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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 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes Embets-Berättelser för åren 1851—1855 åtföljande Tabeller för Landet. 

Anmärkningar: 

l:o I anledning af gjord erinran, att uppgift angående oförmedlade hem-
mantalet inom Stora Kspparbergs län icke blifvit i Tabellen för nämnda 
län uti dertill afsedd kolumn införd, har Landskontoret derstädes »un
der åberopande af det särskilda förhållande, som med länets kammar
verk äger rum» förklarat sig icke kunna meddela någon bestämd upp
gift i berörde afseende; men då ifrågavarande hemmantal inom detta, 
såväl som inom rikets öfriga län, måste antagas åtminstone icke under
stiga hvad som i Tabellen uppgifvits uigöra summan af det förmed
lade hemmantalet eller 1,830,;c har, för alt i möjligaste måtto bereda 
fullständighet och likformighet åt Sammandraget i denna del, nyss
nämnde summa ansetts böra jcniviil i oförmedlade hemmantals-kolum
nen införas. 

2:o Af dylik anledning och då Landskamrcraren i Geflcborgs län, till svar 
å enahanda anmärkning, bland annat meddelat: »att alla utskylder och 
allmänna besvär i länet utgå efter lika grund samt ej efter den olika för 
förmedlade eller oförmedlade mantal stadgade», har det för nämnda län 
i Tabellen uppgifna förmedlade hemmantalet, 2,150,34, funnits böra i 
Sammandraget upptagas älven i kolumnen för oförmedlade hemmantalet. 

3:o Förmedlade och oförmedlade heinmantalssunimorna för Wester- och 
Norrbottens län hafva i Sammandraget blifvit införde med ledning af en 
från Kammararkivet meddelad, på 1855 års jordebok grundad uppgift. 

4:o Oförmedlade hemmantalet inom Stockholms län, i Tabellen för nämnda 
län uppgifvet till 3,870,2» eller betydligt mindre än det förmedlade, ut
gör dock, eidigt hvad vederbörande uppljst, rätteligen 4,549,81, hva-
dan sistnämnde summa blifvit i Sammandraget intagen. 

5:o För Stockholms län är uppgift lemnad, att utsädet af Virker utgjort 
11 i Tunnor samt medelafkastningen deraf. sedan utsädet afdragits, 803 
Tunnor; — för Elfsborgs län åter att af Hönor utsålts 211J Tunnor, 
som lemnal en medelafkastning af 1,105 Tunnor; samt för Westerbot-
tens län, all utsädet af Ilamn- or/t Linfrö utgjort 304 Tunnor och 
medelafkastningen deraf 2,7 40 Tunnor; hvilka uppgifter icke blifvit i 
Sammandraget intagne och derföre här särskildt antecknas. 

6:o Tabellen för Norrbottens län upptager bland underhållna kreatur äfven 
Renar, till ett antal af 86,915 st., hvilken uppgift ej heller blifvit i Sam
mandraget införd, utan endast här antecknas. 

7:o I Tabellen lör Wermlands län äro under Bevillning efter Andra Arti
keln upptagne 35 R:dr 19 sk., hvilka såsom utgående »efter 37 §» i 
Bevillnings-Förordningcn, icke tillhöra Andra utan Tredje Artikeln, 
samt fördenskull i Sammandraget dit förflyttats. 

8:o I samma Tabell upptages, under särskild rubrik, »rotefrihclsafgift» med 
ett belopp ar 498 R:dr 45 sk. 4 rst., som i Sammandraget hänförts till 
den generela rubriken: »Kostnad för Rustning och Itoterina » 

9:o I Tabellen för Blekinge län förekommer, under rubriken: »Ständiga Uän-
tnr», en kolumn för »Blekingska Bålsmanshålkls medel», upptagande 
ett belopp af 785 R:dr, som, i anseende till dessa medels särskilda 
beskaffenhet, endast här antecknas. 

10:o Hvad som i Tabellen för Weslmantands län bland Ständiga räntor 
upptagits under rubrikerne: »Rflnla utom xpanmål» samt »Ränlc-
svanmål» har ansetts böra hänföras till de i Sammandraget antagne 
rubrikerne: »Jordeboks- och Hemmantals-ränta» samt »Afrad». 

11:o De i Tahotlen för Östergötlands län under titel: »Ny grundränta efter 
1855 års mcdelmarkcgångspris» upptagna belopp hafva ock i Samman
draget hänförts under rubriken: »Jordeboks- och Hemmantals-ränta». 

