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TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed i underdånighet afgifva en jämlikt 
nådigt bref den 9 februari 1912 utarbetad statistisk redogörelse angående 
statens utarrenderade domäner, arrendeåret 1910—1911. 



2 PRIMÄRMATERIALET. 

Redogörelsen har nu införts i den nya serien Statistiska meddelanden, 
men öfverensstämmer i hufvudsak med den förut offentliggjorda berättelsen, 
afseende arrendeåret 1907—1908. Emellertid har en särskild öfver siktstabell 
utarbetats beträffande domäner med årligt arrendebelopp om 600 kr. och där
under, d. v. s. domäner, rörande hvilka det åligger Domänstyrelsen at t efter 
arrendetidens slut till Eders Kungl. Maj:t inkomma med förslag till deras 
framtida disposition, eventuellt försäljning. Vidare hafva uppgifter influtit 
rörande de sedan föregående berättelses utgifvande skedda förändringarna 
beträffande domänernas antal, areal, taxeringsvärde, arrendebelopp m. m. samt 
de faktorer, som verkat dessa förändringar, hvarjämte här och hvar i texten 
smärre förändringar och tillägg företagits. 

Primärmaterialet. I omnämnda nådiga bref af den 9 februari 1912 anbe
falldes Statistiska centralbyrån at t efter samråd med Domänstyrelsen göra 
den af sistnämnda ämbetsverk utarbetade »Förteckning öfver de under Kungl. 
Domänstyrelsens förvaltning ställda kronoegendomar, hvilkas afkastning i 
kronans räkenskaper upptages såsom arrendemedel, arrendeåret 1910—1911» 
t i l l föremål för statistisk bearbetning. Det egentliga primärmaterialet till 
här föreliggande berättelse utgöres sålunda af sagda förteckning, och blott 
i undantagsfall har hänvändelse skett till värderingsinstrument och arrende
kontrakt. Det bör emellertid påpekas, a t t en statistik, som i stor utsträck
ning anlitade äfven sagda handlingar, skulie gifva en långt fylligare och 
konkretare bild af domänförhållandena än här föreliggande bearbetning af för
teckningen ifråga. 

Dylika förteckningar hafva alltsedan år 1810 upprättats, först af Kam
markollegium, men för tiden från och med år 1882 af Domänstyrelsen. Ge
nom nådiga bref den 20 februari 1880 och den 17 mars 1882 förordnades, a t t 
förteckning öfver kronoegendomarna, som dittills afgifvits till hvarje Riks
dag, för framtiden skulle upprättas blott hvart tredje år och öfverlämnas 
ti l l den Riksdag, som sammanträdde näst efter det omval t i l l Riksdagens 
andra kammare ägt rum. Genom nådigt bref den 25 september 1908 på
bjöds, att förteckningen hädanefter, räknadt från arrendeåret 1907—1908, 
skulle upprättas för hvarje år, äfvensom att i densamma en del af Domän
styrelsen föreslagna förändringar och tillägg skulle vidtagas.x) 

Alltsedan arrendeåret 1907—1908 skilja sig sålunda domänförteckningarna 
rä t t väsentligt från tidigare årgångar. Där meddelas sålunda numera ej 
blott egendomarnas namn, belägenhet, mantal, arrendekontraktets datum, arren
detiden och årliga arrendebeloppet utan lämnas äfven uppgifter angående 
deras areal af olika ägoslag samt angående deras taxeringsvärde och den 
arrendeaikortning, som till äfventyrs ägt rum till följd af nybyggnader och 
jordförbättringar. Därti l l innehåller den nu senast föreliggande förteckningen 
för arrendeåret 1910—1911 siffror angående arrendatorn tillkommande ut-
syning af virke samt beräknad skogsafkastning, uttryckt i kubikmeter. Men 
då det visat sig, att dessa na för första gången i förteckningen intagna upp-

1) Förteckningarna för arrendeåren 1908—1909 och 1909—1910 hafva emellertid ej befordrats 
till trycket. 



PRIMÄRMATERIALET. 3 

gifter äro långt ifrån fullständiga, har någon bearbetning af desamma ej 
kunnat företagas i föreliggande berättelse. Desamma underkastas emellertid 
för närvarande i Domänstyrelsen förnyad granskning och komplettering, och 
måhända kommer sedermera a t t utgifvas en supplerande redogörelse för ar-
rendatorernas virkesförmåner. 

Förteckningarna, som förut tryckts bland Statsutskottets och nu senast 
bland Jordbruksutskottets memorial, utgöra för närvarande det enda ställe, 
där man kan få en något så när tillförlitlig bild af förhållandena mellan 
jordegendomars areal af olika ägoslag, taxeringsvärde och arrendebelopp i 
vårt land. Men åtskilliga brister vidlåda dock förteckningarna ifråga. 

Liksom vid hvarje arbete angående arealen af olika ägoslag har det stött 
på svårigheter at t få fullt korrekta arealsiffror. Så grunda sig areal
uppgifterna understundom på bykartor ända från år 1839, sedan hvilken 
tid oftast högst väsentliga nyodlingar företagits. Ej heller har alltid hän
syn tagits t i l l den mark, som genom järnvägsexpropriationer m. m. från-
händts egendom. För en del domäner, där uppmätning ej skett, har man 
nöjt sig med ofta rä t t primitiva uppskattningar, eller har man endast lämnat 
uppgift å totalarealen.1) 

Mest missvisande äro arealuppgifterna för skogsmarken, i det a t t ofta 
stora skogar, som undantagits från arrende och såsom kronoparker ställts 
under skogsstatens omedelbara förvaltning, medräknats (jfr sid. 9). Men 
detta torde för bedömande af arrendebeloppets förhållande till arealen vara 
af mindre olägenhet, eftersom arrendatorerua numera ej hafva fri dispositions
rätt öfver skogen. Långt betänkligare är det förhållandet, a t t från arrendet 
undantagen skog ej sällan medräknats i taxeringsvärdet och detta under
stundom till och med utan att vara redovisad i vederbörande arealkolumn 
(jfr sid. 9 och 10). 

Beträffande arrendebeloppen torde inga väsentliga anmärkningar vara att 
göra mot Domänstyrelsens förteckning. 

Angående önskvärdheten af en del andra uppgifters intagande i förteck
ningen, framför allt om under olika domäner hörande torp och lägenheter 
samt deras afgälder, hänvisas till sid. 27. 

Om också genom den granskning, primäruppgifterna underkastats i Sta
tistiska centralbyrån, en del af omnämnda brister af hjälpts, torde dock 
åtskilliga kvarstå.2) Ty endast i de fall, där disproportionen mellan areal, 
taxeringsvärde och arrendebelopp varit mera påtaglig, hafva närmare under
sökningar och eventuella rättelser företagits, och i de ofvan omnämnda fall, 
där från arrendet undantagen skog felaktigt inräknats i areal och taxerings
värde, har rättelse af naturliga skäl oftast ej kunnat göras. 

1) Sistnämnda olägenhet kommer alltmer att försvinna, sedan genom nådigt bref den 2 dec. 
1892 påbjudits, att alla domäner, för hvilka uppmätning ej skett, före arrendevärdering skola 
uppmätas och kartläggas. 

2) Rörande omfattningen af gjorda ändringar och rättelser erhålles någon föreställning genom 
jämförelse af siffrorna i bifogade tab. 1 med de i förteckningens »Sammandrag> meddelade. 



4 OLIKA SLAG AF UTARRENDERADE DOMÄNER. 

I. Samtliga utarrenderade domäner. 

Öfver samtliga för statsverkets räkning utarrenderade domäner arrende
året 1910—1911 lämnas i tab. 1 en öfversikt med absoluta tal och i tab. B 
med relativa. För at t få dessa tabeller fullständiga hafva en del approxima
tiva beräkningar måst göras, där Domänstyrelsens förteckning ej lämnat 
tillräckliga uppgifter. Särskildt gäller detta arealen af olika ägoslag för ett 
trett iotal egendomar i Malmöhus län, för hvilka endast totala arealen är 
känd. För de utarrenderade fiskena är ofta ingen areal redovisad, ehuruväl 
äfven i dessa arrenden nästan alltid ett stycke jord torde ingå. Rörande 
kvarstående ofullständigheter hänvisas t i l l anmärkningarna vid tab. 1. 

Olika slag af utarrenderade domäner. Dessa domäner äro af rätt skiftande 
karaktär. Enligt hvad som framgår af Domänstyrelsens förteckning, i vissa 
fall kompletterad med taxeringslängder, torde man kunna klassificera ifråga
varande egendomar såsom angifves i nedanstående tab. A. 

Största antalet egendomar, eller vid pass 90 %, utgöres af hvad i denna 
berättelse kallas egentliga jordbruksdomäner, d. v. s. sådana jordbruks
domäner, som äro försedda med för jordbruket erforderliga, kronan tillhöriga 
åbyggnader, och som allt efter sin forna användning bära namn af kungs
gårdar, kungsladugårdar, militie- och civilboställen, löningsjordar, hospitals
hemman m. m. 

Tab. A. Olika slag af utarrenderade domäner. 

1) Häri inräknadt en värdshuslägenhet. 
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Vid sidan af dessa egentliga jordbruksdomäner förekomma sådana, som 
sakna dylika åbyggnader. Det bör emellertid anmärkas, att skillnaden 
mellan dessa grupper någon gång blir en flytande och beroende på, hur man 
fattar begreppet nödiga byggnader. Jordbruksdomäner af sistnämnda slag 
äro de ofta genom ägostyckning uppkomna marker, skiften, tomter, som äro 
upplåtna till olika ändamål, ett par till betesmarker använda holmar samt 
framför allt flertalet af s. k. kungs-, krono- och stallängar, uppgående till 
85 st. De äro mestadels utarrenderade till kringboende bönder, men ej 
sällan drifver arrendatorn, sedan han på egendomen låtit uppföra nödiga 
byggnader, själfständigt småbruk. Någon gång äro dylika domäner upp
låtna till industriell verksamhet. Det sammanlagda antalet domäner utan 
kronan tillhöriga nödiga åbyggnader uppgick arrendeåret 1910—1911 t i l l 
165 st. eller 8 28 % af hela antalet mot 173 st. eller 8-17 % arrendeåret 
1907—1908. 

Vidare märkas 3 bostads- eller värdshuslägenheter, hvilkas egentliga värde 
ligger i byggnaden, 17 lax-, ål- och andra fisken, af hvilka i synnerhet de först
nämnda äro rät t värdefulla — Alfkarleby i Uppsala län 220 000 kr. och Mör-
rum i Blekinge län 200 000 kr. —,11 kvarnar och sågar och slutligen 2 vattenfall 
och vattenverk samt Falkenbergs brotull. De i föregående redogörelse upp
tagna Lilla Edets slussar hafva från och med år 1909 öfvertagits af Vatten
fallsstyrelsen, och den 14 mars 1910 utgick det sista af de fordom rä t t tal
rikt förekommande skogsarrendena. 

