvit beviljade, 

förnyade eller dödade inom hvart län, synas af tabell IX. 
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Fast egendom har, efter köp, år 1860 blifvit lagfaren 
o i T t i städer med egen . , , . . . 
a l a n d e t jurisdiktion. ' M a r l k e t -

för ett saluvärde af R:mt R:dr 66,899,675: 25. 19,863,830: 12. 86,763,505: 37. 
deraf efter frivillig handel för » » 63,748,611:69. 18,147,909:54. 81,896,521:23. 
efter utmätning eller konkurs för » » 3,151,063: 50. 1,715,920: 58. 4,866,984: 14. 

Fast egendom . å landet har under ifrågavarande år lagfarits i Malmöhus län för saluvärde öfver 6 
millioner, i Ostergöthlands och Christianstads län för mera än 5 millioner, i Elfsborgs och Calmar län öfver 4 
millioner, i Stockholms, Södermanlands, Örebro, Wermlands, Skaraborgs och Jönköpings län för saluvärde 
öfverstigande 5 millioner, i Upsala, Götheborgs och Bohus samt Kronobergs län 2 millioner och i Westman-
lands, Gefleborgs, Westernorrlands, Jemtlands, Hallands och Blekinge län en million Riksdaler, men i de 
öfriga länen understigande sistnämnda belopp. 

I Stockholms stad har saluvärdet af den ifrågavarande år lagfarna egendom uppgått till 10,069,852 R:dr 
50 öre Riksmynt. Närmast derefter, men med saluvärde understigande en million R:dr, följa Upsala, Malmö, 
Norrköping, Westerås, Lund, Gefle och Götheborg. 

Saluvärdet å den inom hvart län lagfarna egendom samt förhållandet emellan de belopp, hvarför sådan 
egendom blifvit frivilligt försåld och efter utmätning eller konkurs inköpt, täcktes Eders Kongl. Maj:t inhemta 
af tabellen X. 

Hvad särskildt beträffar den lagfarna fasta egendomen å landet, har 
Ridderskapet och Adeln 

köpt: 

inom egen klass för 3.973,553: 61. 

af ofrälse ståndspersoner för 1,811,770: — 

af allmoge för 245,093: oi. 

af allmänna inrättningar, menigheter, 

bolag eller andra samfund för 109,833: 33. 

Summa 6,140,249: 95. 

sålt: 

inom egen klass för 3,973,553: fil. 

till ofrälse ståndspersoner för 2,319,394: 17. 

till allmoge för 1,445,419: 99. 

till allmänna inrättningar, menigheter, 

bolag eller andra samfund för 55,273: 26. 

Summa 7,793,641: 03. 
Ridderskapet och Adeln har således under ifrågavarande år minskat sin fasta egendom å landet med 

ett saluvärde af 1,653,391 R:dr 8 öre, i följd deraf att densamma, ehuru den till allmänna inrättningar, 
menigheter, bolag eller andra samfund inköpt egendom for 54,560 R:dr 7 öre mera, än dertill försålts, likväl 
aflåtit till ofrälse ståndspersoner för 507,624 R:dr 17 öre och till allmoge för 1,200,326 R:dr 98 öre utöfver 
hvad den från sistnämnde ståndsklasser inköpt. 

Ofrälse ståndspersoner hafva 

köpt: 

inom egen klass för 12,313,553: 75. 

af Ridderskapet och Adeln för 2,319,394: 17. 

af allmoge för 2,702,018: 47. 

af allmänna inrättningar m. m. för... 438,004: 80. 

Summa 17,772,971: 18. 

sålt: 

inom egen klass för 12,313,553: 74. 

till Ridderskapet och Adeln för 1,811,770: — 

till allmoge för 3,027,057: 43. 

till allmänna inrättningar, m. m. för 123,089: u. 

Summa 17,275,470: 81. 
Ofrälse ståndspersoner hafva under ifrågavarande tidrymd köpt af Ridderskapet och Adeln för 507,624 

R:dr 17 öre samt af allmänna inrättningar och samfund för 314,915 R:dr 16 öre utöfver de belopp, hvarför 
fast egendom till samma klass, inrättningar och samfund aflåtits, men deremot till allmogen sålt fast egendom, 
värd 325,038 R:dr 96 öre mera, än den från allmogen inköpta egendom, och således ökat saluvärdet af sin 
fasta egendom med 497,500 R:dr 37 öre. 
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Allmogen har 

köpt: 

inom egen klass för 37,169,803: 83. 
af Ridderskapet och Adeln för 1,445,419: 99. 
af ofrälse ståndspersoner för 3,027,057: 43. 
af allmänna inrättningar m. ni. för... 140,793: u. 

