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.

Sammandrag Länsvis af de Landshöfdinge-Embetenas Femårs-Berättelser
för åren 1843-1847 åtföljande Tabeller.
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2010.
Vid digitaliseringen har titelsida och innehållsförteckning skapats och lags till.
urn:nbn:se:scb-b0-h0-43_00samm
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TABELLFÖRTECKNING

Sammandrag Länsvis af de Landshöfdinge-Embetenas FemårsBerättelse för åren 1843-1847 åtföljande Tabeller för Städerne
Sammandrag Länsvis af de Landshöfdinge-Embetenas FemårsBerättelse för åren 1843-1847 åtföljande Tabeller för Landet

Sammandrag

Länsvis

a f de Landshöfdinge-Embetenas Femårs- B e r ä t t e l s e r f ö r å r e n 1843—1847 å t f ö l j a n d e T a b e l l e r f ö r S t ä d e r n a .

Anmärkningar:
i:o Tabellen för Wermlands län upptager såsom staden Carlstad tillhöriga 1,173 tunnland jord, utan
att denna jords egenskap af åker, Äng eller skogsmark blifvit närmare bestämd; och hafva likaledes, uti Tabellen för Skaraborgs Un, 874 tunnland staden Lidköping tillhörig åker och äng sammanförts, utan iakttagande af någon klassifikation dem emellan; hvadan dessa båda uppgifter, hvilka
icke kunnat i Sammandraget under behöriga rubriker införas, här särskildt antecknas.
2:o Då Bevillning efter 2:dra och 3:dje Art. i allmänhet icke i Tabellerne under särskilda rubriker
upptagits, så har uti Sammandraget 3:dje Artikelns Bevillning merendels måst införas under 2:dra
Artikelns.
3:o uti Tabellen för Jemllands län Sr, under rubriken: Klereci-Statens underhåll, en summa aï 358
R:dr 42 sk. 8 r. upptagen såsom utgörande staden Östersunds kostnader för underhåll af "Kapellancr och Kjrkobetjening" gemensamt, eller utan att beloppet rör hvardera uppgifvits; af hvilken
anledning nämnde summa i Sammandraget fått ingå i kolumnen rör de förra.
4:o De uti Tabellerne för några län under Ständiga Räntor förekommande uppgifter af Jordebois- och
Hemmantals-ränta, Ordinarie ränta, Kronotionde och Afrad hafva, enär sådana rubriker i
Sammandraget för städerna icke förefinnas, i stället blirvit införde under den der antagna rubriken:
Boskaps- och Akerskatt.
5:o Bland Ständiga Räntor förekomma jemväl: Saluaccis: uti Jönköpings län med 65 R:dr; i Östergötlands län med 480 R:dr; r Wermlands län med ut) R:dr och i Malmöhus län med 160 R:dr;
samt Kurhus-medel i sistnämnda län med 1,199 R:dr; hvilka belopp, såsom i Sammandraget ej
införde, här antecknas.
6:o Tabellen för Örebre län innehåller, likaledes under rubriken: Ständiga Räntor, en kolumn för
Folkskole-afgifi, upptagande ett belopp af 761 R:dr 6 sk., som i Sammandraget införts under
rubriken: Diverse afgifter, onera och allmänna besvär.
7:o Hemmantals-bråken hafva, såsom vanligt, blifvit förvandlade i decimaler, samt bråk af tunnland,
tunnor utsäde och atkastning ökade eller minskade till närmaste hela tal.

STOCKHOLM, 1 8 5 1 . P. A. KORSTEDT

SÖNER.

Sammandrag

Länsvis af de Landshöfdinge-Embetenas Femårs- berättelser för å r e n 1 8 4 3 - 1 8 4 7 åtföljande Tabeller för Landet.
Anmärkningar:
l:o Emedan i Tabellerne för Upsala och Örebro län 2:dra
och 3:dje Ärt. Bevillning icke under särskilda rubriker
upptagits, har i Sammandraget 3:dje Art. måst införas i
2:dra Art:s kolumn.
2.0 För Elfsborgs län är uppgift lemnad, att utsädet af Bönor
utgjort 366 Tunnor, samt medelafkastningen deraf, sedan
utsädet afdragits, 1,174 Tunnor, hvilken uppgift icke är i
Sammandraget införd.
3:o Tabellen för Örebro län upptager, under rubriken: Ständiga Räntor, en kolumn för Folkskole-medel till ett belopp
af 11,972 R:dr 36 sk., som i Sammandraget införts under
Diverse afgifter, oncra och allmänna besvär.
4:o På Tabellen för Wermlands län förekommer under Statsbidrag en kolumn för "Rotefrihetsafgift af oroterad, men
ordinarie rotering underkastad jord", upptagande ett belopp
af 353 R:dr 46 sk. 5 r:st., som i Sammandraget införts under rubriken Kostnad för rustning och rotering.
5:o Tabellen för Jemtlands län upptager under Ständiga Räntor en kolumn för "4:de Hufvud-Titelns Besparingsmedel"
till ett belopp af 781 R:dr 22 sk. 4 r:st., hvilka medel i
Sammandraget ej blifvit införda och derföre här antecknas.
6:o Tabellen för Norrbottens län upplager bland underhållna
kreatur äfven Renar till ett antal af 52,100, hvilken uppgift ej heller blifvit i Sammandraget intagen.
7:o Hemmantalsbråken hafva, såsom vanligt, blifvit förvandtade i decimaler, samt bråk af tunnor utsäde och afkastning ökade eller minskade till närmaste hela tal.
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