Antalet domäner. Egendomarnas antal är i tab. 1 angifvet efter antalet 
arrendekontrakt, såsom i Domänstyrelsens underdåniga berättelse rörande 
jordbruksdomänerna för åren 1883—1887 och i dess förteckningar varit fallet. 
Detta antal uppgick arrendeåret 1910—1911 till 1 993. 

Till jämförelse med tidigare år meddelas här nedan motsvarande tal enligt 
Domänstyrelsens förteckningar: 

Som synes har egendomarnas antal varit stadt i stadigt och hastigt ned
gående med undantag för året 1884, som uppvisar en tillväxt, beroende på 
att under tiden 1882—1884 landshöfdingslöneregleringsfondens m. fl. hemman 
och lägenheter lades under Domänstyrelsens förvaltning. Minskningen i 
domänernas antal har naturligtvis sin hufvudsakliga förklaringsgrund i det 
fortgående afyttrandet af mindre kronoegendomar. Under åren u/s 1883— 
u/s 1911 hafva sålunda enligt från Domänstyrelsen lämnade uppgifter 1,535 x) 

1) I detta antal inga ej de smärre lägenheter, som frånskilts egendom och försalts. 



6 ANTALET DOMÄNER. 

Tab. B. Under Domänstyrelsens förvaltning ställda utarrenderade domäners 
antal, areal, taxeringsvärde och årliga arrendebelopp för hvarje län i procent 

af summorna för hela riket, arrendeåret 1910-1911. 

kronoegendomar försålts och 214 öfverlämnats t i l l annan förvaltning, medan 
däremot under samma tidrymd 12tj på lön anslagna boställen indragits t i l l 
statsverket och ytterligare omkring ett tiotal egendomar på grund af sär
skilda nådiga beslut öfverlämnats t i l l Domänstyrelsens förvaltning. En del 
egendomar hafva under ifrågavarande år uppdelats i flera arrendelotter, 
hvarigenom antalet i kronans ägo kvarvarande domäner blifvit större än 
eljest skulle varit fallet. 
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Angående de utarrenderade kronodomänernas fördelning på olika län fram
går af tab. 1 äfvensom tab. B, sid. 6, a t t det största antalet egendomar, 
216 st., eller 1084 % af samtliga, kom på hvart och ett af Östergötlands och 
Malmöhus län; närmast i ordningen kom Skaraborgs län med 212 st., 1064 %. 
Närmare en tredjedel, eller 32-32 %, af dylika domäner voro sålunda belägna 
i dessa tre län. Sammanräknas med dessa de i Jönköpings och Uppsala län 
befintliga, fås en summa af 949 st. eller ej långt ifrån hälften af samtliga, 
47-63 % Däremot var antalet domäner ringa i Grottlands, Blekinge och Kop
parbergs län samt i de norrländska länen. Domänerna i dessa åtta län ut
gjorde tillsamman endast 77 st., 3-85 % af hela antalet och för intet af dem 
undantagandes Gäfleborgs län (1-30 %) uppgick antalet till 1 % af det hela. 

Arealen af tomt och åker. Största intresset knyter sig naturligtvis vid 
arealen af tomt och åker. Denna uppgick till sammanlagdt 90 203-86 hektar, 
en areal något mindre än den odlade jordens i hela Kronobergs län. De tre 
län, som voro främst beträffande domänernas antal, voro det äfven beträf
fande deras areal af tomt och åker, men öfvervikten var här än större och 
länens inbördes ordning en annan. Främst kom här Skaraborgs län med 
14483-89 hektar tomt och åker eller 16-06 % af samtliga egendomarnas areal 
tomt och åker. På Malmöhus län kommo 10 9 3-58 hektar eller 12-18 % och 
på Östergötlands län 9 161-32 hektar eller 10-16 %. Dessa tre län omfattade 
sålunda betydligt mer än en tredjedel (3840 %) af samtliga egendomarnas 
tomt och åker. På Kristianstads län kommo 8 191-86 hektar, 908 %, och på 
Södermanlands län 6 831-16 hektar, 7-57 %. De två i Norrbottens län belägna 
egendomarna äro fisken utan redovisad areal af tomt och åker, så ock fyra 
af de i Västerbottens län belägna, dör den redovisade arealen af tomt och 
åker uppgick till ej mer än 39-43 hektar, 0-04 %. Under 1 % kommo samma 
län som beträffande antalet, d. v. s. de två nyssnämnda samt Västernorrlands, 
Blekinge, Jämtlands, Gottlands och Kopparbergs län samt dessutom Gäfle
borgs län. Sammanlagda arealen af tomt och åker för i dessa län belägna 
domäner uppgick till endast 1-98 % af samtligas. 

Ses däremot utarrenderade domäners areal af tomt och åker i olika län i 
förhållande ti l l hela länets areal af odlad jord, blifva procenttalen följande: 



8 AREALEN AF ÄNGS- OCH ODLINGSMARK. SKOGSAREALEN. 

Det bör emellertid påpekas, att det här använda begreppet »tomt och åker 
och det inom jordbruksstatistiken gängse »odlad jord» ej fullt täcka hvar-
andra, i det att jordbruksstatistiken redovisar tomtmarken såsom impediment. 
Bock torde skillnaden begreppen emellan ej vara af större betydelse. 

Staten ägde sålunda i utarrenderade domäner arrendeåret 1910—1911 tomt 
och åker t i l l en areal af 2-44 % af all Sveriges odlade jord. Främst kom 
Göteborgs och Bohus län med 4-31 %. Undantagandes de åtta länen (se sid. 7) 
med mindre betydande staten tillhörig utarrenderad tomt och åker, kommo 
på domänerna i öfriga sexton län 2-87 % af all där befintlig odlad jord. 

Arealen af ängs- och odlingsmark. Den sammanlagda arealen ängs- och 
odlingsmark för de utarrenderade domänerna uppgick till 25 15035 hektar. 
Däraf kommo på Jönköpings län 4 640 64 hektar eller 18-45 %, på Skaraborgs 
län 2 600-24 hektar, 10-34 %, på Kalmar län 2 41314 hektar, 9-60%, och på 
Kronobergs län 2 299-61 hektar, 9-14%. 

Ordningen länen emellan är sålunda här en helt annan än beträffande 
arealen tomt och åker, och detta sammanhänger naturligtvis framför allt 
med ägoslagsfördelningen inom länen i deras helhet. A t t beträffande ängs-
och odlingsmark för utarrenderade domäner göra jämförelse med respektive 
läns areal af naturl ig äng skulle emellertid leda till missvisande resultat. 
Det i förteckningen öfver domänerna använda begreppet ängs- och odlings-
( = odlingsbar) mark torde nämligen vara ganska vagt och i hvarje fall be
tydligt vidare än jordbruksstatistikens »naturlig äng». 

Skogsarealen. Beträffande dispositionen af utarrenderade domäners skogar 
innehåller nådiga förordningen den 10 nov. 1882 följande bestämmelser: 
»Skogsmark, som ej afsättes till kronopark, upplåtes jämte jordegendomen på 
arrende, med rätt för arrendatorn i öfverensstämmelse med fastställd hushåll-
ningsplan och de närmare bestämmelser arrendekontraktet innehåller använda 
skogen till skogsfångst samt till bete, där sådant utan men för skogens åter-
växt kan medgifvas; dock må, där skogen är af betydenhet, densamma från 
arrendet undantagas, med rätt för arrendatorn att erhålla årlig utsyning af 
husbehofsvirke, som i arrendekontraktet angifves.» — Enligt den af Domänsty
relsen utgifna berättelsen rörande skogsväsendet för år 1910 utgjorde arealen 
af de från arrende undantagna skogarna å arrendedomänerna sammanlagdt 
71 056-13 har, hvaraf undantagna inägor 1398-25 har, skogsmark 56 136-11 har 
samt impediment 13 521-77 har, medan arealen af i arrendet ingående skogar 
uppgick till sammanlagdt 72 767-04 har, hvaraf skogsmark 56 560-08 har och 
impediment 16 206-96. Såsom synes öfverensstämma sistnämnda summor icke 
med de i tab. 1 i enlighet med Domänstyrelsens förteckning "angifna summor
na, för skogs- och hagmark 79 154-49 har, och för impediment 5 145-95 har 
eller sammanlagdt 84 300-44. Detta förhållande beror delvis därpå, att be
greppen skogsmark och impediment i Domänstyrelsens berättelse samt skogs-
och hagmark och impediment i förteckningen ej täcka hvarandra, samt vidare 
därpå, att de båda uppgifterna ej afse fullt samma tidpunkt, utan respektive 
den 31 dec. 1910 och den 14 mars 1911; uppgiftslämnarne äro ej heller desamma, 
jägmästare och Kungl, Maj:ts befallningshafvande, och medan de förra grunda 
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sina uppgifter på skogsindelningshandlingar, gå de senare efter landtmäteri-
handlingar. Men en viktig orsak till olikheten är nog också att söka i det förut 
angifna förhållandet (jfr sid. 3), att från arrendet undantagen skog i för
teckningen ofta felaktigt medräknats. 

För bedömande af arrendeförhållandena äro emellertid de anförda siffrorna 
aDgående i arrendet ingående skogsmark af föga betydelse, ty de utgöra in
tet mått på den skog, hvaröfver arrendatorerna ha fri nyttjanderätt. E t t så
dant mått borde däremot i viss mån de nu för första gången i Domänstyrelsens 
förteckning, intagna uppgifterna angående arrendatorn tillkommande årlig 
skogsafkastning och virkesutsyning erbjuda, men af anförda skäl kan någon 
bearbetning af dessa uppgifter ej här framläggas (jfr sid. 3). 

Beträffande skogs- och hagmarkens fördelning på domäner i olika län hän
visas till tab. 1 och tab. B . 

Taxeringsvärdet för statens utarrenderade domäner uppgick arrendeåret 
19.10—1911 till sammanlagdt 59 740 600 kronor mot 61073090 kronor arren
deåret 1907—1908. 