Summa 41,783,074: 69. 

sålt: 

inom egen klass för 37,169,803: 83. 

till Ridderskapet och Adeln för 245,093: 01. 

till ofrälse ståndspersoner för 2,702,018: 47. 

till allmänna inrättningar m. m. för 140,610: 28. 
Summa 40,257,525: 59. 

Allmogen har således ökat sin fasta egendom med ett saluvärde af 1,525,549 R:dr 10 öre, genom köp 
från Ridderskapet och Adeln för 1,200,326 R:dr 98 öre, från ofrälse ståndspersoner för 325,038 R:dr 96 öre 
samt från allmänna inrättningar och samfund för 183 R:dr 16 öre utöfver de belopp, hvarför egendom blifvit 
till nyssnämnde klasser af allmogen försåld. 

Allmänna inrättningar, menigheter, bolag eller andra samfund hafva 

köpt: 

inom egen klass för 884,406: 25. 

af Ridderskapet och Adeln för 55,273: 26. 

af ofrälse ståndspersoner för 123,089: 6i. 

af allmoge för 140,610: 28. 

Summa 1,203,379: 43. 

sålt: 

inom egen klass för 884,406: 25. 

till Ridderskapet och Adeln för 109,833: 33. 

till ofrälse ståndspersoner för 438,004: 80. 

till allmoge för 140,793: u. 

Summa 1,573,037: 8?. 
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag eller andra samfund hafva minskat sin fasta egendom med ett 

saluvärde af 369,658 R:dr 39 öre, derigenom att de belopp, hvarför sådan egendom blifvit försåld till 

Ridderskapet och Adeln, med 54,560 R:dr 7 öre, till ofrälse ståndspersoner, med 314,915 R:dr 16 öre, och 

till allmoge, med 183 R:dr 16 öre, öfverstigit värdet af den från dessa ståndsklasser inköpta egendom. 

Beträffande förhållandet emellan de särskilda länen, så har fast egendom å landet blifvit köpt till högre 

värde, än sådan försålts, af Ridderskapet och Adeln i Stockholms, Upsala, Södermanlands, Westmanlands, 

Stora Kopparbergs, Gefleborgs, Norrbottens, Calmar, Kronobergs och Hallands län; af ofrälse ståndspersoner i 

Södermanlands, Gottlands, Örebro, Wermlands, Stora Kopparbergs, Gefleborgs, Westernorrlands, Jemtlands, 

Westerbottens, Skaraborgs, Elfsborgs, Götheborgs och Bohus, Jönköpings, Hallands och Blekinge län; af 

allmogen i Stockholms, Södermanlands, Örebro, Wermlands, Norrbottens, Ostergöthlands, Skaraborgs, Elfsborgs, 

Malmöhus, Christianstads och Blekinge län, samt af allmänna inrättningar, menigheter, bolag eller andra sam

fund i Stockholms, Upsala, Gottlands, Wermlands, Westmanlands, Stora Kopparbergs, Gefleborgs, Wester

norrlands, Jemtlands, Norrbottens, Elfsborgs, Götheborgs och Bohus, Calmar, Jönköpings, Kronobergs och 

('hristianstads län. 

För beloppen af lagfarna köp om de särskilde ståndsklassernes fasta egendom å landet, inom hvart län, 

redogöres i tabellen XI. 

Fast egendom i städerna har Ridderskapet och Adeln 

köpt: 

inom egen klass för 363,369: 39. 

från ofrälse ståndspersoner för 1,146,034: 50. 

från personer af arbetsklassen för 24,390: — 

från allmänna inrättningar, menigheter, 

bolag eller andra samfund för 38,800: — 

Summa 1,572,593: 89. 

sålt: 

inom egen klass för 363,369: 39. 

till ofrälse ståndspersoner för 868,382: 50. 

till personer af arbetsklassen för 25,057: 32. 

till allmänna inrättningar, menigheter, 

bolag eller andra samfund för 71,755: 12. 

Summa 1,328,564: 33. 
Ridderskapet och Adeln har således år 1860 genom köp förökat sin fasta egendom i städerna med ett 

saluvärde af 244,029 R:dr 56 öre. Från ofrälse ståndspersoner har Ridderskapet och Adeln tillhandlat sig 
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egendom, i värde överstigande den försålda egendomen med 277,652 R:dr, hvaremot Ridderskapet och Adeln 
aflåtit egendom till personer af arbetsklassen för 667 R:dr 32 öre samt till allmänna inrättningar och samfund 
för 32,955 R:dr 12 öre utöfver värdet af den från samma klasser inköpta egendom. 