12:o Då, enligt inhemlnd upplysning, de 28,271) R:dr 20 sk. 9 rst.. hvilka i 
Tabellen för Malmöhus län upptagits såsom utgående till »Kommini
strars underhåll», rätteligen äro att hänföra till rubriken: »Kyrkobe-
tjeninijs underhåll», har berörde summa i Sammandraget blifvit under 
sistnämnde rubrik upptagen. 

13:o I likhet med hvad tillförene ägt rum och af Läns-St)relsernc i de flesta 
länen iakttagits, hafva i Sammandragets kolumn för »Diverse afijifter, 
onera etc.» intagits de uti Tabellcrnc för Skaraborgs, Westerbottens 
och Hallands län under särskild rubrik samt uti Tabellen för Öster-
göthlands län bland »Rerillninuen» upptagne: »Folkskoteafyi/lcr». 

14:o I Tabellen för Jemtlands län upptages bland »Bevillningen» ett belopp 
af 311 R:dr 20 sk. såsom utgående för »Ltskänkning af bränvin», samt 
i Tabellen för Göiheborgs oeh Bohus län under rubriken: »Diverse ut
gifter, onera och allmänna besvär» ett belopp af 12,708 Rulr 10 sk., ut
görande »Bränvinsminuleiings- och utskänkningsafgift», hvilka afgifts-
belopp ej ansetts böra i Sammandraget bland Statsbidragen upptagas 
ulan endast bär antecknas. 

15:o I afseende å beloppet af »riränvinstillvcrknings-afgiflen» â landet inom 
Nyköpings län hänvisas till den derom vid speciella Tabellen införda 
»anmärkning», enligt hvilken »den till Landtränleriet direkte inlevere
rade afgift för större brännerier år 1855, utgörande 86,088 U:dr 5 sk. 
4 rst., ej är inräknad i Summa Statsbidrag»; hvarjemte särskild upp
märksamhet torde böra fästas derpå, atl afgifteine för bränvinstillverk-
ningen inom vissa län, vid jcmförelse med det Tabcllariska Samman
drag, som af Byrån för kontrollen ä bränvins-förfatlningarnes tillämp
ning blifvit offentliggjord!, synas icke vara med full noggianbel upp
gifna, samt någon gång sammanblandade med ofvanberörde till Staten 
icke ingående afgifler för utskänkning af och minuthandel med bränvin. 

16:O Hemmantalsbråken hafva i Sammandraget blifvit förvandlade till deci
maler, samt bråk af tunnor utsäde och afkastning ökade eller minskade 
till närmaste hela tal. 

17:o Öfrige, vid jcmförelse af Sammandraget med de speciela Tabellerne, 
förekommande skiljaktigheter härleda sig deraf, att i en del af dessa 
Tabeller först efter verkställd tryckning af desamma upptäckts åtskilliga 
skriffel eller missräkningar, hvilka likväl ansetts böra i Sammandraget 
rättas. 

STOCKHOLM, 1 8 5 7 . P. A. NORSTEDT 4 SÖNER. 



Sammandrag af de Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes Embets-Berättelser för åren 1851-1855 åtföljande Tabeller för Städerna. 

Anmärkningar: 

1:o Den med Berättelsen från Wermlands län insända och till trycket 
befordrade Tabell for städerna upptager såsom staden Carlstad 
tillhöriga 1,174^ tunland jord, utan att denna jords egenskap af 
åker, äng, skog eller betesmark blifvit, enligt föreskrift, i särskilda 
kolumner införd; men sedan, med anledning af derom gjord erin
ran, från länets Landskontor inkommit ny tabell, enligt bvilken 
nämnde jord rätteligen skall utgöra blott 1,17^3

7 tunland, deraf 
8/Ojjl åker, 20\ äng samt 2 7 1 | | skog och betesmark, har ifråga
varande jord, sålunda specificerad, blifvit i Sammandraget under 
behöriga rubriker intagen och beräknad. 

2:o Likaledes hafva, först sedan Tabellerne för städerna inom Christian
stads och Wester-Norrlands län redan voro färdigtryckte, genom 
vederbörande Landskontor erhållits följande särskildt infordrade upp
gifter, nämligen: från Chrislianslads län, att Engclholms stads jord 
är åsätt 6J, mantal samt beslår af 74 tunland åker, 91 tunland äng 
och 110 tunland skog och betesmark; samt från Wester-Norrlands 
län, dels att den köpingen Örnsköldsvik tillhöriga, i Tabellen till J 
mantal upptagna jord befunnits utgöra 5 tunlan<i I kappland åker, 
40 tunland 2 kappland äng samt 132 tunland 12 kappland skog 
och betesmark, eller tillsammans 177 tunland 15 kappland, dels ock 
att i köpingen underhållas 1C hästar, 1 oxe, 12 kor. 4 får, 8 svin 
och 1 get; hvilka sålunda tillkomna uppgifter blifvit i Sammandra
get å behöriga ställen införda. 