Emellertid äro taxeringsvärdena för statens domäner, liksom för jordbruks
fastigheter i allmänhet, föga tillförlitliga såsom värdemätare. Främst beror 
detta på den växlande praxis som tillämpas beträffande skogsmarkens och den 
därå växande skogens taxering. För närmare kännedom om dessa frågor hän
visas till Skogsbeskattningskommitténs år 1907 afgifna betänkande samt den 
inom kort utkommande del V af Finans-statistiska utredningar, utgifna af Fi
nansdepartementet, ur hvilka arbeten nedanstående uppgifter, angående skogs
taxering i allmänhet, äro hämtade. Enligt af sagda kommitté för år 1907 före
tagen undersökning är, som nämnts, praxis beträffande skogens taxering myc
ket olika i olika trakter. Endast mera undantagsvis är skogsmark med växan
de skog taxerad till hela sitt salu- eller sitt afkastningsvärde, och när sådan 
taxering förekommit, har beräkningen varit låg. Från taxering synes all
mänt värdet af husbehofsskog vara undantaget. Värdet af själfva skogsmar
ken uppgifves däremot alltid ingå i det jordbruksfastigheten i dess helhet åsatta 
taxeringsvärdet; och därtill skall i regel enligt uppgifterna vara tillagdt någon 
del af skogsbeståndets saluvärde. Visserligen finnas skäl för det antagandet, 
att vid allmänna taxeringarna åren 1903 och 1908 allt större hänsyn tagits till 
skogens värde, men denna tendens torde, särskildt på grund af den nyinförda 
lagen om skogsaccis icke fortlefva eller åtminstone icke komma att fortlefva. 

Angående erläggande af utskylder för skogsmark, som blifvit afskild från 
en kronans jordbruksdomän för att såsom kronopark förvaltas, är att märka, att 
staten alltid betalar dylika utskylder (jfr kungl. brefvet af den 12 februari 
1897). Sådan kronopark bör sålunda särskildt taxeras och dess taxerings
värde ej upptagas i Domänstyrelsens förteckning, men, som nämnts, torde 
där äfven en och annan kronopark vara inräknad i taxeringsvärdet. För till 
arrendedomän hörande skogsmark, som visserligen undantagits från arrendet och 
blifvit ställd under skogsstatens förvaltning, men där arrendatorn tillförsäk
rats rätt till utsyning af virke för husbehof samt möjligen äfven till bete för 
sina kreatur, betalas utskylderna af bemälde arrendator, såvida han ej blifvit 
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särskildt befriad därifrån. Att så förhåller sig framgår af flera prejudikat 
(jfr J . Meves uppsats »Om utskylder för statens skogar»). Äfven beträffande 
upptagandet af dylik skogs taxeringsvärde torde ej så få felaktigheter före
komma i sagda förteckning. 

Af hvad ofvan nämnts angående skogens taxering samt af det förhållandet, 
att taxeringsvärdena äro för beskattningsändamål verkställda värderingar, torde 
framgå att dessa värden hafva en viss tendens att understiga de verkliga värdena 
— i olika grad på olika orter. Intill för några år sedan gällde detta sär
skildt beträffande domänernas taxeringsvärden, då i fråga om dessa egendomar 
något intresse att i och för belåning eller i spekulationssyfte höja taxerings
värdet ej förefinnes. På sista tiden hafva dock taxeringsmyndigheterna landet 
rundt afsevärdt höjt taxeringsvärdena för statens egendomar. Att saluvärden 
och köpeskillingar för försålda — företrädesvis mindre — domäner det oaktadt 
i allmänhet rätt betydligt öfverstiga taxeringsvärdena, framgår af nedanstående 
tab. C, upprättad med ledning af de förteckningar öfver försålda hemman och 
lägenheter, som af Domänstyrelsen årligen afgifvits till Statsutskottet eller 
fr. o. m. år 1910 till Jordbruksutskottet. 

Det torde observeras, att tabellen i olikhet med motsvarande i föregående 
berättelse afser endast de egendomar, som försålts utan föregående ägostyckning. 
Att annan försäljning ej medtagits beror därpå, att, där förhållandena lämpa 
sig för ägostyckning, summan af köpeskillingarna för de olika lotterna så godt 
som undantagslöst öfverstiger värdet af egendomen i ostyckadt skick, och detta 
vare sig det gäller kronodomän eller annan jordbruksfastighet. Till jämförelse 

Tab. C. Taxeringsvärde, saluvärde och köpeskilling för kronodomäner, som 
försålts utan föregående styckning, åren 1904—1911. 

1) De i förhållande till taxeringsvärdet höga saluvärdet och köpeskillingen är 1910 bero delvis 
på att domänen Stora Trädgården i Helgona socken, Södermanlands län, taxerad till 8 700 kr., 
då saluvärderades till och försåldes (till A.-b. Nordiska kompaniets verkstäder) för en köpeskilling 
af 44 598 kr. 
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med tabellens siffror kan anföras, att i omnämnda arbete af Finansdeparte
mentet beräknas saluvärdet af den bevillningsskyldiga fastigheten år 1908 ut
göra 125 fo af taxeringsvärdet. En jämförelse mellan saluvärde och köpe
skilling i tabellen gifva vid handen att öfverbetalning i rätt stor utsträckning 
äger ruin för dessa begärliga småegendomar. 

Hvad angår fördelningen på de särskilda länen af domänernas taxerings
värde är att märka den framskjutna plats, Malmöhus län intager. Domäner
nas i detta län sammanlagda taxeringsvärde uppgick nämligen till 11 350 600 
kronor eller till ej mindre än 19-00 fo af totalsumman, ett mycket högt procent
tal, jämfördt med det som gällde för samma län beträffande domänernas areal 
af tomt och åker (12-18 % ) , helst om man besinnar utmarkens obetydlighet. 
Närmast i ordningen kommo Skaraborgs län med 6 519 300 kronor, 10-91 %, 
— arealen af tomt och åker 16-06 fo — samt Östergötlands län med 6 415 350 
kronor, 10-74 %, — arealen af tomt och åker 10-16 fo —. På dessa tre län 
kommo alltså 40-65 % af samtliga domäners taxeringsvärde, eller en något 
högre siffra än för arealen tomt och åker (38-40 % ) . — Den skånska jordens 
större värdefullhet bekräftas ytterligare af det relativt höga procenttal, 9-09 fo, 
hvarmed Kristianstads län ingår i det sammanlagda taxeringsvärdet. Låga pro
centtal kommo däremot äfven i fråga om taxeringsvärdet på Norrlandslänen, 
Gottlands län, Blekinge län och Kopparbergs län, ehuruväl till följd af stora 
skogsmarker, både sådana, som verkligen ingå i arrende, och sådana, som ej 
ingå men felaktigt medräknats i taxeringskolumnen (jfr sid. 3), taxeringsvär
dena för de nordliga länen synas ovanligt höga i förhållande till areal tomt 
och åker. Äfven Blekinge län har att uppvisa ett i förhållande till areal af 
tomt och åker högt taxeringsvärde, beroende till stor del på det höga taxerings
värdet (200 000 kr.) för ett därstädes beläget laxfiske. 

Arrendebeloppet. Jämlikt gällande grunder angående förvaltningeu af kro
nans jordbruksdomäner utgå som bekant arrendeafgifterna numera i pennin
gar. Endast för 7 egendomar kvarstår det gamla betalningssättet in natura. 
Af dessa voro 4 upplåtna på ständig och 2 på obestämd tid samt 1 på 50-årigt 
arrende. I tabellbilagorna hafva dessa arrendeafgifter i persedlar reducerats 
till penningar i enlighet med 1911 års markegångsvärden. 

Sammanlagda arrendebeloppet uppgick arrendeåret 1910—1911 till 2 176 178 
kronor brutto eller med afdrag för på grund af nybyggnader och jordför
bättringar beviljade afkortningar till 1 735 687 kronor, medan motsvarande 
siffror för arrendeåret 1907—1908 utgjorde 2 236 505 och 1 843 663 kronor. 

Till komplettering af dessa uppgifter och till jämförelse med tidigare år 
lämnas i omstående tab. D en del siffror, hämtade ur Kapitalkonto till Riks-
hufvudboken. 

Det förtjänar påpekas att arrendemedlens minskning under alla dessa år ej 
uteslutande beror på det fortgående afyttrandet af mindre domäner. Den stora 
minskningen mellan åren 1888 och 1889 var sålunda närmast en följd af den 
genom nådiga brefvet den 13 juli 1887 för kronans arrendatorer medgifna rät
ten att under vissa villkor uppsäga sina arrenden; vid förnyad utarrendering 
visade sig nämligen omöjligt att uppnå de tidigare arrendebeloppen. Skillnaden 
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Tab. D. Arrendemedel, statens utgifter för utarrenderade domäner samt netto-
behållning, åren 1883—1911. 

1) Det osedvanliga förhållandet mellan debiterade och influtna arrendemedel är 1885 beror på 
di företagen förändring i bokföringen. 
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mellan debiterade och influtna belopp beror i främsta rummet på de ofvan-
nämnda afkortningarna på grund af nybyggnader och jordförbättringar men 
därjämte äfven på restantier och afkortningar till följd af bristande betalnings
förmåga. 

Bland utgifter äro i tabellen icke medtagna de för den centrala förvaltnin
gen, d. v. s. kostnaderna för Domänstyrelsens jordbruksbyråer. Enligt i Domän
styrelsen företagna beräkningar uppgingo dessa år 1910 till vid pass 40 000 
kronor. Statens verkliga nettoinkomst af arrendemedel utgjorde sålunda år 
1910 1 722 708 kronor, eller 2-88 % af taxeringsvärdet. At t emellertid sist
nämnda siffra i och för sig icke kan tillerkännas någon nämnvärd betydelse, 
framgår af hvad längre fram yttras om förhållandet mellan arrendebelopp 
och taxeringsvärde. Motsvarande procenttal för arrendeåret 1907—1908 var 
2-70 %. 

Beträffande arrendebeloppens fördelning på olika län framgår af tab. B 
att den, såsom naturligt är, ganska nära ansluter sig till den för arealen af 
tomt och åker samt för taxeringsvärdet gällande. Men afvikelser förekomma, 
för hvilka framdeles skall närmare redogöras. Redan nu må anmärkas, huru
som Malmöhus län här än ytterligare distanserar öfriga län, i det att detsamma 
hade att uppvisa ett arrendebelopp på 397 392 kronor eller 18-26 % af total
summan. Skaraborgs län rycker fram som n:r 2 med 261 488 kronor, 12-02 %, 
och Östergötlands län kommer som n:r 3 med 235 457 kronor, 10-82 %. På 
dessa tre län kommo sålunda 41-10 % af samtliga arrendemedel. Med inräk
nande af Kristianstads län stiger siffran till 50-55 % eller vid pass hälften af 
det totala arrendebeloppet. Föga betydande summor kommo på Gottlands och 
Blekinge län samt på de sex nordligaste länen, af hvilka Västernorrlands kom 
allra sist med ett arrendebelopp af endast 515 kronor. 