Ofrälse ståndspersoner hafva 

köpt: 

inom egen klass för 14,149,802: 33. 

af Ridderskapet och Adeln för 868,382: 50. 

af arbetsklassen för 562,985: 36. 

af allmänna inrättningar m. m. för... 150,352: 50. 

Summa 15,731,522: 69. 

salt: 

inom egen klass för 14,149,802: 33. 

till Ridderskapet och Adeln för,. 1,146,034: so. 

till arbetsklassen för 967,492: 39. 

till allmänna inrättningar m. m. för 355,812: 79. 

Summa 16,619,142: oi. 
Det belopp, hvarmed värdet af den utaf ofrälse ståndspersoner ifrågavarande" år i städerna inköpta 

egendom understiger värdet af den försålda egendomen, utgör således 887,619 R:dr 32 öre. 

Personer af arbetsklassen hafva 

köpt: 

inom egen klass för 1,045,422: 22. 

af Ridderskapet och Adeln för 25,057: 32. 

af ofrälse ståndspersoner för 967,492: 39. 

af allmänna inrättningar m. m. för ... 39,222: 63. 

Summa 2,077,194: 56. 

sålt: 

inom egen klass för 1,045,422: 23. 

till Ridderskapet och Adeln för 24,390: — 

till ofrälse ståndspersoner för 562,985: 36. 

till allmänna inrättningar m. m. för... 32,962: 86. 

Summa 1,665,760: <i. 
Sammanlagda värdet af den fasta egendom, personer af arbetsklassen inköpt, öfverstiger således den 

aflåtna egendomens värde med 411,434 R:dr 12 öre. 

Allmänna inrättningar, menigheter, bolag och andra samfund hafva 

köpt: 

inom egen klass för 21,988: 21. 

af Ridderskapet och Adeln för 71,755: 12. 
af ofrälse ståndspersoner för 355,812: 79. 

af arbetsklassen för 32,962: 86. 

Summa 482,518: 98. 

sålt: 

inom eg2ii klass för 21,988: 21. 

till Ridderskapet oeh Adeln för 38,800: — 

till ofrälse ståndspersoner för 150,352: 5». 

till arbetsklassen för 39,222: 63. 

Summa 250,363: 3i. 

Skilnaden emellan nyssnämnda summor utgör 232,155 R:dr 64 öre, hvarmed sistbemälde klass år 1860 

ökat sin fasta egendom. 

Tabellen X I I utvisar de belopp, hvarför, inom hvart län och för hvar klass särskildt, köp om fast egen

dom i stad ifrågavarande år blifvit lagfarna. 

Antalet af de utaf Öfver-Ståthållare-Embetet och Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i länen år 

1860 afgjorda utsökningsmål har utgjort 48,991 och summan af de till betalning ådömda beloppen 11,752,251 

R:dr 71 öre R:mt, eller 1,290,267 R:dr 90 öre mera, än år 1859 blifvit uti då afgjorda 51,372 mål till 

betalning ålagdt. 
Af de ifrågavarande år slutligen handlagda utsökningsmålen hafva blifvit anhängiggjorda 

för ett skuldbelopp af 

emot Ridderskapet och Adeln 572. 431,236: 86. 

» ofrälse ståndspersoner 10,576. 4,508,771: 40. 

» hemmansägare och brukare af allmoge 28,494. 6,388,368: 80. 

» andra personer 9,349. 423,874: 65. 

48,991. 11,752,251: 7U 
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Största antalet afgjorda mål, nemligen- 4,583, har förekommit i Elfsborgs län, närmast derintill hafva 
varit Götheborgs och Bohus, Blekinge, Calmar, Malmöhus, Hallands och Skaraborgs län. I afseende å de till 
betalning ådömda beloppen innehar jemväl Elfsborgs län främsta rummet med 1,043,420 R:dr, derefter följa 
Skaraborgs och Christianstads län, Stockholms stad samt Calmar och Ostergöthlands län. 

Antalet af de personer, hvilka år 1860 hållits bysatte, har utgjort 371, deraf 361 män och 10 

qvinnor. Bland dessa hafva varit en adelsman, 249 ofrälse ståndspersoner, deraf 38 handlande och 91 handt-

verkare, 58 personer tillhörande allmogen, 14 tjenstehjon, 45 andra personer af arbetsklassen och 4, hvilkas 

stånd ej blifvit uppgifvet. 

