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Stormäktigste, Allernådigste Konung! 

_Till underdånig åtlydnad af föreskriften i 11 
momentet af 2 § nådiga Landtmäteri-instruktionen 
den 6 Augusti 1864, att Chefen för Landtmäteri-
styrelsen skall inom den 15 Juni hvarje år till 
Eders Kungl. Maj:t insända underdånig berättelse 
om landtmäteriet i riket, får jag härmed afgifva 
sådan berättelse för år 1877, hvarvid det torde i 
nåder tillåtas mig att först redogöra på följande 
sätt för verksamheten under samma år inom 

Rikets General-landtmäterikontor. 

l:o. Såsom närmare synes af Landtmäteri-
styrelsens, till Eders Kungl. Maj:ts Justitie-kanslers-
embete den 14 sistlidne Januari afgifna arbetsför

teckning för år 1877, här följande antal mål och 
ärenden derunder handlagts af Styrclsen, nem
ligen: 

Bref och remisser frän Eders Kungl. Maj:ts 
Kansli och Högsta Domstol, 2 balanserade och 121 
inkomna under året, tillsammans 123, af hvilka 122 
blifvit afgjorda och 1 balanseradt till år 1878; 

Bref och remisser från Eders Kungl. Maj:ts och 
Rikets Kollegier, Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande samt andra, med dem jemförliga verk och 
myndigheter, 8 balanserade och 295 inkomna under 
året, tillsammans 303, af hvilka 301 blifvit afgjorda 
och 2 balanserade; 

Ansökningar m. m., 14 balanserade och 739 in
komna under året, tillsammans 753, af hvilka 748 
blifvit afgjorda och 5 balanserade. 
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Styrelsen har sålunda under år 1877 haft att 

handlägga 24 balanserade och 1,155 inkomna, till

sammans 1,179 mål och ärenden, af hvilka Landt-

mäterisekreteraren föredragit 890 och Öfver-inge-

niören 289 samt 1,171 blifvit afgjorda och 8 ba

lanserade. 

2:o. Närmaste följden af förenämnda måls och 

ärenders handläggning har blifvit, oberäknadt många 

remisser till tjenstemännen inom General-landtmäteri-

kontoret och hvad i Styrelsens protokoll influtit, 

1,541 utgående expeditioner, deraf 1,156 på Landt-

mäterisekreterarens och 385 på öfver-ingeniörens 

föredragning. 

3:o. Utöfver sin verksamhet såsom föredra

gande i Styrelsen, har öfver-ingeniören, i honom 

åliggande egenskap af: dels Chef för Aktuarien och 

Ingeniörerne, skolat vaka öfver god ordnings hål

lande i General-landtm&teri-kontorets vidlyftiga ar

kiv af kartor och beskrifningar; anordna en del af 

Aktuariens och Ingeniörernes publika göromål; emel

lan desse tjenstemän fördela sådana renovationer 

af arkivets kartor och beskrifningar, som af enskilde 

blifvit begärda, och hålla hand öfver verkställig-

heten af dylikt renovationsarbete samt granska så

dana, från landtmätare i länen till General-landt-

mäteri-kontoret inkomna publika renovationer, mot 

hvilka anmärkningar af Ingeniörerne blifvit gjorda 

m. m.; dels Justerare af landtmäteri-, vägnings- och 

bränvinsprofnings-instrument samt af mått och vigter, 

justerat de å 38 diopterlinialer varande landtmäteri-

skalor, 19 särskilda landtmäteriskalor, 224 landt

mäteri- och skeppsmäterikedjor, 4 mät- och röj-

stockar, 22 medicinal-längdmått, 29 koniska och 1 

kubiskt rymdmått samt 11,114 större och mindre 

vigter, tillsammans 11,451 justeringspjeser, — samt 

dels Bokförare, fort räkning öfver till General-landt-

mäteri-kontoret influtna böter och viten samt huru 

de blifvit använda. 