För arrendeafkortning i olika län hänvisas till tab. 1. 
Domäner med arrendebelopp om 600 Jer. och därunder. I enlighet med nå

diga brefven af den 27 maj 1874, 18 maj 1888 och 23 maj 1902 beror det af 
Kungl. Maj:t att rörande domäner, som vid inträffad arrendeledighet lämna 
statsverket årligt arrende om 600 kr. och därunder, efter omständigheterna i 
hvarje fall, förordna, huruvida egendomen skall för kronan behållas eller till 
större eller mindre del försäljas. På grund af dessa bestämmelser har det an
setts lämpligt att i tab. 2 lämna en särskild öfversikt öfver dylika smärre do
mäner. Någon närmare kommentering af tabellen i fråga torde ej vara er
forderlig. Det må endast nämnas, att antalet dylika domäner utgjorde 693 
eller 34-77 % af hela antalet, arealen af tomt och åker 11829-31 hektar, 
13-11 %, totalarrealen 38 539-40 hektar, 19-30 %, taxeringsvärdet 8 166 400 kr., 
13-67 % och årliga arrendebeloppet 253 033 kr., 11-63 %. Särskildt talrika, 
95, voro de i Uppsala län, där ett flertal hofstallängar äro belägna. I hvart-
dera af Stockholms och Malmöhus län finnes ett femtiotal. — På grund 
af den fortgående försäljningen decimeras naturligtvis antalet dylika domäner 
rätt hastigt. Arrendeåret 1907—1908 utgjorde de 823, deras areal af 
tomt och åker 14 627-67 har, totalarealen 59 299-01 har, taxeringsvärdet 9 913 212 
kr. och årliga arrendebeloppet 304 875 kr. 

2—123040. 
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Förändringar beträffande domänernas antal, areal, taxeringsvärde 
och arrendebelopp sedan arrendeåret 1907—1908. En jämförelse mellan 
tab. 1 och motsvarande för arrendeåret 1907—1908 gifver vid handen, att domä
nernas antal sodan dess nedgått med 125, arealen tomt och åker med 3 005-18 
har, arealen ängs- och odlingsmark med 2 945-18 har, skogsarealen med 36 076-42 
har, impedimentet med 682-55 har och totalarealen sålunda med 42 709-33 har 
samt vidare domänernas taxeringsvärde med 1 332 490 kr. och arrendebeloppet 
med 60 327 kr. Dessa förändringar äro förorsakade af domäners försäljning 
eller öfverlämnande till annan myndighet, tillkomsten af ns^a domäner under 
Domänstyrelsens förvaltning, nya kontrakts ingående, genom hvilka ej blott 
arrendebeloppen ändrats utan äfven uppdelningar och sammanslagningar af 

Tab. E. Från arrendeåret 1907—1908 till arrendeåret 1910—1911 skedda för-
ändringar beträffande domänernas antal, areal, taxeringsvärde och arrendebelopp. 

7) Häri ingår Hede frälsesäteri i Älfsborgs län med en areal om 54-93 har tomt och åker, 5'61 
har ängs- och odlingsmark, 76fi6 har skogs- och hagmark och 330 har impediment, taxerings
värde 30 000 kr. och arrendebelopp 1350 kr., hvilket kostnadsfritt upplåtits till Kinna och Örby 
kommuner. 

2) Kontrakten afse samma egendomar som förut gällande kontrakt, d. v. s. egendomar som icke 
undergått styckning eller sammanslagning. 

3) Förändringar i arrendebeloppet på grund af kontraktsbestämmelser. 
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domäner skett, men en stor del af förändringarna i uppgifterna angående areal, 
taxeringsvärde och arrendebelopp bero på ommätningar och omtaxeringar samt 
under gällande kontraktstid skedda förändringar i arrendebeloppet. 

Omstående tabell angående dessa förändringar är uppgjord efter jämförel
se mellan domänförteckningarna för åren 1907—1911 samt efter de af Domän
styrelsen uppgjorda förteckningarna öfver försålda domäner, hvarjämte kom
pletterande uppgifter erhållits från sagda ämbetsverk. 

Arrendetiden. Enligt gällande bestämmelser skall i allmänhet arrende af 
kronan tillhörig jordegendom omfatta 20 år; dock må i afbidan på skiftes eller 
vattenaflednings fullbordan så ock i händelse under närmast följande åren 
annat sådant förhållande antages inträda, som på arrendevärdet väsentligen in
verkar, utarrendering ske på kortare tid. Anses större odlingsföretag böra å 
en egendom utföras, ankommer på Kungl. Maj :t att efter framställning af Do
mänstyrelsen förordna, huruvida egendomen må upplåtas på arrende för längre 
tid, dock ej öfver 30 år. 

I enlighet med dessa bestämmelser var arrendeåret 1910—1911 det stora 
flertalet domäner, 1 747 st. eller 87-66 %, utarrenderade på 20 år. De därnäst 
vanligaste arrendetiderna äro resp. 5, 30, 1 och 10 år, men för öfrigt förekomma 
alla arrendetider mellan 1 och 20 år samt ett par på 28 och ett par på 29 år, 
såsom framgår af nedanstående uppgifter: 

Arrendet på 50 år afser en mindre lägenhet i Gäfleborgs län. — Af på stän
dig tid utarrenderade domäner äro af större betydelse endast kronohemmanet 
Bergshamra i Stockholms län och Lindhofs kungsgård i Hallands län, taxerade 
till resp. 150 000 och 250 000 kr. och med årliga afgifter i naturapersedlar 
motsvarande enligt 1911 års markegångspris 292-01 och 1 423-58 kr. Dessa 
egendomar äro genom donation upplåtna på ständigt arrende, Bergshamra till 
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grefliga ätten Barck och Lindhof till landshöfdingen friherre Axel Faltzburgs 
arfvingar. De öfriga perpetuella arrendena gälla f. d. pipareboställena Brän-
nårby i Södermanlands län och Holgryte i Jönköpings län samt f. d. hospitals
lägenheten Oxie (gatehus) i Malmöhus län, af hvilka Holgryte mot ett årligt 
arrendebelopp af 20 kr. är upplåtet under villkorlig besittningsrätt till viss man 
och hans arfvingar samt de båda andra utarrenderade till resp. Vansö försam
ling och Oxie kyrka mot årliga arrenden in natura, motsvarande i penningar 
resp. 76-68 och 4-77 kr. 

De under rubriken arrenden på obestämd tid upptagna domänerna äro ön 
Tylen i Kattegatt, som tills vidare disponeras af lotsverket, f. d. barberarebo-
stället Långanäs i Jönköpings län, som kostnadsfritt upplåtits till länets lands
ting att användas som uppfostringsanstalt för vanartade barn, ett område af 
f. d. kompanichefsbostället Husie i Malmöhus län, hvilket mot en årlig afgäld af 
4-6 hektoliter korn — motsvarande arrendeåret 1910—1911 i penningar 40 
kr. 80 öre — upplåtits till Husie församling, ett område vid Bohus raserade 
fästning, som mot ett årligt arrende af 4 kr. 50 öre upplåtits till Kungälfs stad, 
samt slutligen sex tomter och lägenheter under Valls kungsladugård i Gäfle-
borgs län, för hvilka arrendet gäller till dess laga skifte fastställts. 

II. Egentliga jordbruksdomäner. 

I det föregående har en öfversikt lämnats öfver samtliga statens utarrende
rade domäner. En mera i detalj gående undersökning af arrendeförhållandena 
måste af naturliga skäl inskränkas till att afse endast de egentliga jordbruks
domänerna, sålunda med uteslutande af »ängar», tomter, bostadslägenheter, 
fisken, kvarnar och dylikt. 

De egentliga jordbruksdomänerna utgjorde arrendeåret 1910—1911 samman-
lagdt 1 794 eller 90-02 % af hela antalet domäner, arealen af tomt och åker 
89 426-89 har, 99-14 %, taxeringsvärdet 58 027 700 kr., 97-13 %, och bruttoarren-
debeloppet 2 095 333 kr., 96-28 %. Motsvarande siffror för arrendeåret 1907 
—1908 voro respektive 1 903 eller 89-85 %, 92 313-07 har, 99-04 fo, 59 208 590 
kr., 96-95 %, och 2 136 888 kr., 95-55 %. 

Rörande de egentliga jordbruksdomänernas fördelning på olika län hänvi
sas till hvad ofvan yttrats om samtliga domäner samt vidare till tab. 3 och tab. 
F â nästa sida. 

Egentliga jordbruksdomiiner, fördelade i grupper efter arealen af tomt 
ocli åker, taxeringsvärdet och arrendebeloppet. För att belysa de olika do
mänernas areal och värde hafva egendomarna länsvis uppdelats i grupper och 
såsom indelningsgrund tagits i tab. 4 arealen af tomt och åker, i tab. 5 
taxeringsvärdet och i tab. 6 årliga arrendebeloppet. För åstadkommande af 
större öfverskådlighet meddelas å sid. 19 en gemensam tabell med större och 
följaktligen färre grupper samt i relativa tal. Dylika relativa tal för hela riket 
lämnas å sid. 18 jämväl beträffande mindre grupper. 
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Tab. F. Utarrenderade egentliga jordbruksdomäners antal, areal, taxerings-
värde och årliga arrendebelopp för hvarje län i procent af summorna för hela 

riket, arrendeåret 1910—1911. 

Af dessa tabeller framgår, att de största grupperna utgjordes af domäner 
med tomt och åker om 20—30 har, 21-86 °/o af samtliga, taxeringsvärde om 
15 000—20 000 kr., 20-93 %, och arrendebelopp om 600—800 kr., 22-58 %. 
Därefter kommo beträffande areal af tomt och åker den närmast högre gruppen, 
tomt och åker om 30—40 har, 17-10 %, och beträffande taxeringsvärde och 
arrendebelopp de närmast lägre grupperna, taxeringsvärde om 10 000—15 000 
kr., 15-25 fo, och arrendebelopp om 400—600 kr., 18-84 c/o. Med alla tre in
delningsgrunderna lågo de två näst talrikaste grupperna på hvar sin sida om 
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maximigruppen. öfver hälften af samtliga egentliga jordbruksdomäner ut
gjordes sålunda af egendomar med tomt och åker om 10—40 har, med taxe
ringsvärde om 10 000—25 000 kr. och med årligt arrendebelopp om 400—1 000 
kr. Om också en stor del egendomar, som förekomma i den ena af dessa grup
per, äfven tillhöra de två andra, så sammanfalla dock naturligtvis ingalunda 
de tre grupperna. — Att märka är vidare det ringa antalet af små egendomar, 
sådana med tomt och åker om högst 5 har, taxeringsvärde om högst 5 000 kr. 
och arrendebelopp om högst 200 kr., en naturlig följd af den fortgående för
säljningen af mindre domäner. Ännu funnos emellertid 516 st. jordbruksdo
mäner med arrendebelopp under 600 kr., 28-76 % af hela antalet, jfr tab. 2. 
Arrendeåret 1907—1908 uppgick deras antal till 633 st., 33-26 %. 