Af 362 bysatte,-om hvilkas ålder uppgift lemnats, hafva 113 varit yngre än 30 år, 208 emellan 30 och 

50 år samt 41 mera än 50 år gamla. 

Uti 42 fall har domstol ålagt bysättning; och har det skuldbelopp, hvarför bysättning ägt rum, för 4 

bysatte ej varit i penningar bestämdt, eller uppgått till endast 5 R:dr, för 193 bysatte varit 5—100 R:dr. för 

158 bysatte 100 — 1,000 och för 9 bysatte öfverstigit sistnämnda belopp; hvaiförutan 7 gäldenärer blifvit 

bysatte för öfverträdelser af konkurslagen. 

Beträffande bysättningens långvarighet, så hafva 129 personer i bysättningshäkte qvarhållits 1—7 dagar, 

135 personer 7—30 dagar, 51? personer 1 - 3 månader, 17 personer 3—12 månader och endast en person 

längre tid än ett år. 

Frigifne ur bysättningshäkte hafva blifvit i följd af fullgjord betalning eller ackord 195, i anledning af 

cession 104, samt af andra orsaker 32 personer, hvarförutan 4 till annat häkte förflyttats; och qvarsutto i 

bysättningshäkte vid årets slut 36 personer. 

Stockholm den 21 October 1862. 

LOUIS DE GEER. 

G. W. Westberg. 
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POLISKAMRARNES ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1860. 

Särskilda upplysningar, meddelade af Poliskamrarne. 

1. S t o c k h o l m s P o l i s k a m m a r e . Utaf de under året afgjorda mål hafva blifvit förlikta 334, furfallit 2,701, afdömts 9,005, till domstol remit
terats 782, till domstol hänvisats 287. 

2. G ö t h e b o r g s P o l i s k a m m a r e . TJtaf de tvistemål, hvilka vid Poliskammaren förekommit, hafva 7 blifvit förlikta och 2 afdömts, samt hafva bland de 
under ifrågavarande år anhängiggjorda brottmålen 420 blifvit afskrifna, 4,734 af Poliskammaren afdömts och 179 till domstol remitterats. 

3 . N o r r k ö p i n g s P o l i s k a m m a r e . Under året hafva blifvit afskrifna 31 tvistemål, 91 politimal och 122 brottmål, af Poliskammaren afdömts 23 tvi
stemål, 19 politimal och 1,676 brottmål samt till domstol öfverlemnats 6 politimal och 6 brottmål. 

4. C a r l s k r o n a P o l i s k a m m a r e . Af de till slntlig åtgärd befordrade brottmålen hafva 8 blifvit afskrifna, 487 af Poliskammaren afdömda och 5 till 
domstol öfverlemnade. 

5. E s k i l s t u n a P o l i s k a m m a r e . Bland de anhängiggjorda brottmålen hafva 21 blifvit afskrifna och de öfriga, 386 till antalet, af Poliskammaren 
afdömts. 
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50 
T a b . 

HOFRÄTTERNES ARBETS-



51 
N:o 7, a. 

-REDOGÖRELSER FÖR ÅR 1860. 



52 
T a b . N:o 7, b. 

KRIGS-HOFRÄTTENS ARBETSREDOGÖRELSE FÖR ÅR 1860. 

T a b . N:o 8. 
KAMMARRÄTTENS ARBETSREDOGÖRELSE FÖR ÅR 1860. 



53 
T a b . N:o 9. 

SAMMANDRAG AF REVISIONS-SEKRETERARNES ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1860. 



54 

T a b . N:o 10. 

JUSTITIE-STATS-EXPEDITIONENS ARBETSREDOGÖRELSE FÖR ÅR 1860. 



SÄRSKILDA UPPGIFTER 

ANGÅENDE 

INTECKNING OCH LAGFART, 

UTSÖKNINGSMÅL OCH BYSATTE, 

år 1860. 

9 



56 
Tab. 

SUMMARISK UPPGIFT Å DET PENNINGEVÄRDE, HVARFÖR INTECKNING I FAST 



57 
N:o 11 . 

EGENDOM Å LANDET BLIFVIT FÖR GÄLD BEVILJAD, FÖRNYAD OCH DÖDAD, ÅR 1860. 