4:o. Landtmäteri-fiskals-kontoret har haft att 

handlägga 49 balanserade och 263 under året in

komna, tillsammans 312 mål och ärenden, af hvilka 

262 blifvit afslutade och 50 balanserade till inne

varande år. Antalet från samma kontor utgångna 

expeditioner, har varit 303. 

5:o. Aktuarien har haft närmaste bestyret med 

kartearkivet och allt hvad dertill författningsenligt 

hörer samt, sedan register upprättats till 23 karte-

böcker, ombesörjt inbindningen af samma böcker 

och flera andra ekonomiska angelägenheter; fort 

dels räkningar öfver kontorets expensmedel och åt-

skilliga andra allmänna medel samt dels provisori-

ska register öfver till kontoret inkomna puplika 

renovationer och till enskilda personer utgifvit 36 

kopior eller u tdrag af arkivets kartor, 68 bevis samt 

80 afskrifter eller utdrag af protokoll och beskrif

ningar. Karteböckernas i arkivet antal utgör nu 

1,978. De flesta innehålla hvardera omkring 250 

regalark. 

6:o. Ingeniörerne hafva hufvudsakligen varit 

sysselsatte med dels revision af, från Eders Kungl. 

Maj:ts och Rikets Kammar-kollegium remitterade 

skattläggningar och dylikt samt med arkivundersök-

ningar, tillsammans utgörande 24, — dels gransk

ning af de publika renovationer, som från landt

mätare i länen inkommit och hvilka renovationer 

innehålla tillsammans 2,720 regalark — samt dels 

kopiering för enskilda personers räkning af 44 kartor 

och 25 beskrifningar. 

7:o. Af de vid General-landtmäteri-kontoret 

anställde två Amanuenserne har den ene fort två 

diarier öfver alla till Styrelsen inkomna dels mål 

och ärenden samt dels landtmätares och justerares 

adresser, dagböcker, arbetsförteckningar, reversal å 

slutligen, i så väl koncept som publik renovation, 

redovisade kartor och beskrifningar äfvensom ar-

vodesräkningar, samt för öfrigt bi trädt hufvudsak

ligen Landtmäteri-sekreteraren i många afseenden 

och i någon mån öfver-ingeniören, hvaremot den 

andre Amanuensen uteslutande biträdt Landtmäteri-

fiskalen genom at t föra hans diarium öfver inkomna 

mål och ärenden, att renskrifva och kollationera 

alla från honom utgångna expeditioner, att föra så 

väl den s. k. Tjensteboken öfver alla landtmä

tare och justerare som ock en bötesmedelsräk-

ning m. m. 

8:o. Förhållandet med de åt Styrelsens vård 

och förvaltning anförtrodda allmänna medel, har 

varit följande: 
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a) Bötes och diverse medel. 

Kontant behållning från år 1876, 

innestående i Riksbanken 6,969,00 

hos bokföraren 453,41 7,422,41. 

Uppbörd: bötesmedel 345,00 

diverse medel 3,420,86 3,765,86. 

Summa Kronor 11,188,27. 

Utgifter 1,381,99. 

Kontant behållning till år 1878, 

innestående i Riksbanken 9,269,00 

hos bokföraren 537,28 9,806,28. 

Summa Kronor 11,188,27. 

b) Expensmedel. 

Kontant behållning från år 1876, 

hos redogöraren 157,82 

Uppbörd 4,400,00 4,557,82. 

Utgifter 4,113,36 

Kontant behållning till år 1878, 

hos redogöraren 444,46 4 557 §2. 

c) Diverse anslag, såsom till skrifvarebiträde, 

gratifikationer åt extra ordinarie tjensteman och 

betjente, arvoden åt lärare för landtmäteri-elever 

och till en justerare af bränvinsprofningsinstrument 

samt postafgifter för tjenstebref: 

Kontant behållning från år 1876, 

hos redogöraren 44,23 

Uppbörd 6,470,00 6,514,23. 

