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Sammandrag af de Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes EmbetsBerättelser för åren 1848-1850 åtföljande Tabeller för Städerne
Sammandrag Länsvis af de Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes
Embets-Berättelser för åren 1848-1850 åtföljande Tabeller för
Landet

Sammandrag af de Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes Embets-Berättelser för åren 1848-1850 åtföljande Tabeller för Städerna.

Anmärkningar:
l:o Tabellen för Wermlands län upptager såsom staden
Carlstad tillhöriga 1,172,A; tunnland jord, utan att denna |
jords egenskap af åker, äng, skog eller betesmark blifvit, enligt stadgadt formulär, i särskilda dertill afsedda
kolumner införd; men sedan från vederbörande erhållits
den upplysning, att nämnde jord utgöres af 879^5 tunnland åker, 201/2tunnland äng samt27125/32tunnland skog
eller betesmark, har ifrågavarande jord, sålunda specificerad, blifvit i Sammandraget under behöriga rubriker
upptagen.
2:o Uppskattade värdet af »Hus och Tomten; i staden
Wisby, hvilket i Tabellen för nämnde stad uppgifvits
till 464,200 R:dr, utgör dock, enligt hvad vederbörande
särskildt upplyst, rätteligen 10,000 R:dr mera,eller 474,200
K:dr, hvadan sistnämnde summa blifvit i Sammandraget
införd. I samma stads Tabell äro under Bevillning efter Andra Artikeln upptagne ö Kdr, hvilka, såsom
utgående «enligt 37 §» i Kevillnings-Förordningen, rätteligen bort hänföras till Tredje Artikeln, och alltså i
Sammandraget dit förflyttats.
j
3:o Enär, enligt upplysning, som först sedan Tabellen för
Städerna inom Malmöhus län redan var färdigtryckt
blifvit af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i nämnde
län meddelad, Malmö stads oprivilegierade jord är åsalt
453/32mantal, har det i Tabellen för länets städer till
allenast 88,44 tunnland beräknade hemmantalet i Sammandraget blifvit ökadt med 45,09 och således utfördt
till 133,53.
4:o De uti Tabellerne för Skaraborgs, Östergöthlands, Öre- i
bro, Malmöhus och Blekinge län under Bevillningen
eller i andra särskildt uppdragna kolumner införda
»1848 års Krigsruslninysknslnader»,
hvarom specifika uppgifter blott från dessa län erhållits, hafva, i likhet med hvad som funnits vara af Länsstyrelserne i allmänhet iakttaget, blifvit hänförde till »Diverse afgifler,
onnra etc.» under hvilken rubrik äfven intagits ej mindre de endast uti förstnämnde tienne Läns Tabeller
särskildt uppförde »Folkskoleafgifler»,
än ock vissa
andra i nedannpptagne Stads-Tabeller under rubriken
»Ständiga räntor» införda medel, nämligen: Saluaccis
uti Tabellerne för Jönköpings, Östergöthlands, Wermlands och Malmöhus län; samt Kurhusmedel uti Tabellen för sistnämnde län.
5:o Hvad särskildt angår Tabellen för Stockholms Stad,
livars innehåll tillförene icke i Sammandraget upptagits,
torde böra hänvisas till den vid samma Tabell införda
Anmärkning.
6:o Hemmantalsbråken hafva i Sammandraget blifvit förvandlade till decimaler, samt bråk af tunnland, tunnor
utsäde och afkastning ökade eller minskade till närmaste hela tal.
7:o Öfrige, vid jemförelse af Sammandraget med de speciela
Tabellerne, förekommande skiljaktigheter härleda sig
derifrån, att i en del af dessa sednare tabeller efter
desammas tryckning upptäckts åtskilliga skriffel eller
missräkningar, hvilka ansetts böra i Sammandraget rättas.