58 
Tab. 

SUMMARISK UPPGIFT Å DET PENNINGEVÄRDE, HVARFÖR INTECKNING I FAST 



59 
N : o 1 1 . (Fortsättning). 

EGENDOM Å LANDET BLIFVIT FÖR GÄLD BEVILJAD, FÖRNYAD OCH DÖDAD, ÅR 1860. 



60 
Tab. 

SUMMARISK UPPGIFT Å DET PENNINGEVÄRDE, HVARFÖR INTECKNING I FAST 



61 
N:o 11 . (Fortsättning). 

EGENDOM Å LANDET BLIFVIT FÖR GÄLD BEVILJAD, FÖRNYAD OCH DÖDAD ÅR 1860. 



62 
T a b . 

SUMMARISK UPPGIFT Å DET PENNINGEVÄRDE, HVARFÖR INTECKNING I FAST 



63 
N : o 1 1 . (Fortsättning). 

EGENDOM Å LANDET BLIFVIT FÖR GÄLD BEVILJAD, FÖRNYAD OCH DÖDAD, ÅR 1860. 



64 
T a b . 

SUMMARISK UPPGIFT Å DET PENNINGEVÄRDE, HVARFÖR INTECKNING I FAST 



65 
N:o 11 . (Fortsättning). 

EGENDOM Å LANDET BLIFVIT FÖR GÄLD BEVILJAD, FÖRNYAD OCH DÖDAD, ÅR 1860. 



66 
Tab. 

SUMMARISK UPPGIFT Å DET PENNINGEVÄRDE, HVARFÖR INTECKNING I FAST 



67 
N : o 1 1 . (Fortsättning.) 

EGENDOM Å LANDET BLIFVIT FÖR GÄLD BEVILJAD, FÖRNYAD OCH DÖDAD, ÅR 1860. 



68 
Tab . 

SUMMARISK UPPGIFT Å DET PENNINGEVÄRDE, HVARFÖR INTECKNING I FAST 



69 
N:o 1 1 . (Fortsättning.) 

EGENDOM Å LANDET BLIFVIT FÖR GÄLD BEVILJAD, FÖRNYAD OCH DÖDAD, ÅR 1860. 



70 
Tab. 

SUMMARISK UPPGIFT Å DET PENNINGEVÄRDE HVARFÖR INTECKNING I FAST 



71 
N:o 1 1 . (Fortsättning). 

EGENDOM Å LANDET BLIFVIT FÖR GÄLD BEVILJAD, FÖRNYAD OCH DÖDAD, ÅR 1860. 



72 
Tab. 

SUMMARISK UPPGIFT Å DET PENNINGEVÄRDE, HVARFÖR INTECKNING I FAST 



73 
N : o 1 1 . (Fortsättning.) 

EGENDOM Å LANDET BLIFVIT FÖR GÄLD BEVILJAD, FÖRNYAD OCH DÖDAD, ÅR 1860. 



74 
T a b . 

SUMMARISK UPPGIFT Å DET PENNINGEVÄRDE, HVARFÖR INTECKNING I FAST 



75 
N : o 1 1 . (Fortsättning). 

EGENDOM Å LANDET BLIFVIT FÖR GÄLD BEVILJAD, FÖRNYAD OCH DÖDAD, ÅR 1860. 



76 
T a b . 

SUMMARISK UPPGIFT Å DET PENNINGEVÄRDE, HVARFÖR INTECKNING I FAST 



77 
N:o 1 2 . 

EGENDOM I STAD BLIFVIT FÖR GÄLD BEVILJAD, FÖRNYAD OCH DÖDAD, ÅR 1860. 



78 
Tab. 

SUMMARISK UPPGIFT Å DET PENNINGEVÄRDE, HVARFÖR INTECKNING I FAST 



79 
N:o 12. (Fortsättning). 

EGENDOM I STAD BLIFVIT FÖR GÄLD BEVILJAD, FÖRNYAD OCH DÖDAD, ÅR 1860. 



80 
T a b . 

SUMMARISK UPPGIFT Å DET PENNINGSVÄRDE, HVARFÖR INTECKNING I FAST 



81 
N : o 1 2 . (Fortsättning). 

EGENDOM I STAD BLIFVIT FÖR GÄLD BEVILJAD, FÖRNYAD OCH DÖDAD, AR 1860. 



82 
T a b . 

SUMMARISK UPPGIFT Å DET PENNINGEVÄRDE, HVARFÖR INTECKNING I FAST 



83 
N:o 12. (Fortsättning). 

EGENDOM I STAD BLIFVIT FÖR GÄLD BEVILJAD, FÖRNYAD OCH DÖDAD, ÅR 1860. 