Utgifter 6,277,62 
o 

Aterleverering 167,50 

Kontant behållning till år 1878, 

hos redogöraren 69,11 6,514,23. 

9:o. För att bereda en öfversigt af antalet mål 

och ärenden, hvilka blifvit under de senast förflutna 

sex åren handlagda, dels af Styrelsen och dels i Landt-

mä^eri-fiskals-kontoret, meddelas i underdånighet 

följande : 

T a b l å . 
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Landtmäteri-personalen. Det Allmänna Skiftesverket. 

Inom denna personal hafva följande förändrin-

gar timat år 1877: 
l:o. Afgångna äro genom. ... befordran; afsked ;döden; tillsammans, 

Landtmäteri-elever 15 — — 15 

Landtmäteri-aaskultanter 8 — — 8 
Afvittringslandtmätare — 2 — 2 
Vice Kommissions-landtmätare 11 1 1 12 

Kommissions-landtmätare 3 3 3 9 

Andre Landtmätare — 1 — 1 

Förste Landtmätare — —- 2 2 

tillsammans genom afsked eller döden 12 

2:o. Tillkomna äro: 
Landtmäteri-elever, deribland 7 militärer, 35, eller mer än år 1876, 11 
Landtmäteri-ausknltanter 16, d:o d:o 14 

Afvittrings-landtmätare 3, d:o d:o 3 
Vice Kommissions-landtmätare 8, d:o d:o 3 
Kommissions-landtmätare 9, eller färre än d:o 8 

Förste Landtmätare 3, eller mer än d:o 3 
Embets- och tjensteman vid General-

landtmäteri-kontoret O, eller färre än d:o 1; 

På det hela här landtmäteristaten år 1877 ökats 

med de 35 eleverne; men som från staten afgått 12 

personer, så här den under samma år ökats med 23. 

Enligt matrikeln öfver nämnda stat , bestod 

denna vid 1877 ars slut af: 
175 Landtmäteri-elever eller mer än år 1876, 20; 
149 Landtmäteri-ansknltanter d:o d:o 8; 

7 Storskiftes- eller AfVittrings-landtmätare, 
som icke tillika voro Förste-, Andre- eller 
Kommissions-Landtmätare d:o d:o 1; 

73 Vice Kommissions-landtmätare eller färre än d:o 4; 

262 Kommissions-landtmätare eller lika med d:o — 

6 Andre Landtmätare eller färre än d:o 1; 

24 Förste Landtmätare eller mer än d:o 1; 
10 Embets- och tjensteman vid General-landt-

mäteri-kontoret eller lika med d:o — 

tillsammans 706. 

I matrikeln qvarstå likväl åtskilliga élever och 

auskultanter samt kanske äfven landtmätare, hvilka 

antagligen icke vidare komma att sysselsätta sig med 

landtmäterigöromål; ty under sistlidet år tjenst-

gjorde endast: 
102 Landtmäteri-elever. 
89 Landtmäteri-ansknltanter. 

324 Landtmätare vid det Allmänna Skiftesverket 

53 Landtmätare vid Storskiftes- och Afvittringsverken, hvilka icke tillika 
arbetade vid det förstnämnda verket, samt 

10 Embets- och tjensteman härstädes, hvadan den tjenstgörande landt-

lnäteri-personalen år 1877 ntgjorde endast: 
5787 

Af bilagan N:o 1, hvilken innehåller ett, efter 

förste landtmätarnes berättelser om landtmäteriet 

i hvarje län, länsvis upprät tadt sammandrag öfver 

år 1877 afslutade landtmäteriförrättningrar i hela 

riket — storskiftes- och afvittringsgöromålen dock 

icke inbegripna — täcktes Eders Kungl. Maj:t nå-

digst inhemta, i hvad mån berörda förrättningar 

under nämnda år inom hvarje län förekommit. När 

detta sammandrags summor sammanställas med de 

summor, hvilka finnas i lika beskaffade sammandrag 

för åren 1872—1876, så erhållas de sifferuppgifter, 

som redovisas i bilagan N:o 2, innehållande sam

mandrag öfver afslutade egentliga skiften*) och, 

med undantag för storskiftes- och afvittringsgöro

målen, alla andra landtmäteri-förrättningars omfång 

åren 1872—1877. 