Sammandrag

Länsvis af de Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes

Embets-Berättelser för åren 1848-1850 åtföljande Tabeller för Landet.
Anmärkningar:
1:o I Tabellen för Wermlands län hafva under Bevillning efter Andra Artikeln upptagits 26 R:dr 31 sk., hvilka. såsom utgående »efter 37 » i- Bevillnings-Förordningcn,
rätteligen bort hänföras till Tredje Artikeln, och fördenskull i Sammandraget dit förflyttats.
2:o De uti Tabellerne for Skaraborgs, Westmanlands, Östergölhlands, Örebro, Gefleborgs och Westerboltcns lin under Bevillningen eller i särskildt upprirnsna kolumner
införda »1848 års Kriysruxtiiinyskoxtnader,»
livarom
specifika uppgifter endast frän dessa lan inkommit, halva,
i likhet med livad som funnits vara af Länsstyrelserna t
de flesta lånen iakttaget, blifvit hänförde till »Diverse afgifler, onera etc.», under hvilken sistnämnde rubrik äfven
intagits de uti Tabellcrne: for Örebro län bland »Ständiga
räntor», för Öslergöthlands län bland i.Bevillningena saint
för Skaraborgs, Westerbottens och Hallands län under särskild rubrik upptagne »Folkskolc-afgifter».
3:o Da, enligt erhållen upplysning, som först sedan Tabellen
för Malmöhus lan var färdigtryckt, blifvit af Kong!. Maj-.ts
Befallningshafvande i nämnde bin meddelad, de 26,442 R:dr
IS sk., hvilka i berörde Tabell upptagits sisom utgående till
»Komministrars
underhall», rätteligen tillhöra rubriken:
»Kyrkobetjeninys
underhall», bar omförmälda summa i
Sammandraget blifvit under sistnämnde rubrik upptagen.
4:o I Tabellen för Blekinge län förekommer under Ständiga
räntor en kolumn för »Blekingska liâlsmanshâllets
medel", upptagande ett belopp af 687 R.dr, som, i anseende
till dessa medels särskilda beskaffenhet, endast här antecknas.
5:o Tahellerne för Stora Kopparbergs och Gefleborgs län upptaga endast förmedladt samt den för Westerbottens län
en större summa af förmedladt än af ofiirmedladt mantal; hvaremot, i följd af upplysningar, som ttppå gjorda
förfrågningar hos vederbörande Landskontor vunnits, uti
Sammandraget upptagits för hvartdora länet ett lika mantalsbelopp i bada hemmantalskolumneme, med den rättelse
i afseende â beloppet för sistnämnde län, hvartill jemväl
de erhållna upphsningarne föranledt.
6:o Förmedlade och oförmedlade hemmantnls-summorne för
Jemtlands län, som i den derifrån inkomne Tabellen beräknats efter annan grund än den i allmänhet antagna.
hafva i Sammandraget blifvit införde med rättelse efter en
af Landskontoret särskildt meddelad uppgift i ämnet.
7:o Till upplysning i afseende â den skiljaktighet, som äser
rum mellan de nu och tillförene meddelade uppgifter rörande förmedlade och oförmedlade hemmantalet inom Norrbottens län, hänvisas till den derom vid den speciela Tabellen införda anmärkning.
8:o För Elfsborgs län är uppgift lemnad, att utsädet af Kön nr
utgjort 3581 tunnor, samt medelafkaMninsen der.if. sedan
utsädet afdragils, 1,076; tunnor, hvilken uppgift icke blifvit i Slmmandraget införd och dcrfore har särskildt antecknas.
9:o Tabellen för Norrbottens län upptager blind underhällen
kreatur äfven Henar till ett antal af 50,040 hvilken uppgift ej heller blifvit i Sammandraget intacen.
10:o Hemmantalsbråken hafva i Sammandi.iïet li.'if'il bovin.flade till decimaler, samt bråk af tunnland, tontior utsage
och afkastning ökade eller minskade till närmaste le'ia t;:
11:o Ofrige, vid jemfotelse af Sammandraget med de speciel
Tahellerne, förekommande skiljaktigheter härleda sia deraf.
att i en del af de speciela Tahellerne först efter \eikställd tryekninc af desamma anmärkts ätskilligt «-Lriffet
eller missräkningar, som likval ansetts böra i Sammandraget rättas.