84 
Tab. 

SUMMARISK UPPGIFT, EFTER PENNINGEVÄRDET, Å LAG-



85 
N:o 13. 

-FARNA KÖP OM FAST EGENDOM Å LANDET, ÅR 1860. 



86 
Tab. 

SUMMARISK UPPGIFT, EFTER PENNINGEVÄRDET, Å LAG-



87 
N : o 1 3 . (Fortsättning). 

-FARNA KÖP OM FAST EGENDOM Å LANDET, ÅR 1860. 



88 
Tab. 

SUMMARISK UPPGIFT, EFTER PENNINGEVÄRDET, Å LAG-



89 
N : o 1 3 . (Fortsättning). 

-FARNA KÖP OM FAST EGENDOM Å LANDET, ÅR 1860. 



90 
Tab. 

SUMMARISK UPPGIFT, EFTER PENNINGEVÄRDET, Å LAG-



91 
N : o 1 3 . (Fortsättning). 

-FARNA KÖP OM FAST EGENDOM Å LANDET, ÅR 1860. 



92 
Tab. 

SUMMARISK UPPGIFT, EFTER PENNINGEVÄRDET, Å LAG-



93 
N : o 1 3 . (Fortsättning). 

-FARNA KÖP OM FAST EGENDOM Å LANDET, ÅR 1860. 



94 
Tab. 

SUMMARISK UPPGIFT, EFTER PENNINGEVÅRDET, Å LAG-



95 
N:o 13. (Fortsättning). 

-FARNA KÖP OM FAST EGENDOM Å LANDET, ÅR 1860. 



96 
Tab . 

SUMMARISK UPPGIFT, EFTER PENNINGEVÄRDET, Å LAG-



97 
N:o 13. (Fortsättning.) 

-FARNA KÖP OM FAST EGENDOM Å LANDET, ÅR 1860. 



98 
Tab. 

SUMMARISK UPPGIFT, EFTER PENNINGEVÄRDET, Å LAG-



99 
N : o 1 3 . (Fortsättning). 

-FARNA KÖP OM FAST EGENDOM Å LANDET, AR 1860. 



100 
Tab. 

SUMMARISK UPPGIFT, EFTER PENNINGEVÄRDET, Å LAG-



101 
N:o 13. (Fortsättning). 

-FARNA KÖP OM FAST EGENDOM Å LANDET, ÅR 1860. 



102 
T a b . 

SUMMARISK UPPGIFT, EFTER PENNINGEVÄRDET, Å LAG-



103 
N : o 1 3 . (Fortsättning.) 

-FARNA KÖP OM FAST EGENDOM Å LANDET, ÅR 1860. 



104 
T a b . 

SUMMARISK UPPGIFT, EFTER PENNINGEVÄRDET, Å LAG-



105 
N : o 1 4 . 

-FARNA KÖP OM FAST EGENDOM I STAD, AR 1860. 



106 
Tab . 

SUMMARISK UPPGIFT, EFTER PENNINGEVÄRDET, Å LAG-



107 
N : o 1 4 . (Fortsättning.) 

-FARNA KÖP OM FAST EGENDOM I STAD, ÅR 1860. 



108 
Tab. 

SUMMARISK UPPGIFT, EFTER PENNINGEVÄRDET, Å LAG-



109 
N : o 1 4 . (Fortsättning.) 

-FARNA KÖP OM FAST EGENDOM I STAD, ÅR 1860. 



110 
T a b . 

SUMMARISK UPPGIFT, EFTER PENNINGEVÄRDET, Å LAG-



111 
N : o 1 4 . (Fortsättning). 

-FARNA KÖP OM FAST EGENDOM I STAD, ÅR 1860. 



112 
T a b . 

ANTALET AFGJORDA UTSÖKNINGSMÅL HOS ÖFVER-STÅTHÅLLARE-EMBETET OCH KONGL. MAJ:TS BE-



113 
N : o 1 3 . 

-FALLNINGSHAFVANDE I LÄNEN JEMTE BELOPPET AF DEN TILL BETALNING ÅDÖMDA SKULDSUMMA, ÅR 1860. 



114 
T a b . 

DE ÅR 1860 BYSATTE PERSONERS ANTAL, KÖN, STÅND ELLER 



115 
N:o 16. 

YRKE, ÅLDER; MYNDIGHETER, HVILKA BYSÄTTNING ÅDÖMT; M. M. 
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