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T i l l K o n u n g e n . 

_Liandtmäteristyr elsen får härmed afgifva underdånig 
berättelse om landtmäteriet i riket för år 1897, upptagande 
särskilda redogörelser angående: Rikets Generallandtmäteri-
kontor, Landtmäteripersonalen, det Allmänna Skiftesverket 
samt Storskiftes- och Afvittringsverken. 

Rikets Generallandtmäterikontor. 

1 :o. Såsom närmare synes af Landtmäteristyrelsens till 
Eders Kongl. Maj:ts Justitie-kanslersembete den 13 sistlidne 
Januari afgifna arbetsförteckning för år 1897, har följande 
antal mål och ärenden handlagts af Styrelsen, nemligeu: 

Sref och remisser från Eders Kongl. May.ts kansli och 
Högsta Domstol, 2 balanserade och 39 inkomna under året, 
tillsammans 41 (deraf 8 skiftesmål), af hvilka 39 blifvit under 
året afgjorda och 2 balanserade till år 1898; 

Bref och remisser från Eders Kongl. May.ts Kollegier, 
Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande samt andra embets-
verh och myndigheter, 2 balanserade och 152 inkomna under 
året, tillsammans 154, hvilka alla blifvit under året afgjorda; 

Ansökningar m. m., 1 balanserad och 362 inkomna under 
året, tillsammans 363, af hvilka 362 blifvit afgjorda och 1 
balanserad till 1898. 

Styrelsen har sålunda under år 1897 haft att handlägga 
5 balanserade och 553 inkomna, tillsammans 558 mål och 
ärenden, af hvilka 555 blifvit afgjorda och 3 balanserade till 
år 1898. 

2:o. Oberäknadt remisser inom kontoret och utlemnade 
protokollsutdrag utgör antalet af från Styrelsen utgångna 
expeditioner 913. 

3:o. Landtmäterifiskalen har haft att handlägga 12 ba
lanserade och 243 under året inkomna, tillsammans 255 mål 
och ärenden, af hvilka 241 blifvit afgjorda och 14 balanserade 
till år 1898. 

4:o. Aktuarien har emottagit och qvitterat 3,783 regalark 
inkomna publika renovationer, ombesörjt utlåning till offentliga 
myndigheter af 1,044 kartor och beskrifningar samt till en
skilda personer på begäran utgifvit kopior eller utdrag uf 57 
kartor och 49 beskrifningar mot stämpelafgifter till sammau-
räknadt belopp af 1,754 kronor 55 öre. 

5:o. Ingeniörerne hafva hufvudsakligeu varit sysselsatta 
med dels arkivundersökningar för utredning af förekomna 
ärenden, dels granskning af de publika renovationer, som 
från förste landtmätarne i länen för deras egna förrättningar 
inkommit, och hvilka renovatiouer innehålla tillsammans 388 
regalark, samt dels granskning och kollationering af samt 
beräkning af lösen för åtskilliga af aktuarien till enskilda 
personer mot stämpelafgifter utgifna kartor och beskrifningar, 



Redovisning. 

hvilka jemväl af ingeniörerne blifvit t i l l r ik t ighe ten a t t e s t e -

rade. Dessutom hafva ingeniörerne b i t r äd t vid h a n d l ä g g n i n g 

af åtskil l iga andra inom Geuera l landtniä ter ikoi i tore t förekomna 

göromal samt bestr idt landtmäter i f iskals t jensten under de t ider , 

dii, ordinarie inneliafvaren af denna t jenst å tn ju t i t semester 

eller varit förordnad a t t bestr ida landtmäter i sekre te ra re t jens ten . 

G:o. Unde r ar 1897 hafva vid Genera l l and tmäte r ikon to re t 

vari t ans tä l lda t r e ex t ra b i t räden . E n af dem ha r verks tä l l t 

renskr i fn ing, den andre har b i t räd t l and tmäte r i sek re te ra ren 

och den tredje sysselsatts af ak tuar ien med åtski l l iga i arkivet 

fö rekommande göromål . 

7:o. Fö rhå l l ande t med de å t Styrelsens vård och för

va l tn ing anför t rodda a l lmänna medel ha r vari t föl jande: 

Arbetsförteckning. 
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8:o. For att bereda en ôfversigt af autalet mal och âren-

den, hvilka blifvit under de senast forflutna sex âren hand-

lagda dels af Styrelsen och dels i landtmâterifiskalskontoret, 

meddelas i underdânighet fôljande 
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Landtmäteripersonalen. 