Antalet domäner med tomt och åker om mer än 100 har utgjorde 166 st., 9-40 %; 
42 st., 2-38 %, hade mer än 200 har tomt och åker. Taxerade till öfver 60 000 
kr. voro 189 st., 10-64 %, till mer än 100 000 kr. 74 st., 4-17 %, och till mer än 
200 000 kr. 15 st., 0-85 c/o. Domäner med arrendebelopp på öfver 2 500 kr. 
utgjorde 160 st., 8-92 %; 58 st., 3-23 %, lämnade arrenden på mer än 4 000 
kr. och 26 st., 1-45 %, arrenden på mer än 5 000 kr. Den största domänen så
väl beträffande areal af tomt och åker som taxeringsvärde och arrendebelopp 
var f. d. öfverstebostället Tommarp i Kvidinge socken, Kristianstads län, med 
en areal af tomt och åker om 490-55 har, taxeringsvärde om 361 000 kr. och 
arrendobelopp om 12 855 kr. Andra stora och värdefulla domäner voro bland 
andra Starby och Kungsörs kungsladugårdar i resp. Östergötlands och Väst
manlands län med tomt och åker om 417-15 och 422-04 har, taxeringsvärde om 
294 800 och 260 000 kr. samt årligt arrendebelopp om 11000 och 8 387 kr. 



Tab. G. Utarrenderade egentliga jordbruksdomäner, fördelade efter arealen tomt och åker, efter taxeringsvärde och 
efter årligt arrendebelopp, arrendeåret 1910—1911. 
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2 0 ARRENDEBELOPP I FÖRHÅLLANDE TILL AREALEN AF TOMT OCH ÅKER. 

Beträffande de olika storleks- och värdegruppernas förekomst inom olika 
län är att märka, att liksom beträffande hela riket så äfven inom hvart och 
ett af länen de största grupperna för det mesta utgjordes af domäner med tomt 
och åker om 10—40 har, taxeringsvärde om 10 000—25 000 kr. och arrende
belopp om 400—1 000 kr. En del undantag förekommo likväl. Så utgjorde 
i Malmöhus län beträffande taxeringsvärdet domäner om 25 000—50 000 kr. 
den största gruppen och domäner om 50 000—100 000 kr. den näst största, hvar-
jämte beträffande arrendebeloppet domäner med arrende om 1 000—2 000 kr. 
voro de talrikaste. I Skaraborgs län var gruppen domäner med tomt och åker 
om 40—70 har maximigrupp och i Värmlands län omfattade grupperna om 
40—70 har och 70—150 har hvardera 33-33 %, medan gruppen om 10—40 har 
kom först i tredje rummet med 27-78 %. I sistnämnda län liksom i Koppar
bergs län voro beträffande taxeringsvärdet domäner om 25 000—50 000 kr. 
de talrikaste, hvaremot de oftast förekommande arrendena i Kopparbergs län 
voro de om högst 400 kr. De fåtaliga Norrlandsdomänerna och de afvikelser 
dessa företedde lämnas här och i det följande helt åsido. 

E t t rätt stort antal smärre domäner — tomt och åker om högst 10 har, taxe
ringsvärde om 1 000 kr. och därunder samt arrendebelopp om högst 400 kr. — 
var karakteristiskt för Kronobergs och Jönköpings län, medan ett betydande 
antal större domäner — tomt och åker om 100 har och däröfver, taxerings
värde om minst 100 000 kr. och arrendebelopp om minst 2 500 kr. — voro be
lägna i Malmöhus, Skaraborgs och Kristianstads län. 

Medeltal för domänernas areal af tomt och åker, taxeringsvärde och arren
debelopp. Till ytterligare belysning af frågan om domänernas storlek med
delas i tabellen å sid. 21 uppgifter för hvarje län rörande domänernas medel
areal af tomt och åker, medeltaxeringsvärde och medelarrendebelopp, äfvensom 
länens ordningsnummer med afseende på dessa medeltal. 

Arrendebelopp i förhållande till areal af tomt och åker. I tab. 7 äro do
mänerna grupperade efter det bruttoarrende de lämnade per har tomt och åker; 
i tab. H (sid. 23) åskådliggöres detsamma i relativa tal och större grupper. 
Å sid. 22 lämnas slutligen dylika relativa tal för hela riket med samma grupp
indelningar som i tab. 7. 

Af dessa tabeller framgår, att den största gruppen, 427 eller 24-18 °/o 
af samtliga domäner, utgjordes af sådana med arrende om 20—25 kr. per har 
tomt och åker. Därnäst talrikast voro domäner med 15—20 kr:s arrende, 
362 st., 20-50 fe, och som n:r 3 kom gruppen 25—30 kr., 267 st., 15-12 %. 
Ungefär 3/5 af samtliga domäner gåfvo sålunda ett arrende om 15—30 kr. per 
har tomt och åker. Relativt stora voro äfven grupperna 10—15 kr. och 30—35 
kr., så att för nära 4/5 (78-14 %) af samtliga domäner arrendet låg mellan 10—35 
kr. per har tomt och åker. 

Om sålunda ett vanligaste arrendebelopp rätt tydligt framträder, visa dock 
tabellerna i huru hög grad arrendebeloppen fluktuera. Medan 1903 % af 
samtliga arrenden öfverstego 35 kr., 5-84 % 50 kr. och 0-51 % 100 kr., gåfvo 
12-11 °/o af domänerna högst 15 kr., 2-83 % högst 10 kr. och 0-40 Jo högst 5 kr., 
allt per har tomt och åker. 
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I flertalet af de särskilda länen var gruppen med arrendebelopp om 15—30 
kr. per har tomt och åker talrikast företrädd. Men i Jönköpings och Malmö
hus län var gruppen med 30—45 kr. per har tomt och åker den största, 
i Blekinge län utgjorde grupperna om 15—30 och 30—45 kr. hvardera en 
tredjedel af egendomarna, och i Värmlands och Kopparbergs län var gruppen 
om högst 15 kr. maximigrupp. — Af arrenden under 10 kr. per har tomt och 
åker — inalles 50 — förekommo 8 i hvartdera af Älfsborgs och Värm-
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lands län. Domäner med arrendebelopp om mer än 60 kr. per har tomt och 
åker, som i hela riket utgjorde 40, påträffades framför allt i Kronobergs och 
Malmöhus län, 12 i hvartdera. 

Arrendebeloppen i medeltal per har tomt och åker för domäner inom hvarje 
län och hela riket framgå af tab. I , där äfven de ordningsnummer länen intogo 
med afseende på dessa medeltal äro angifna. 

Såsom komplement till dessa siffror meddelas i samma tabell å sid. 25, huru 
stora arealer af olika ägoslag i medeltal svarade mot ett arrendebelopp af 100 
kr. för domäner inom hvarje län. 

För ett arrendebelopp af 100 kr. erhölls sålunda den största arealen af tomt 
och åker i Värmlands län, 7-96 har, och därnäst i Kopparbergs, 7-74 har, i 
Jämtlands, 6-54 har, och i Gottlands län 5-81 har. Den relativt minsta arealen 
af tomt och åker erhölls i Malmöhus län, 2-76 har, i Blekinge län, 2-98 har och 
i Jönköpings län, 3-07 har. Men i sistnämnda län var den ängs- och odlings
mark arrendatorn erhöll så mycket större och öfverträffades endast af den 
han bekom i Jämtlands, Kronobergs och Gottlands län. 

Orsakerna till såväl olikheterna i medelarrendebeloppen för olika län som 
de i tab. 7 framträdande stora fluktuationerna hos arrendebeloppet i dess för
hållande till arealen af tomt och åker äro först och främst att söka i samma 
faktorer, som betinga jordbruksfastigheternas taxeringsvärden. Den odlade 
jordens större eller mindre naturliga fruktbarhet och dess kultur liksom arealen 
och beskaffenheten af öfriga ägoslag, åbyggnadernas goda eller dåliga skick, å 
egendomen möjligen befintlig såg, kvarn eller vattenfall, tillgång till fiske, 
förefintligheten af torp och afgäldsbetalande lägenheter, klimatiska förhållan
den, egendomens läge med åtföljande bättre eller sämre afsättningsmöjligheter, 
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Tab. H. Utarrenderade egentliga jordbruksdomäner, fördelade efter arrende-
beloppet per har tomt och åker och per taxeringsvärde af 1 000 kronor, arrende-

året 1910—1911. 
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Tab. I. Utarrenderade egentliga jordbruksdomäners medelarrendebelopp per 
har tomt och åker samt per taxeringsvärde af 1 000 kronor äfvensom medel-

areal per årligt arrendebelopp om 100 kr. brutto, arrendeåret 1910—1911. 
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närhet till stad eller järnvägsstation med åtföljande förmåner, naturskönhet, 
tillgång och pris på arbetskraft samt kommunalskatternas storlek äro fakto
rer, som verka i minst lika hög grad på arrendebeloppet som på taxeringsvär
det i dess förhållande till tomt och åker. 

Det är framför allt den odlade jordens utmärkta beskaffenhet och kultur, 
som åstadkommer de höga arrendena för domäner i Malmöhus län, arrenden, 
som kunna gå upp till mellan 70 och 75 kr. per har tomt och åker, såsom t. ex. 
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beträffande Vadensjö och Lilla Hörstad i Könnebergs härad. Är så någon 
gång åkern förvandlad i trädgård, kunna än högre arrenden påräknas äfven 
i andra län. Så torde väl trädgårdsjorden vara en af orsakerna till, att Sten
brottet utanför Stockholm gifver ett arrende af 150 kr. per har tomt och 
åker. Men å andra sidan är det den för skånska förhållanden klena jorden i 
Färs och Frosta härader, som, såsom länets domänintendent framhållit, i hög 
grad sänker arrendena i dessa trakter. At t en egendom, som t. ex. Skäpperöd i 
Färs härad, lämnar endast 17 kr. pr har tomt och åker, kan icke förvåna, 
när man i värderingsinstrumenten såsom slutomdöme rörande åkerjorden läser, 
att den öfver allt är mycket skral, och att det vill synas, som om sådan mark 
bäst ägnade sig för skörd af omogen säd till foder. Liknande omdömen, så
som t. ex. att största delen af åkern till sin beskaffenhet närmar sig flyg
sanden, äro ej alltför sällsynta beträffande Skånedomäner i dessa trakter. — 
Den af naturen dåliga och understundom äfven vanskötta jorden i framför allt 
Värmlands men äfven Gottlands, Jämtlands, norra delen af Älfsborgs och 
de trakter af Västmanlands län, där staten äger domäner, är det, som i första 
rummet åstadkommer de låga arrendena därstädes. Tidt och ofta påträffar 
man i värderingsinstrumenten för domäner i Värmlands län uppgifter om jor
dens dåliga beskaffenhet, så t. ex. beträffande Solberg, Västra Rud och Skin-
naregården, hvilka alla gifva arrenden under 10 kr. per har tomt och åker. 