De märkligaste upplysningar, som kunna hem-

tas ur det först nämnda sammandraget, torde vara, 

utom sådana, å hvilka uppmärksamheten icke lärer 

behöfva att särskildt fästas, att , medan under år 1876 

intet egentligt laga skifte afslutats i Blekinge län, 

inom detta län afslutats ett sådant skifte under år 

1877 på 1,165 qvadratref; — att skiften af nämnda 

slag under år 1877 afslutats på endast 2,916 qvadrat

ref i Göteborgs och Bohus län; på 3,840 qvadrat

ref i Malmöhus län, på 6,398 qvadratref i Stock

holms län och på 6,716 qvadratref i ö reb ro län ; — 

att ingen stängseldelning år 1877 af landtmätare af

slutats inom Gotlands och Blekinge län — samt att 

ej heller någon vägdelning af landtmätare under 

nämnda år afslutats inom Upsala, Jönköpings, Got

lands, Jemtlands, Westerbottens och Norrbottens län. 

Af bilagan N:o 2 synes, bland annat, att de år 

1877 afslutade förrättningarne omfattat: 

*) Med egentligt laga skifte förstås, här och i det följande, laga 
skifte på antingen alla egorna eller ock särskildt inrösningsjorden samt 
särskildt afrösningsjorden till icke allenast byar, ntan äfven enstaka hem
man och jemväl lägenheter, som utgÖra possessioner för sig sjelfva, hvilka 
icke tillförene wndergått hvarken enskifte eller laga skifte. Till andra 
förrättningar räknas deremot ändringar af afslutade laga skiften, klyfningar 
af hemman och lägenheter, hvilka förut undergått enskifte eller laga skifte, 
och alla andra förrättningar, som icke utgöra egentliga laga skiften och 
ej heller storskiftes- eller afvittrings-förrättningar. 
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545 fôrmedlade mantal emot 455 år 1876 och 5141 enligt 
2,134,643 afmatta qv.-ref d:o 1,888,431 d:o d:o 2,005,019 medeltal 
2,959,694 skiftade d:o d:o 2,612,023 d:o d:o 2,878,107 under åren 
6,004,209 fot uppm.längderd:o 9,363,099 ä:o d:o 7,376,761 1872— 
3,857,046 » delade d:o d.o 7,141,029 d:o d:o 5,646,955 1876, 

af hvilket allt följer, att de afslutade förrättningar-

nas omfång varit under år 1877, i fråga om man

tal samt afmatta och skiftade qvadratref, större än 

både under år 1876 och enligt medeltal under åren 

1872—-1876, men i fråga om uppmätte och delade 

längder betydligt mindre än både under år 1876 och 

enligt medeltal under åren 1872—1876. 

Antalet förordnade landtmäteri-förrättningar, 

hvilket under år 1876 var något större än under år 

1875, här likaledes under år 1877 något ökats, men 

dock varit mindre, än medeltalet för åren 1872— 

1876. Detta synes dels af bilagan N:o 3, innne-

hållande en länsvis upprättad tablå för år 1877 öf

ver den arbetande landtmäteripersonalen vid all-

männa skiftesverket i riket samt dervid förekomna 

landtmäteri-förrättningars mängd, beskaffenhet och 

handläggning, så vida nemligen denna tablå jem-

föres med de tablåer af samma slag, hvilka upp-

rättats för åren 1872—1876, och dels omedelbart 

af bilagan N:o 4, innehållande en likaledes länsvis 

upprättad tablå öfver förordnanden till landtmäteri-

förrättningar, utfärdade under hvartdera af åren 

1872—1877; ty af denna tablå inhemtas, att af sådana 

förordnanden utgifvits i hela riket år: 