3:o Som, enligt livad Landskontoret i Wishy tiilkännagifvit, hufvudsum-
man under rubriken: »Uppskattad! värden genom skriffel i det ut
gående exemplaret af Tabellen för nämnde stad kommit att utföras 
med 633,145 R:dr, i stället för 624,145 R:dr, har omförmälde huf-
vudsumma blifvit i Sammandraget till sistnämnda belopp rättad. 

4:o I samma stads tabell äro under Bevillning efter Andra Artikeln 
upptagne 6 R:dr, hvilka, såsom utgående »efter 37 §» i Bevillnings-
Förordningen, rätteligen bort hänföras till Tredje Artikeln, och för
denskull i Sammandraget dit förflyttats. 

5:o Hemmantalet af den Wisby stad tillhöriga jord, hvarom uppgift i 
den inkomne Tabellen saknas, är i Sammandraget upplagen till 26,13 
mantal, på grund af en från Kammar-Arkivet derom meddelad 
uppgift. 

6:o Uti det i Sammandraget till 206,875 R:dr upptagna värdet af uHus 
och Tomter» i staden Östersund ingår äfven det i Tabellen för 
nämnde stad icke särskildt specificerade värdet af den staden till
höriga jord. 

7:o De uti Tabellerne för Skaraborgs och Öslergölhlands län under sär
skilda rubriker upptagna »Folkskole-afgifter» hafva, i likhet med 
hvad tillförcne ägt rum och af Läns-Styrelserne i allmänhet iaktta
gits, blifvit införde bland »Diverse afgifter, onera etc.» till hvilkcn 
sistnämnde rubrik äfven hänförts vissa andra endast inom nedan-
upptagne län särskildt rubricerade medel, nämligen : »Saluaccis» i 
Tabellerne för Östergöthlands och Wermlands län; »Kurhusmedel» 
i Tabellen för Malmöhus län; samt afgifler till »Skolstatens under
häll» i Tabellen för Blekinge län. 

8:o I Tabellen för Jämtlands län upptages bland »Bevillningen» ett be
lopp af 1,706 K:dr 32 sk., under rubrik: »Bränvins-minuterings-
och utskänknings-afgift», samt i Tabellen för Götlieborgs och Bohus 
län ett belopp af 41,548 R:dr 12 sk., under enahanda rubrik; hvilka 
båda afgiflsbelopp ej ansetts böra bland Statsbidragen upplagas utan 
endast här antecknas. 

9:o Då de belopp, som i Tabellerna för Stockholms och Wermlands län 
blifvit uti den för «Bränvinsbrännings-afgifien» afsedda kolumn 
införda, nämligen 1,929 R:dr 12 sk. i Tabellen för det förra och 
364 R:dr 36 sk. 6 rst. i Tabellen för det sednare länet, enligt hvad 
vederbörande särskildt upplys!, utgöra afgifter icke för tillverkning 
utan för »försäljning» af bränvin, hafva älven dessa till Staten icke 
ingående afgiftsbelopp funnits blott höra här antecknas. 

10:o I afseende å »Bränvinsbrännings-afgifterne» torde för öfrigt här, lika
som i Sammandraget för landet ägt rum, böra anmärkas, att dessa 
afgifter inom vissa län, vid jemförelse med det Tabellariska Sam
mandrag, som af Byrån för kontrollen à biänvinsförfattningarnes 
tillämpning blifvit offentliggjordt, synas icke vara med full noggran-
hcl uppgifna, samt någon gång sammanslagne med de till Staten 
icke ingående afgifterne för utskänkning af och minuthandel med 
bränvin. 

11:o Hvad särskildt angår Tabellen för Stockholms stad, hänvisas till den 
vid samma Tabell införda Anmärkning. 

12:o Hemmantalsbråken hafva i Sammandraget blifvit förvandlade till de
cimaler, samt bråk af tunland. tunnor utsäde och afkastnjng ökade 
eller minskade till närmaste hela tal. 

13:o Öfrige, vid jemförelse af Sammandraget med de speciella Tabellerne, 
förekommande skiljaktigheter härflyla deraf, att i en del af dessa 
Tabeller först efter verkställd tryckning af desamma anmärkts åt
skilliga skriffel eller missräkningar, sam ansetts böra i Sammandra
get rättas. 

STOCKHOLM, I 8 5 Î . P. A. NORSTEOT & SÖNER. 
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