Beträffande Värmlandsdomänerna är det dock kanske lika ofta det dåliga 
och otidsenliga skick, hvari åbyggnaderna befinna sig, som håller arrendena 
nere. I värderingshandlingarna för ofvannämnda egendomar kan man få be
kräftelse äfven härpå. Å andra sidan visar exempelvis Väderstad i Östergöt
lands län — på sin tid säte för domhafvanden —, hurusom ett präktigt corps 
de logis kan stegra arrendet upp till 62 kr. per har tomt och åker. 

Finnes det så på domänen tillgång till vattenkraft, kvarn eller såg, kan 
staten påräkna högst afsevärda arrenden, sådana som för Högebro i Jönköpings 
län, 77 kr., Hackekvarn i Kronobergs län, 117 kr., Hjältorp i Älfsborgs län, 
38 kr. per har tomt och åker o. s. v. 

Hurusom små gårdar, där arrendatorn själf med tillhjälp af sin familj eller 
en dräng och en piga brukar jorden, lämna relativt högre arrendebelopp än 
de stora gårdarna med där erforderlig större och dyrbarare arbetskraft, skall 
i det följande närmare belysas. Det må här endast påpekas, att förekomsten 
af smärre domäner torde vara en af orsakerna till de höga arrendena i Jön
köpings och Kronobergs län, medan däremot de talrika större domänerna i 
Älfsborgs och Skaraborgs län rätt väsentligt bidraga till sänkandet af medel-
arrendebeloppet per har tomt och åker i dessa län. 

I ofvannämnda två Smålandslän verkar emellertid en annan faktor i än 
högre grad stegrande på arrendebeloppen. Det är icke blott den odlade jorden, 
som har sitt värde, äfven öfriga ägoslag hafva sitt. Framför allt är det ängs
marken, som näst efter åkern spelar den största rollen. Den ansenliga ängs
marken i Jönköpings, Kronobergs och Gäfleborgs län bidrager till att här steg
ra arrendena. Den nästan totala saknaden af naturlig äng förklarar delvis de 
låga arrendena i Södermanlands län, liksom den dåliga, mestadels af vatten-
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sjuka starrängar bestående ängsmarken å domäner i Stockholms län i viss mån 
bidrager till att här hålla arrendebeloppen nere. Hvad angår skogens inverkan 
på arrendebeloppet är det klart, att arrendatorn tillkommande virkesförmåner 
spela en betsrdande roll. När dessa såsom i omnämnda Smålandslän äro relativt 
stora, bidrager detta rätt väsentligt till höjande af medelarrendebeloppet per 
har tomt och åker, och beträffande flera domäner i dessa län får nog förekomsten 
af riklig virkesutsyning eller skogsafkastning anses såsom den förnämsta orsa
ken till höga arrenden, exempelvis beträffande Trismålen i Jönköpings län, 
Agnas, Skateboda-Kölaboda, Virshult och Makrismåla i Kronobergs län, där 
virkesförmånerna enligt Domänstyrelsens förteckning uppgå till mellan 5-75 
och 19-59 kbm. per har tomt och åker samt arrendena till 61-54—94-04 kr. per har 
tomt och åker. Att arrendatorerna i Kristianstads, Malmöhus, Hallands samt 
Göteborgs och Bohus län oftast äro nödsakade att köpa sitt husbehofsvirke är 
naturligtvis ägnadt att sänka arrendena i dessa län. 

De klimatiska förhållandenas verkan framgår af de i de nordliga länen 
sjunkande arrendena, och ett för jordbruket ogynnsamt klimat bidrager äfven 
till Värmlandsdomänernas låga arrenden. —• Huru en egendoms läge i öfrigt 
kan influera på dess arrendebelopp, finnas otaliga exempel på. Domäner, 
belägna intill Stockholm, Göteborg och andra städer, men äfven intill köpingar 
och municipalsamhällen, betinga, delvis på grund af de goda afsättningsmöj-
ligheterna, mycket Tiöga arrenden. I dylika trakter påträffas de högsta arren
dena, såsom för Ekelund, Sveden och Stenbrottet i närheten af Stockholm, Bäll-
skär, Backa, Rödjan och Skarvik intill eller inom Göteborg samt egendomen 
Mjölby invid municipalsamhället med samma namn. 

Nyss nämndes Ekelund utanför Stockholm såsom exempel på huru en do
mäns läge kan uppdrifva arrendebeloppet. Dess enorma höjd, 517 kr. per har 
tomt och åker, beror emellertid i främsta rummet på att å egendomen finnes 
en mängd lägenheter, som betala höga afgälder till arrendatorn. Samma förkla
ring gäller beträffande åtskilliga andra höga arrenden, där lägenhetsafgälderna 
ofta nog gå upp ända till närmare halfva arrendebeloppet. Om dylika lägen
heter och deras afgälder samt om torp och deras skyldigheter, lämnar Domän
styrelsens förteckning ingen som helst upplysning. Emellertid äro dessa fak
torer af så stor betydelse, att man utan fullt exakta uppgifter i dessa frågor 
ej kan bilda sig någon slutgiltig uppfattning om statens arrendeförhållanden. 
— För statens egnahemspolitik torde dessutom dylika uppgifter vara af vikt. 

Hvad slutligen angår förhållandet mellan kommunalskatternas höjd och 
arrendebeloppen, så kan man ju utan vidare utgå ifrån att ett dylikt förhål
lande existerar. Att med siffror påvisa detsamma möter emellertid den svårig
heten, att arrendekontrakten ofta äro afslutade på en tid, då utdebiteringen va
rit en helt annan än för närvarande. 

Emellertid låta åtskilliga abnorma arrendebelopp icke förklara sig af ofvan-
nämnda faktorer utan bero de på arrendekontraktens bestämmelser samt de 
förhållanden, som stå i samband med arrendeauktionerna. Dessa faktorer in
verka för öfrigt ej blott på arrendebeloppets höjd i förhållande till arealen utan 
jämväl på dess storlek i förhållande till taxeringsvärdet. 
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Först och främst spelar arrendetiden en viktig roll. J u kortare arrendetiden 
är, desto lägre blifver i regeln arrendet. Då nu en ej ringa del af domänerna 
äro utarrenderade på 1—5 år, måste statens arrendeinkomster härigenom röna 
en ogynnsam inverkan. Åtskilliga exempel föreligga också, hurusom en kort 
arrendetid kan vara hufvudorsaken till låga arrenden; sådant är fallet beträf
fande össjö och Brusarp i Kronobergs län m. fl. Att de perpetuella arrendena 
i allmänhet gifva staten ringa inkomst är ett kändt faktum; så utgör arrende : 

beloppet för det värdefulla Bergshamra i Stockholms län endast 14-54 kr. och 
för Lindhofs kungsgård i Hallands län endast 4-52 kr. per har tomt och åker. 
Emellertid uppgår arrendet för f. d. piparebostället Brännårby i Södermanlands 
län till 34-11 kr. per har tomt och åker. 

En annan ej oviktig faktor är tiden för arrendekontraktets ingående och då 
rådande ekonomiska konjunkturer. Denna fråga skall i det följande närmare 
behandlas. Dåliga konjunkturer, men kanske lika ofta rena tillfälligheter kun
na vålla brist på spekulanter med åtföljande låga anbud vid arrendeauktionen. 
Uppnås vid denna ej arrendevärdet, utlyses ny auktion, och understundom kunna 
ända till fyra arrendeauktioner hållas för en och samma egendom, utan att det 
åsatta arrendevärdet uppnås. I sådant fall har man oftast intet annat att 
göra än att till sist antaga det högsta anbudet, äfven om detta är för kronan 
nog så ofördelaktigt. Häri ligger förklaringen till en hel del låga arrenden, 
såsom beträffande Kalf i Kronobergs län, där arrendevärdet utgjorde 500 kr., 
men det antagna högsta anbudet nådde upp till endast 333-33 kr., samt Skin-
nargården i Värmlands län, arrendevärderad till 550 kr., antagna högsta an
budet 4(30 kr. Å. andra sidan äro måhända de fall, där liflig konkurrens vid 
auktionen drifver upp arrendesumman, än talrikare. Så måste t. ex. vid auktio
nen rörande Råstorp Södregård i Östergötlands län siste boställsinnehafvaren, 
som därstädes låtit uppföra en del byggnader och utfört trädgårdsanläggningar, 
i konkurrens med åtskilliga andra spekulanter bjuda ett enormt högt arrende
belopp — 116-48 kr. per har tomt och åker eller 8-94 % af taxeringsvärdet — 
för att få som arrendator kvarblifva vid den gård, han i egenskap af jägmästare 
förut innehaft. Ytterligare exempel på huru konkurrensen kan stegra arren
debeloppen äro följande, hvarvid de inom parentes anförda talen beteckna resp. 
egendoms arrendevärde och årligt arrendebelopp: Tånnö i Jönköpings län 
(850, 905 kr.), Bjällum i Skaraborgs län (1 000, 1 450 kr.), Tyskebo i Väst
manlands län (280, 380 kr.). Exemplen äro valda från olika län för att där
med åskådliggöra, att skillnaderna mellan arrendevärden och arrendebelopp ej 
uteslutande bero på för låga arrendevärderingar. — Angående arrendevärden 
lämnar tyvärr Domänstyrelsens förteckning ingen som helst upplysning, utan 
måste man för dylika uppgifter gå direkt till värderingsinstrumenten. 

Likaledes kan man endast genom att gå till originalhandlingarna få för
klaring på en del arrenden i Stockholms län, som te sig ovanligt låga. I för
teckningen finnes angifvet, att desamma efter viss tid skola utgå med betyd
ligt högre belopp, och af handlingarna ser man, att orsaken härtill är, att 
arrendatorerna intill denna tid hafva att betala annuiteter å odlingslån. Så 
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var förhållandet beträffande domänerna Tuna, Krogsta, Nibble, Skällnora, lotten 
n:r 1, Alby och Bredsättra. 

