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INLEDNING TILL 

 

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren ... – 

Stockholm, 1823-1857. 

Täckningsår: 1817/1821-1851/55. 
Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts 

befallningshavandes i Sveriges län till Kungl. Maj:t femårsberättelser. 

Vissa femårsperioder finns även tabellbilagor. 

 

Berättelserna innehåller följande avdelningar: 

 Länets allmänna beskaffenhet 

 Innevånare 

 Näringar 

 Politisk författning 

 Städer 

Efterföljare: 

Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes 

femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren … på Nådigaste befallning 

utarbetad och utgivet av Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1863-1912. 

Täckningsår: 1856/60-1901/05 = N.F., [1]-10. 
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Sammandrag Länsvis af de Landshöfdinge-Embetenas Femårs-
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Sammandrag Länsvis af de Landshöfdinge-Embetenas Femårs-
berättelser för åren 1838-1842 åtföljande Tabeller för Landet 
 



Sammandrag Länsvis af de Landshöfdinge-Embetenas Femårs-berättelser för åren 1838—1842 åtföljande Tabeller för Landet. 

Anmärkningar. 

1:o Tabellen för Wermlands Län upptager 

under Stats-bidrag en kolumn för Tredje 

Hufvudtitelns besparingar och ett be

lopp häraf 305 R:dr 31 sk. 2 rst., 

hvilka i Sammandraget ej blifvit in

förde, men summan af Stats-bidrag för 

Länet liar letnnats oförändrad. 

2:o För Elfsborgs Län är uppgift lemnad 

att utsädet af Bönor utgjort 463£ tun

nor, samt medelafkastningen deraf, se

dan utsädet blifvit afdraget, 175&J tun

nor, hvilken uppgift icke är i Sam

mandraget införd. 

3:o Uti Sammandraget hafva Hemmantals

bråken blifvit förvandlade i decimaler, 

samt bråk af tunnor utsäde och af-

kastning ökade eller minskade till när

maste hela tal. 



Sammandrag Länsvis af de Landshöfdinge-Embetenas Femårs-berättelser för åren 1838—1842 åtföljande Tabeller för Städerne. 

Anmärkningar: 

1:o Uti Tabellen för Wermlands Län hafva för 

Carlslad blifvit uppgifne 1.172 tunnland 

jord, såsom staden tillhöriga, ulan att de

ras beskaffenhet närmare bestämls, livadan 

desamma, dä de i Sammandraget icke blif

vit införde, här antecknas. 

2:o Dä 2:dra och 3:dje Artiklarne af de ä Ta-

bellerne under Bevillning förekommande 

rubriker oftast varit sammanslagne, sä har 

uti Sammandraget 3:dje Artikeln Bevillning 

för det mesta mast införas uti 2:dra Ar

tikelns kolumn. 

3:o De uti några Län under Ständiga Räntor 

förekommande uppgifter af.Jordeboks-ränta 

och Krono-tionde hafva blifvit i Samman

draget under Boskaps- och Akerskatt upp

förde. 

4:o Bland Ständiga Räntor förekomma Salu-

accis: uti Jönköpings Län med 65 Riks

daler, Östergöthlands Län 325, Wermlands 

Län 60 och Malmöhus Län 160, eller till

sammans 610 Riksdaler: Kurhusmedel i 

Malmöhus Län med 746 Riksdaler, samt 

Lagmans- och Häradshöfdingc-ränta: uti 

Jemtlands Län med 26 Riksdaler och i 

Norrbottens Län med 12 skillingar, eller 

tillsammans 26 Riksdaler 12 skillingar. 

5:o Uti Sammandraget hafva Hemmantalsbråken 

blifvit förvandlade i decimaler, samt bråk 

af tunnland, tunnor utsäde och afkastning 

ökade eller minskade till närmaste hela tal. 
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