Enligt matrikeln öfver landtmäteripersonalen, bestod denna 
personal vid 1896 års slut af: 

6 embets- och tjenstemän vid Generallandtmäterikontoret; 
21 förste landtmätare; 

118 kommissionslandtmätare, deraf 5 voro sysselsatte vid afvittringsverket; 
72 vice kommissionslandtmätare, deraf 2 voro sysselsatte vid rikets all

männa kartverk och 1 vid afvittringsverket; 
154 landtmäteriauskultanter; och 
134 landtmäterielever; 
505 tillsammans; deraf på eget ansvar arbetande 217, eller 9 mindre 

än vid årets början. 

Inom denna personal hafva följande förändringar timat 
under år 1897: 

Landtmäteripersonalen har ökats med 27 elever, och då 
25 personer afgått, så har landtmäteristaten på det hela ökats 
med 2 personer. 

Vid 1897 års slut funnos enligt matrikeln: 

5 embets- och tjenstemän vid Generallandtmäterikontoret; 
23 förste landtmätare; 

117 kommissionslandtmätare, deraf 5 voro sysselsatte vid afvittringsverket; 
66 vice kommissionslandtmätare, deraf 2 voro sysselsatte vid rikets all

männa kartverk; 
144 landtmäterianskultanter och 
152 landtmäterielever; 

507 tillsammans; deraf på eget ansvar arbetande 211, eller 6 mindre än 
vid årets början. 

I matrikeln qvarstå åtskilliga auskultanter och elever, 
hvilka sannolikt icke vidare komma att sysselsätta sig med 
landtmäterigöromål; sålunda tjenstgjorde under sistlidet år 
af de i matrikeln upptagna 296 landtmäteriauskultanterne 
och eleverne endast 

113 landtmäteriauskultanter och 
66 landtmäterielever; 

179 tillsammans, eller 9 mera än under år 1896. 

Allmänna Skiftesverket. 

Af tab. 1, hvilken innehåller ett, efter förste landtmä-
tarnes berättelser om landtmäteriet i hvarje län, länsvis upp-
rättadt sammandrag öfver år 1897 afslutade landtmäteriför-
rättningar i hela riket — afvittringsgöromålen dock icke in
begripna — inhemtas i hvad mån berörda förrättningar inom 
hvarje län förekommit. 

De märkligaste upplysningar, som hemtas ur tab. 1, torde 

vara, att inom hela riket egentliga laga skifteu *) under år 1897 
blifvit afslutade å 180,302 hektar och 129,433 mantal; att inom 
Jönköpings län, hvarest de under år 1897 afslutade egentliga 
laga skiftenas omfattning varit större än i något annat län 
inom södra och mellersta delarne af riket, sådana förrättnin
gar afslutats å 3,265 hektar och 13,2 5 mantal; att inom 
Vesterbottens län, hvarest de under år 1897 afslutade laga 
skiftenas omfattning varit större än inom något annat län 
i riket, sådana förrättningar afslutats å 93,585 hektar och 
24,3 6 9 mantal; att inom hela riket andra skiftesförrättningar 
än egentliga laga skiften under år 1897 blifvit afslutade å 
134,818 hektar och 188,3 8 mantal; att i Jemtlands län, der 
detta slags förrättningar haft större omfattning än i något 
annat län i riket, dylika afslutats å 28,504 hektar och 10,87 
mantal; att ingen stängseldelning blifvit under år 1897 af-
slutad af landtmätare inom Upsala, Södermanlands, Gotlands, 
Malmöhus, Elfsborgs, Örebro, Vestmanlands, Geneborgs och 
Vesterbottens län; samt att ingen vägdelning under sagda år 
afslutats af landtmätare inom Kronobergs, Skaraborgs, Gefle-
borgs och Vesternorrlands län. 

Då egostyckningar enligt lagen den 27 Juni 1896 i tab. 1 
icke redovisas särskildt, utan ingå bland »alla andra förrätt
ningar», men det bör vara af intresse att vinna upplysning i 
hvad mån nämnda, genom berörda lag införda, nya form för 
egors delning inom hvarje län under nästlidne år kommit till 
användning, helst nämnda år är det första, hvarunder lagen 
tillämpats, har Styrelsen låtit på grund af förste landtmätar-
nes årsredogörelser och landtmätarnes arbetsförteckningar upp
rätta tab. 2, som innehåller ett länsvis upprättadt sammandrag 
öfver år 1897 afslutade egostyckningar i riket. 