I kontrakten understundom stipulerade betydande byggnads- och odlings
skyldigheter äro naturligtvis ägnade att sänka de årliga arrendebeloppen. Häri 
ligger exempelvis förklaringen till det enormt låga arrendet för Näs kungsgård, 
lotten n:r 2, i Kopparbergs län, där arrendatorn är förpliktigad att efter an-
gifven plan »utan ersättning» fullständigt bebygga egendomen och till följd 
häraf i arrende erlägger endast 80 öre per har tomt och åker eller 0-14 % af 
taxeringsvärdet. 

Arrendebelopp i förhållande till taxeringsvärde. I tab. 8 meddelas en 
gruppering af domänerna efter arrendebeloppet per 1000 kronors taxeringsvärde 
och i tabellerna å sid. 22 och 23 åskådliggöres samma gruppering i relativa tal. 

Den talrikaste gruppen utgjordes enligt ifrågavarande tabeller af domäner 
med ett årligt arrendebelopp om 35—40 kr. per 1 000 kronors taxeringsvärde, 
i det att densamma omfattade 371 eller 20-88 % af samtliga domäner. Till 
föga lägre tal nådde grupperna 30—35 kr., 19-53 %, och 40—45 kr., 16-88 %. 
För något mera än 4/7 af samtliga domäner utgjorde alltså bruttoarrendebe-
loppet 3—47a % af taxeringsvärdet. Et t arrendebelopp af öfver 45 kr. per 1 000 
kronors taxeringsvärde lämnades af 22-62 % af egendomarna, och 3-71 % gåfvo 
öfver 60 kr., medan 5-12 °fo lämnade 20 kr, och därunder samt 1-01 % 10 kr. 
och därunder. 

Beträffande fördelningen inom olika län utgjorde för flertalet gruppen om 
SO—45 kr. niaximigrupp, men i Värmlands och Grottlands län lågo de flesta 
arrendena mellan 15 och 30 kr. per taxeringsvärde af 1 000 kr., och i Blekinge 
län var halfva antalet domäner utarrenderadt för 15—30 kr. och andra hälften 
för 35—40 kr. per 1 000 kronors taxeringsvärde. Låga arrenden — sådana om 
högst 15 kr. — förekommo mera talrika i "Värmlands län, 7, i Jämtlands län, 7, 
oeh i Kopparbergs län, 6, medan i förhållande till taxeringsvärdet höga arren
den förekommo i framför allt Jönköpings, Kronobergs och Skaraborgs län, där 
resp. 14, 14 och 7 öfverstego 60 kr. 

Arrendebeloppets fluktuationer äro sålunda äfven i tab. 8 afsevärda, och 
ej mindre te de sig i de kolumner af tab. I , sid. 24, där medelarrendebeloppen 
per taxeringsvärde af 1 000 kr. för domäner i olika län och hela riket meddelas. 
Brnttoarrendébeloppet för samtliga egentliga jordbruksdomäner utgjorde, som 
där synes, 36-11 °/oo af taxeringsvärdet och med afdrag för beviljade afkort-
ningar 28-54 0/00, medan för domäner i de olika länen bruttomedelarrendebeloppen 
växlade från 41-53 kr. i Jönköpings län och 40-00 kr. i Skaraborgs län till 16-88 
kr. i Kopparbergs län och 13-17 kr. i Jämtlands län per taxeringsvärde af 
1000 kr. 

Denna ringa grad af stabilitet hos arrendebeloppet, som till en början är 
ägnad att förvåna, beror delvis på de ofvan omnämnda förhållandena. 

Märkligt är, hurusom förekomsten af torp och afgäldsbetalande lägenheter 
bidrager till att höja arrendebeloppet äfven i förhållande till taxeringsvärdet. 
Såsom exempel härpå kan nämnas Hässleby och Frostas i Jönköpings län samt 

3—123640. 
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Hultås i Göteborgs och Bohus län, å hvilka ett flertal torp förekomma, Och 
där arrendebeloppen utgjorde resp. 62-64, 76-43 och 82-35 °/00 af taxeringsvärdet. 

Men man får äfven taga hänsyn till, att fastighetstaxeringsvärdena såsom 
verkställda af lokala myndigheter torde vara rätt olika på olika orter (jfr. sid. 
9 och 10), så att, medan de i vissa taxeringsdistrikt i det närmaste uppgå till de 
verkliga värdena, i andra afsevärdt understiga dessa. Måhända bero de i 
förhållande till taxeringsvärdena relativt höga arrendena i Skaraborgs och 
Älfsborgs län till en del på, att, såsom understundom framhållits, fastighets
taxeringsvärdena där ofta äro oskäligt låga. At t arrendebeloppen kunna vara 
känsligare värdemätare än hvad taxeringsvärdena ibland äro, framgår äfven 
däraf, att i län, såsom Jönköpings och Malmöhus, där arrendebeloppen voro 
relativt höga i förhållande till areal af tomt och åker, voro de det äfven i för
hållande till taxeringsvärde. 

Framför allt bero emellertid arrendebeloppets fluktuationer i förhållande 
till taxeringsvärdet på de växlande värden, hvarmed skogsmarken ingår i re
spektive domäners taxeringsvärden. En egendom med stor värdefull skog är 
naturligtvis relativt högt taxerad, men arrendet kan ej stiga till motsvarande 
höjd, enär ju som nämnts skogen, för såvidt den ej utgör god betesmark, har 
betydelse för kronoarrendatorn endast i den mån han därifrån erhåller utsyning 
af virke eller skogsafkastaing. Häri ligger förklaringen till de i förhållande 
till taxeringsvärdena så låga arrendena i Gräfleborgs och Kopparbergs län. I 
Jönköpings län däremot höllo sig trots skogrikedomen arrendena vid afsevärd 
höjd äfven i förhållande till taxeringsvärdena, och detta beror nog på, att sko
garna här äro af mindre svårtillgänglig natur och därigenom utgöra ej förakt
liga beten. Men äfven från Jönköpings län finnas en del exempel, hurusom 
arrenden på grund af högt upptaxerade skogar synas rätt ofördelaktiga. I 
de nordliga länen utgjorde arrendena understundom, såsom beträffande No-
ret i Kopparbergs län och Fors i Gäfleborgs län, endast mellan 5 och 9 °/oo af 
taxeringsvärdena. 

Det får ej heller glömmas, att man för att erhålla uppgift å kronodomäner
nas verkliga rentabilitet bör till arrendebeloppen lägga de ej obetydliga sum
mor, staten årligen inhöstar på afverkningar och försäljningar af skogseffek
ter från arrendegårdarnas skogar, samt att ofta nog stora utgifter utöfver de 
årliga arrendena vållas kronoarrendatorerna genom de kommunalutskylder, de 
hafva att erlägga för dylika hufvudsakligen af staten utnyttjade skogar (jfr 
sid. 9). 

Arrendebelopp för domäner af olika storlelcsgrupper. Det har redan 
i det föregående påpekats, hurusom små egendomar gifva relativt högre arren
den än större gårdar. Då frågan är af viss betydelse icke minst på grund af 
bestämmelsen, att, när kronans fördel anses sådant fordra, flera egendomar 
må under ett arrende upplåtas eller en egendom i flera lotter utarrenderas, hafva 
i tab. 9 och 10 domänerna indelats i grupper efter deras areal af tomt och 
åker, och dessa grupper i sin tur indelats efter det arrende, domänerna gåfvo 
per har tomt och åker samt per taxeringsvärde af 1 000 kr. Dylika indelningar 
med färre grupper och relativa tal återfinnas i tab. K. å sid. 31. 
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Tab. K. Utarrenderade egentliga jordbruksdomäner, fördelade efter arrende-
belopp per har tomt och åker och per taxeringsvärde af 1000 kr. samt efter areal, 

arrendeåret 1910—1911 (relativa tal). 
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Af dessa tabeller framgår, hurusom det hufvudsakligen är i förhållande till 
areal af tomt och åker och endast i ringa grad till taxeringsvärde, som man kan 
tala om en stegring i arrendena för smärre domäner, och detta hänger natur
ligtvis samman därmed, att små egendomar jämväl äro relativt högre upp
taxerade än större. Så var medeltaxeringsvärdet för domäner med tomt och åker 
om högst 10 har 1 551 kr. per har, för domäner om 10—50 har 713 kr. och för 
domäner om mer än 50 har 602 kr. Medeltaxeringsvärdet för samtliga domäner 
var 649 kr. per har tomt och åker. De relativt högre taxeringsvärdena och 
arrendebeloppen för smärre domäner torde bero förutom på de å sid. 26 om
nämnda billigare brukningskostnaderna därpå, att åbyggnadernas värde där ut
gör en större procent af hela egendomens, än hvad fallet är beträffande större 
jordbruksfastigheter. 

I tab. 9 och tab. K kan man se, att medan för samtliga domäner det vanli
gaste arrendebeloppet var 20—30 kr. per har tomt och åker, utgjorde detsam
ma 50—70 kr. för domäner med tomt och åker om 10 har och därunder samt 
30—40 kr. för domäner med tomt och åker om 10—20 har. För domäner om 
20—30 samt 30—40 har tomt och åker utgjordes den största gruppen af sådana 
om 20—30 kronors arrende, men för domäner om öfver 40 har voro arrende
grupperna om 10—20 kr. maximigrupper med undantag för domäner om 80—90 
Var, iikr ttrraitoni vm !&—'ifh tfùh 'Mb—3A- kn. WJÎ. lika. talrika». Älven, tabellens öf-
riga siffror gifva stöd för påståendet, att gårdar om 10 har och därunder läm
nade det högsta arrendet per har, samt att gårdar om högst 40 har gåfvo rela
tivt högre arrenden än större gårdar, men att bland dem, som överstego 40 har, 
ingen märkbar skillnad beträffande arrendenas höjd är att iakttaga. 

Ur tab. 3 framgår genom enkel räkneoperation, att medelarrendebeloppet 
per har tomt och åker utgjorde för domäner om högst 10 har 60-66 kr., för domä
ner om 10—50 har 25-88 kr. och för domäner om mer än 50 har 21-61 kr. Egen
domar med tomt och åker om 40—50 har torde väl också utgöra gränsområde 
mellan de hemman, där ägaren eller arrendatorn själf direkt deltager i jord
bruksarbetet, och de s. k. patrongårdarna, där hans verksamhet beträffande jor
dens skötsel mestadels inskränker sig till ett öfvervakande af drängars och pi
gors arbete, hvilket närmast ledes af särskild inspektor eller rättare. 