1872 till egentl. laga skiften 397 och till andra förrätta. 2,556, tillsamm. 2,953, 
1873 d:o d:o 446 d:o d:o 2,519, d:o 2,965, 
1874 d:o d:o 365 d:o d:o 2,507, d:o 2,872, 
1875 d:o d:o 326 d:o d:o 2,188, d:o 2,514, 
1876 d:o d:o 318 d:o d:o 2,272, d:0 2,590, 
medeltal d:o d:o 370 d:o d:o 2,408, d:o 2.778, 
1877 d:o d:o 277 d:o d:o 2,420, d:o 2,697. 

Af bilagan N:o 5 innehållande en länsvis upp

rättad tablå öfver jordegares utgifter för under år 

1877 afslutade laga skiften, synes, att ingå sådana 

utgifter förekommit i Vesterbottens län; — att de 

utgjort endast 315 kronor i Malmöhus län, 1,282 i 

Blekinge län, 2,177 kronor i Göteborgs och Bohus 

län, 9,102 kronor i Vermlands län, 9,289 kronor i 

ö rebro län, 9,654 kronor i Kristianstads län, 15,331 

kronor i Westmanlands län och 17,245 kronor i 

Södermanlands län; — att de deremot utgjort emel

lan 20 och 30 tusen kronor i Hallands, Stockholms, 

Skaraborgs, Kalmar och Kronobergs län; emellan 

30 och 40 tusen kronor i Kopparbergs och Elfsborgs 

län; emellan 40 och 50 tusen kronor i Jönköpings, 

Westernorrlands och Upsala län samt öfver 50 tusen 

i östergötlands, Norrbottens, Jemtlands, Gotlands 

och Gefleborgs län, i hvilket sistnämnda län dessa 

utgifter varit störst och utgjort icke mindre än 

107,187 kronor, — äfvensom att de uppgått, på det 

hela, till landtmätare och gode män till 456,289 

kronor och för öfrigt till 325,140 kronor, tillsam

mans 781,429 kronor. För jemförelses skull torde 

här få nämnas, att i fråga varande slags utgifter 

utgjorde år 1876: 738,332 kronor, år 1875: 907,795 

kronor, år 1874: 778,848 kronor, år 1873: 687,489 

kronor, år 1872: 579,081 kronor. I förestående sum-

mor äro jemväl kostnader för ändringar af afslutade 

laga skiften inberäknade. Ibland utgifterna till landt

mätare och gode män äro upptagna alla slags till 

dem utgående så väl arvoden för laga skiften, deri

bland äfven lösen för skifteshandlingar och kartor, 

som ock resekostnads-ersättningar. De för öfrigt 

beräknade utgifterna utgöra sådana, som mast af 

skifteslag gemensamt bestridas, såsom till veder

börande domstolar med deras biträden, till utflyt

tande delegare, minskadt med hvad dem af allmänna 

medel såsom utflyttningsunderstöd bestås, samt för 

den förstå anläggningen af vid skifte bestämda vägar 

och floddiken m. m.; men till de i fråga varande 

utgifterna räknas icke handtlangnings- och andra 

dylika kostnader, å hvilka landtmätare ej hafva säkra 

uppgifter att tillgå, och icke heller ersättningar, 

hvilka blifvit, enligt §§ 99, 100, 101 och 107 i nå

diga skiftesstadgan, en eller flere delegare i skiftes

lag för erhållna motsvarande fördelar, ålagda. 