Af denna tab. inbemtas att 236 egostyckningar under 
året afslutats, dervid 77,7 02 mantal med en areal af 38,426 
hektar genom egostyckning delats i tillsammans 1,652 lotter. 

Tabellen utvisar vidare att det största antalet egostyck
ningar eller 27 afslutats inom Jemtlands län; att 22 dylika 
förrättningar afslutats inom hvartdera af Kristianstads och 
Gefleborgs län; att inom Malmöhus län förekommit 18, inom 
Stockholms län 16, inom hvartdera af Gotlands och Blekinge 
län 15, inom Kronobergs län 14 och inom Vesterbottens län 
10 afslutade egostyckningar; att inom Göteborgs och Bohus 
län ingen egostyckning under året afslutats; samt att inom 
hvarje af de nu icke särskildt nämnda läuen antalet afslutade 
dylika förrättningar understiger 10; att den genom ego
styckning delade arealen varit störst i Jemtlands län eller 
10,766 hektar samt att derefter i ordning komma Gefleborgs, 
Stockholms, Vesterbottens och Vesternorrlands län med resp. 
3,276, 2,963, 2,541 och 2,013 hektar; att nämnda areal utgör 
mellan 1,000 och 2,000 hektar i Södermanlands, Kronobergs, 
Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Vermlands, Kopparbergs och 
Norrbottens län, mellan 500 och 1,000 hektar i Östergötlands, 

*) Med egentliga laga skiften förstås i denna tabell likasom i öfrigt 
uti denna berättelse laga skifte på antingen alla egorna eller ock särskildt 
inrösningsjorden samt särskildt afrösningsjorden till icke allenast byar, 
utan äfven enstaka hemman eller lägenheter, som utgöra possessioner 
för sig sjelfva, hvilka icke tillför ene undergått livarlcn 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 afvittringsförrättningar. 
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Gotlands, Hallands, Skaraborgs, Örebro och Vestmanlands län, 
mellan 100 och 500 hektar i Upsala, Malmöhus och Elfsborgs 
län samt under 100 hektar i Jönköpings län. 

Genom sammanställning af summorna i tab. 1 med de 
summor, som finnas i motsvarande tabeller för åren 1892—1896, 
erhållas de sifierupgifter, som redovisas i tab. 3, innehållande 
sammandrag öfver afslutade egentliga laga skiftens och, med 
undantag för storskiften och afvittringar, alla andra landt-
mäteriförrättningars omfång åren 1892—1897. 

Af tab. 3 synes, bland annat, att alla de afslutade landt-
mäteriförrättningame omfattat: 

af hvilket allt framgâr, att de afslutade fôrrâttningarnes om-
fâng imder âr 1897 varit med hànsyn till afmâtta och skiftade 
hektar vàsentligt mindre an under âr 1896 samt under hvarje 
af âren 1892—1896, efter medeltal ràknadt, rnedan deremot 
sâvâl samman af afmâtta liingder som summan af delade 
lângder varit under âr 1897 betydligt stôrre an under âr 1896 
och mer an tre gânger sa stor som motsvarande summa for 
hvarje af âren 1892—1896, i medeltal râknadt. 

Tab. 4 innehâller en ôfversigt bfver den.arbetande landt-
mâteripersonalen vid allmânna skiftesverket inom hvarje sâr-
skildt lân samt dervid forekomna landtmâterifôrràttningars 
mângd, beskaffenhet och handlâggning. 

Af denna tabell framgâr, bland annat, att de pâ eget 
ansvar vid allmânna skiftesverket arbetande landtniâtarnes 
antal varit stôrst i Vesterbottens, Gefleborgs, Jemtlands, Norr-
bottens och Kopparbergs lân, nâmligen respektive 20, 18, 18, 
18 och 15, och minst i Upsala och Blekinge lân, nâmligen 
3 i hvavtdera lânet, samt att antalet afslutade laga skiften 
varit stôrst i Vesterbottens lân, nâmligen 29, dâ deremot inom 
Upsala, Sodermanlauds, Malm'ôlms och Vestmanlands lân icke 
nâgot samt inom hvartdera af Kronobergs, Blekinge och 
Kristianstads lân endast ett laga skifte under âr 1897 blifvit 
afslutadt. 