Det kunde sålunda synas, som om kronan genom att uppdela domänerna i 
smärre arrendelotter, där sådant utan större kostnader, t. ex. vid förekomst af 
utgår dar eller lägenheter, läte sig göra, kunde öka domänernas rentabilitet. 
Emellertid torde ett dylikt påstående böra ej så litet modifieras, i det att kro
nans förvaltningskostnader äro relativt högre för en liten domän än 
för en större, hvarjämte dessa smärre domäner relativt taget förorsaka staten 
större nybyggnadskostnader samt rikligare skogsanslag än de större egendomar
na. För öfrigt är frågan hvarför Domänstyrelsen ej i större utsträckning än 
som nu sker delar upp arrendegårdarna på flera små arrenden delvis besvarad 
därmed, att torparne ej äga optionsrätt vid särskild utarrendering, hvaremot 
optioDsberättigad arrendator, hvars arrendegård delas upp i flera arrenden, är 
berättigad till hembud på alla arrendena. En uppdelning skulle sålunda i 
vissa fall ej leda till annat än att kontraktens antal ökades (jfr nästa kapitel)-
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Arrendets skälighet, arrendeafkortning och optionsrätt. Af det före
gående torde hafva framgått, huru många och skiftande de faktorer äro som in
verka på arrendebeloppet, samt hurusom det knappast är möjligt att med ledning 
allenast af siffrorna för areal, taxeringsvärde och arrendebelopp afgöra om ett 
arrende är för kronan förmånligt eller ej. Äfven om en mängd kronoarrenden 
liksom medelarrendebeloppen onekligen förefalla väl låga, är det ej möjligt 
att uttala ett omdöme i ena eller andra riktningen, så länge vår jordbruks
statistik helt är i saknad af arrendeuppgifter, med hvilka man kunde jäm
föra kronoarrendena. Utan undersökningar på ort och ställe af opartiska sak
kunniga måste man sålunda än så länge nöja sig med domänintendenternas utta
landen med anledning af riksdagsrevisorernas anmärkning i fråga om de enligt 
deras förmenande allt för låga kronoarrendena, särskildt i Malmöhus län. Dessa 
uttalanden återfinnas i den revisorernas berättelse, som inlämnades till 1910 års 
Riksdag. 

Af samma skäl är det omöjligt att för närvarande utröna, om de specifika 
förmåner, som i form af arrendeafkortningar och optionsrätt komma krono-
arrendatorerna till del, som sig bör, motsvaras af högre arrenden för kro
nans egendomar än för öfriga. 

När nybyggnader och jordförbättringar utöfver de i kontraktet fastställda 
företagas i enlighet med af Domänstyrelsen fastställd plan, godtgöres krono-
arrenrlatorn för desamma antingen genom eftergift i närmaste årens arrende 
eller vid egendomens afträdande af den nya arrendatorn. Det är först genom 
nådiga kungörelsen den 17 juni 1903, arrendeafkortningarna fått sitt nuva
rande omfång. Enligt 1882 års förordning skulle, om byggnadsförslag före 
utarrenderingen ej kunde uppgöras, genom kontraktet bestämmas visst för år 
beräknadt penningebelopp, icke öfverstigande en tiondedel af det föreslagna 
arrendevärdet, hvilket belopp skulle genom byggnad under arrendetiden redo
visas eller vid egendomens afträdande kontant gäldas till kronan. Törst om 
nybyggnadskostnaderna öfverstego summan af dessa i kontraktet fastställda år
liga belopp, tillerkändes arrendatorn arrendeafkortning eller ersättning af ny-
tillträdande arrendator. Det var sålunda en ej oväsentlig lättnad, som be
reddes kronoarrendatorerna genom 1903 års bestämmelser, men redan förut 
torde kronoarrendatorerna varit gynnsammare ställda med afseende på bygg
nadsskyldighet än flertalet öfriga arrendatorer af allmänna hemman, såsom 
akademihemman och s. k. Danvikshemman. 

Arrendeafkortningarna för egentliga jordbruksdomäner uppgick arrendeåret 
1910—1911 till sammanlagdt 439 976 kr., hvaraf för byggnad 413 374 kr. 
samt för odling och täckdikning 26 602 kr., d. v. s. afkortningarna utgjorde 
21-00 % af arrendebeloppet. I förhållande till arrendebeloppet mera betydande 
afkortningar voro att anteckna för domänerna i Älfsborgs, Skaraborgs och Hal
lands län, där afkortningen uppgick till resp. 40-77, 29-88 och 25-31 °/o af arrende
summan. 

Optionsrätten i sin nuvarande form innebär som bekant, att arrendator och 
hans arfvingar, om de väl skött kronoegendom, hvilket utrönes genom åter
kommande besiktningar, hafva rätt att vid arrendets utgång få detsamma för-
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nyadt mot ett årligt arrendebelopp lika med det af värderingsmännen åsatta 
arrendevärdet. 

Af meddelande från Domänstyrelsen framgår, att vid ungefär 8/4 a f de sedan 
den 14 mars 1908 ingångna arrendekontrakten optionsrätten kommit till an
vändning. Af öfriga sedan denna tid ingångna kontrakt äro ungefär hälften 
resultat af arrendeauktioner, medan resten afslutits under hand genom Kungl. 
Maj:ts befallningshafvandes försorg och i allmänhet på kortare tid. I 11 fall 
har förutvarande arrendator ej användt sig af honom erbjuden optionsrätt. 

Om optionsrätten skrifver domänintendenten i Östergötlands län: »Beträf
fande påpekade förmånen i form af optionsrätt, som domänarrendatorerna kunna 
tillerkännas, så vill jag ingalunda underkänna densammas fördel och bety
delse; men skötes en egendom så, som den verkligen bör skötas, så äro där
med förenade rätt afsevärda kostnader äfven för arrendatorn, hvarför det synes 
rätt och billigt, att sagda förmån kommer honom till del, helst som han ge
nom den goda skötseln af egendomen uppdrifvit densamma till ett högre arrende-
värde för påföljande arrendeperiod. Först när optionsrätten oförskylldt tillfal
ler en arrendator, eller då man, som det heter, låter allt för mycket »nåd gå för 
rätt» vid bedömandet af egendomens skötsel, framkommer enligt mitt förme
nande en oberättigad fördel för densamme, på samma gång som kronan till
fogas både direkt och indirekt förlust och skada, då ert god och dålig arren
dator jämställas med hvarandra.» — En olägenhet, som optionsrätten onekligen 
medför, har påpekats i slutet af föregående kapitel. 

Arrendebeloppens storlek enligt kontrakt af olika årtal. I tab. 11 och 12 
äro domänerna grupperade efter arrendekontraktens årtal för att därmed belysa 
de höjningar och sänkningar i arrendena, som till äfventyrs skett under tiden 
1887—1910. Men tabellerna säga ej så mycket, beroende till stor del därpå, 
att talen i desamma äro alltför små, att icke tillfälligheter i stor utsträck-

Tab. L. Medelarrendebelopp per hektar tomt och åker och per taxeringsvärde 
om 1 000 kr. enligt kontrakt ingångna under olika tider, arrendeåret 

1910—1911. 
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ning spela in. — En åskådligare bild af arrendenas växlingar från en period 
till en annan lämnar omstående tab. L angående medelarrendebeloppen per 
hektar tomt och åker .samt per taxeringsvärde om 1 000 kronor. 

Åfven i denna tabell torde emellertid en del siffror bero på tillfälligheter. Så 
få de abnormt låga medelarrendetalen för smärre domäner, som utarrenderats 
år 1890 och tidigare, sin förklaring däraf, att dessa tal af se allenast de på 
ständig tid upplåtna egendomarna Brännårby i Södermanlands län och Hol-
gryte i Jönköpings län. Att domäner om högst 10 hektar, som utarrenderats 
under åren 1906—1910, i medeltal lämna ej mindre än (ï̂ -45 °/oo å taxerings
värdet, medan medelarrendet per hektar tomt och åker föga skiljer sig från när
mast föregående femårsperiod, beror hufvudsakligen därpå, att man vid taxe
ringen af de fjorton lägenheter, som år 1909 frånskilts Kronobergs kungsgård, 
tydligen ej tagit vederbörlig hänsyn till de rätt afsevärda inkomster, som till
skyndas småbrukarne å dessa lägenheter genom uthyrning af sommarnöjen till 
Växjöbor, och som sätta sagda arrendatorer i stånd att betala kronan höga arren
den. I sin helhet visar tabellen, att arrendebeloppens växlingar från en period till 
en annan ej äro synnerligen betydande; och detta torde till stor del bero därpå, att 

Tab. N. Medelmarkegångspris å spannmål, hö, halm och smör, åren 1886—1910. 

Tab. M. Arbetspris för jordbruksarbetare, åren 1886—1910. 
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optionsrätten i hög grad neutraliserar de ekonomiska konjunkturernas inverkan. 
Emellertid framgår tydligt, att arrenden, som ingåtts under de första åren, 
ända fram till 1890, innan ännu jordbruksnäringen hämtat sig efter den stora 
krisen, äro synnerligen låga. Så oförmånliga för staten som de nu te sig 
voro de väl dock knappast vid tidpunkten för kontraktens ingående, ty det 
bör observeras, att taxeringsvärdena sedan dess stegrats afsevärdt, och en del 
nyodlingar hafva också företagits. Medelarrendebeloppen för under åren 1891 
—1895 ingångna arrenden äro genomgående högre, och detta bör nog ställas 
i samband med förutom förbättrade konjunkturer äfven med den år 1893 
införda lättnaden i arrendatorernas byggnadsskyldighet. Sedan medelarren
dena för år 1896—1900 visat sjunkande tendens stiga de för perioden 1901— 
1905 afsevärdt, men sjunka åter för åren 1906—1910. Medelarrendebeloppen 
såväl per hektar tomt och åker som per taxeringsvärde om 1 000 kronor äro 
dock för dessa sista år högre än för tidigare perioder med nämnda undantag och 
öfveiskjuta dem för den första perioden med respektive 11-90 och 15-97 %. 

Hvad som ej oväsentligt bidragit till att hålla arrendena nere under se
nare år är den betydande inskränkning, som skett beträffande arrendatorer
nas virkesförmåner. Men vid en jämförelse mellan arrenden ingångna under 
olika tider måste man framför allt besinna ökningen i arbetspris, hvilken inga
lunda till fullo uppväges af stegrade pris å jordbruksprodukter. Se härom 
tab. M och N. Arbetsprisens inverkan på arrendebeloppen spåras i det för
hållandet, att de senares stegring är så väsentligt större beträffande smådomä-
ner, där arrendatorn med hjälp af familjemedlemmar och möjligen någon tjänare 
själf sköter sitt jordbruk, än beträffande större domäner, där han i stor ut
sträckning är hänvisad till lejd arbetskraft. 

Stockholm den 31 december 1912. 

Underdånigst 

LITDYIG WIDELL. 

Sven Oden. 
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