Enligt i Statskontoret erhållen upplysning, här 

utaf ofvan nämd a slags utflyttnings-understöd, jem-

likt nådiga kungörelsen den 27 September 1861, år 

1877 utbetalts 53,041 kronor 50 öre. Af sådant 

understöd utbetaltes år 1876: 59,829 kronor, år 1875: 

48,542 kronor 30 öre, år 1874: 40,867 kronor 17 

öre, år 1873: 60,377 kronor 16 öre och år 1872: 

51,486 kronor 50 öre. 

2 
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Storskiftes- och afvittringsverken. 
Emedan Landtmäteri-styrelsen redan till Eders 

Kungl. Maj:t i underdånighet öfverlemnat och utlåtit 
sig öfver Eders Kungl. Maj:ts vederbörande Befall-
ningshafvandes berättelser angående storskiftesverket 

i Kopparbergs län samt afvittringsverken i Wes te r 
bottens och Norrbottens län, så torde för dessa delar 
af landtmäteriet här icke erfordras andra uppgifter, 
än de, som innefattas i följande, på nyss nämnda 
berättelser grundade summariska 

Tablå öfver Storskiftes- och Afvittringsverkens fortgång år 1877: 

Åtskilliga andra arbeten, än de nu uppgifna, 
såsom egograderingar, publika renovationer af kartor 
och beskrifningar m. m. äro visserligen äfven år 

1877 verkställda, men de kunna icke medelst siffror 
redovisas. 
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Justeringsverket. 
Derigenom att första justerare-distriktet i Malmö

hus län delats i två, finnas numera 94 sådana di

strikt i hela riket. Af dessa justerare-distrikt voro 

vid 1877 års slut 19 — eller 1 i Malmöhus län, 1 

i Kristianstads, 1 i Kronobergs, 2 i Hallands, 2 i 

Göteborgs, 1 i Elfsborgs, 2 i Skaraborgs, 1 i Stock

holms, 2 i Kopparbergs, 2 i Jemtlands, 3 i Vester

bottens och 1 i Norrbottens län — icke försedda 

med egna just•erare. Det ena af de ifrågavarande 

19 distrikten, eller det första i Stockholms län, har, 

till beqvämlighet för detta distrikts innevånare, tills 

vidare förenats med Stockholms stads södra juste-

raredistrikt; men de öfriga 18 distrikten hafva i 

brist på sökande, icke kunnat förses med egne ju

sterare, hvarföre justeringen i de samma måst, så 

godt sig göra låtit, verkställas af justerare i näst

gränsande distrikt. Detta för innevånarne uti be-

rörda 18 distrikt, ofördelaktiga förhållande är en 

följd deraf, å ena sidan, att kostnaderna för inköp 

af likare och öfriga justerings-instrument samt deras 

underhåll äro mycket betydliga och skola bestridas 

af justerarne sjelfve, och, å den andra sidan, att 

inkomsterna af justeringen äro i samma distrikt så 

ringa, att de föga mer än betacka räntan å nyss-

nämnda kostnader, hvilket åter väsendtligen kom-

mer sig deraf, att många af dem, som i handel och 

rörelse bruka mått och vigter, i allmänhet sällan 

begära omjustering af desamma inom bestämd tid. 

Den sannolika följden häraf är, att det på många 

ställen icke rä t t tillgår vid mätning och vägning. 

Tillfredsställande kontroll kan svårligen i detta af

seende utöfvas hvarken af alla köpare eller, såsom 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärdar, 

S t o r m ä k t i g s t e , A l l e r n å d i g s t e K o n u n g ! 