Af tab. 5 synes, att fôrordnanden till landtmâteriforrâtt-
ningar i hela riket utgifvits: 
âr 1897 till 15G laga skiften och 2,567 andra fôrrattn., eller tills. 2,723 
âr 1896 till 164 d:o d:o 2,013 d:o d:o 2,177 
o. i medeltal for âren 
1892-1896 till 179 d.-o d:o 1,926 d:o d:o 2,105 

I afseende pâ nu omformâlda fôrordnanden torde bôra 
anmârkas, att under âr 1897 en del deraf meddelats for landt-
mâtare frâu annat lân an det, inom hvilicet landtmâtaren 
varit stationerad, nemligen : 

Af tab. 6, innehållande en länsvis upprättad uppgift å 
jordegares utgifter för under år 1897 afslutade laga skiften, 
synes att sådana utgifter icke förekommit i Upsala, Söder
manlands, Malmöhus och Vestmanlands län samt varit lägst 
i Kristianstads län, hvarest de utgjort endast 294 kronor 70 
öre; att ifrågavarande utgifter utgjort 608 kronor 93 öre i 
Göteborgs och Bohus län; emellan 1,000 och 2,000 kronor i 
Kronobergs län; emellan 2,000 och 5,000 kronor i Kalmar, 
Blekinge, Hallands, Skaraborgs och Örebro län; emellan 5,000 
och 10,000 kronor i Stockholms, Östergötlands och Vermlands 
län; emellan 10,000 och 20,000 kronor i Gotlands, Elfsborgs 
och Kopparbergs län; emellan 20,000 och 50,000 kronor i 
Jönköpings, Vesternorrlands och Norrbottens län; emellan 
50,000 och 100,000 kronor i Gefleborgs och Jemtlands län samt 
202,684 kronor i Vesterbottens län, i hvilket sistnämnda län 
dessa utgifter således äfven under år 1897 varit störst, — 
äfvensom att berörda utgifter för hela riket uppgått till 
562,095 kronor 94 öre, deraf till landtmätare och godemän 
440,774 kronor 24 öre och till öfriga beräknade utgifter 
121,321 kronor 70 öre. 

I förestående summa äro äfven kostnader för ändringar 
af laga skiften inberäknade. Ibland utgifterna till landt
mätare och godemän äro upptagna alla slags till dem ut
gående arfvoden och ersättningar för resekostnader för laga 
skiften samt lösen för skifteshandlingar och kartor. De för 
öfrigt beräknade utgifterna äro sådana, som måst af skifteslag 
gemensamt bestridas, såsom till vederbörande domstolar med 
deras biträden, till utflyttande delegare, minskadt med hvad 
af allmänna medel såsom utflyttningsunderstöd erhållits, samt 
för den första anläggningen af vid skifte bestämda vägar och 
fioddiken m. m.; men till de ifrågavarande utgifterna räknas 
icke handtlangnings- och dylika kostnader, å hvilka landt
mätare ej hafva säkra uppgifter att tillgå, och icke heller er
sättningar, hvilka blifvit, enligt §§ 99, 100, 101 och 107 i 
nådiga skiftesstadgan, en eller flera delegare i skifteslaget för 
erhållna motsvarande fördelar ålagda. 

Enligt i Statskontoret erhållen upplysning har af ofvan 
nämnda slags utfiyttningsunderstöd, jemlikt nådiga kungörelsen 
den 27 Sept. 186l", af statsmedel utbetalts 24,099 kronor 24 öre. 

Tab. 7, innehållande en öfversigt öfver allmänna skiftes
verkets i riket ställning den 31 December 1897, utvisar såväl 
i hvad mån skiftesverket numera framskridit inom hvarje sär-
skildt län, som äfven hvad i detta afseende ännu kan anses 
återstå. 

Denna tabell är visserligen icke i alla afseenden till
förlitlig, och detta gäller i synnerhet om de uppgifter, som 
meddelats i de tvänne sista hufvudkolumnerna. I den förra 
har, såsom rubriken visar, införts mantal på de byar, som 
troligen komma att undergå laga skifte. Förverkligandet af 
hvad som i detta afseende blifvit antaget beror naturligtvis 
på vederbörande jordegare. Säkerligen är hemmantalet uti 
den ifrågavarande kolumnen snarare för högt än för lågt, 
enär sannolikt ett eller annat hemman derstädes blifvit in
taget, som icke kan blifva föremål för laga skifte i egentlig 
mening. Alla sådana hemman äro eljest intagna i sista 
hufvudkolumnen, i hvilken för öfrigt intagits alla krono- och 
frälsesäterier, boställen, bruk, bergs-, frälse- och rekogni-
tions- m. fl. hemman, som antingen af ålder varit enstaka 
eller blifvit detta i senare tider medelst afvittring o. d. samt 
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följaktligen icke kunna komma att undergå laga skifte på alla 
egor eller andra af dessa än de, som möjligen ligga i sam-
fällighet med andra hemmans egor. 