E d e r s K u n g l . M a j : t s 

det nu är stäldt, af kronobetjeningen. Den skulle 

väsendtligen vinnas genom den i 14 § af nådiga 

stadgan, angående mått och vigt, den 10 November 

1865 föreskrifna omjusteringen af längdmått hvart 

femte år samt af målkärl och vigter årligen äfven

som dessutom alltid, då mått eller vigter genom 

reparation eller på annat sätt veterligen förändrats; 

men underlåtenhet af omjustering är icke belagd 

med något särskildt ansvar, och derför eger sådan 

underlåtenhet allt för mycket rum. Om detta allt 

har Landtmäteri-styrelsen gjort framställningar uti 

två underdåniga memorial den 18 Maj 1874, det 

ena, med förslag till ändringar i nyss nämnda stadga 

om mått och vigt samt, det andra, angående ändring 

af 5 och 21 §§ i 22 kap. af Strafflagen; men Sty-

relsen har ej lyckats vinna nådigt bifall till de delar 

af förberörda förslag, hvilka afsågo verksamma me

del till åstadkommande af mått och vigters omju

stering inom derför stadgad tid. 

I fråga om ändring af nu gällande föreskrifter 

angående kronobetjeningens tillsyn öfver rigtigheten 

af i allmän handel och rörelse begagnade mått och 

vigter, har jag gjort en ny framställning i § 70 

mom. 3 och 4 utaf det af mig den 30 Januari 1877 

afgifna förslaget till nådig stadga om mått och vigt 

efter det metriska systemet. 

Under år 1877 afgick genom döden 3 och ge

nom afsked 3 samt tillkom 8 justerare af mått och 

vigter. Dessa tjenstemäns antal var vid nämnda ars 

slut 76, af hvilka alla utom fem tillika voro eller 

varit landtmätare. 

Vid nyss nämnda tidpunkt fanns endast en ju

sterare af bränvinsprofnings-instrument och han var 

bosatt i hufvudstaden. 

H. Wetterström. 

Stockholm, i Rikets General-landtmäteri-kontor den 8 Juni 1878. 

underdånigste, tropligtigste 
tjenare och undersåte 

LUDVIG B. FALKMAN. 

Gustaf Liunggren. 
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Sammandrag öfver år 1877 afslutade 

Detta sammandrag, som grundar sig på Förste Landtmätarnes uppgifter, 
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landtmäteri-förrättningar i riket. 
Bil. N:o 1. 

innehåller intet i afseende på storskiftes- och afvittringsverken. 
Stockholm, i Rikets General-landtmäteri-kontor den 11 Juni 1878. 

Ex officio 

H. Wetterström, 
Landtmäteri-sekreterare. 
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Sammandrag öfver afslutade egentliga laga skiftens och, med undantag för storskiften 
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Bil. N:o 2. 

och afvittringar, alla andra landtmäteri-förrättningars omfång åren 1872—77. 

Stockholm, i Rikets General-landtmäteri-kontor den 11 Juni 1878. 

Ex officio 

H. Wetterström. 
Landtmäteri-sekreterare. 
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Tablå för år 1877 öfver den arbetande landtmäteri-personalen vid allmänna skiftesverket 

* Under detta tecken utsätta siffror utmärka för hvarje län, huru mänga inom andra län stationerade lantmätare, derstädes varit förordnade att 
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Bil. N:o 3. 

riket samt dervid förekomna landtmäteri-förrättningars mängd, beskaffenhet och handläggning. 

verkställa landtmäteri-forrättningar. 

Stockholm, i Rikets General-landtmäteri-kontor den 11 Juni 1878. 

Ex officio 

H. Wetterström, 
Landtmäteri-sekreterare. 

3 



Bil. N:o 4. 

Tablå öfver förordnanden till landtmäteri-förrättningar, utfärdade nedannämde år. 

H. Wetterström, 
Landtmäteri-sekreterare. 

Ex officio 
Stockholm, i Rikets General-landtmäteri-kontor den 11 Juni 1878. 

18 
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Bil. N:o 5. 

Tablå öfver jordegares utgifter för under år 1877 afslutade laga skiften. 

E x officio 

H. Wetterström, 
Landtmäteri-sekreterare. 

Stockholm, i Rikets General-landtmäteri-kontor den 11 Juni 1878. 
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