Beträffande i fråga varande uppgifter, så vidt de angå 
Kopparbergs län, bör anmärkas, att mantalssättning å hem
man och lägenheter inom länet väl af ålder funnits och 
äfven i senare tid skett å särskilda skattlagda lägenheter, 
men att inom hela länet, utom Vesterbergslagen, den långt 
utsträckta hemmansklyfningen i förening med den omständig
heten, att huru små andelar som helst af olika byar och 
hemman blifvit vid storskiftesförrättningarne såsom besuten-
heter sammanförda, sedan lång tid omöjliggjort all mantals
sättning å de särskilda hemmanen inom hvarje socken, bvarföre 
endast hela socknens gemensamma hemmantal vore kändt, 
samt att i följd häraf of vanberörda uppgifter kunnat beräknas 
endast approximativt och med ledning af reducerade jorda
talet, med undantag för Kopparbergs och Thorsångs socknar, 
för hvilka uppgifterna skett med ledning af taxeringsvärden. 

För öfrigt bör anmärkas beträffande ifrågavarande upp
gifter för Vesterbottens och Norrbottens län, att inom dessa 
läns lappmarker mantalet för flere hemman ännu icke blifvit 
genom afvittring slutligen bestämdt, samt att fördenskull upp
gifterna härutinnan framdeles torde komma att förändras. 

Storskiftes- och Afvittringsverken. 

Med ledning af de utaf Eders Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafyande afgifna berättelser angående afvittringsverken i Vester
bottens och Norrbottens län är tab. 8 upprättad, utvisande 
afvittringsverkets fortgång under år 1897, och genom samman
ställning af denna tabells summor med dem, hvilka finnas i 
den likartade tabellen för åren 1893—1896, erhålles samman
dragen femårsöfversigt af storskiftes- och afvittringsverken 
åren 1893—1897, tab. 9. 

För öfrigt anföres här angående: 

Afvittringsverket i Vesterbottens län. 

För Sorsele socken har under året afvittringen ofvanför 
odlingsgränsen fortgått så, att mätningarne derstädes nu äro 
afslutade; och för öfrigt hafva landtmätarne under vinter
månaderna varit sysselsatta med konceptkartornas fullbordande, 
uträkning och renovering samt egobeskrifningars och bäfde-
förteckningars upprättande m. m. 

För Stensele socken ofvanför odlingsgränsen och Tärna 
kapellförsamling hafva mätningar pågått under sommarmåna
derna, och under vintermånaderna hafva landtmätarne varit 
sysselsatta med fullbordande och uträkning af konceptkartorna 
samt upprättande af egobeskrifningar och häfdeförteckningar 
m. m. 

Vid afvittringsverket i länet hafva varit anstälde dels 
intill den 27 April en ordinarie landtmätare samt från den 
16 Juni till årets slut en tillförordnad landtmätare, dels ock 

Stockholm den 28 Maj 1898. 

under hela året två extra landtmätare; och har förste landt-
mätaren A. Lagergréen i nåder varit förordnad att under året 
tjenstgöra såsom afvittringsstyresman. 

Afvittringsverket i Norrbottens län. 

I Arjepluogs socken äro 18,000 meter rågångar utstakade, 
bredhuggna och rörlagda samt kompletteringar och kollatio
neringar af renovationer af kartor och handlingar verkstälda, 
hvarjemte, sedan Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 
10 April 1896, med upphäfvande af Eders Kongl. Maj:ts Be-
fallningshafvandes utslag den 1 Februari 1893 i fråga om af
vittring af Arjepluogs lappmarkssocken, i hvad detsamma 
afsåge skattläggning af hemmanet Arfliden n:r 1 samt om
rådestilldelning och skogsanslag för hemmanen Arfliden n:is 
1 och 2, visat ärendet i dessa delar åter, nytt afvittrings-
förslag rörande dessa hemman blifvit upprättadt. 

I Arvidsjaurs socken har kollationering och komplettering 
af renovationer och kopior af kartor samt afskrifter af hand
lingar verkstälts. Derjemte har, efter det Eders Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande vid granskning af afvittringsstyresmannens 
utlåtande i fråga om dispositionen af kronoöfverloppsmarkerna 
inom socknen funnit de upprättade förslagen böra i väsendt-
liga delar omarbetas, sådant skett samt förnyadt utlåtande 
af styresmannen afgifvits. 

I Joclvmocks socken hafva ändringer af områdestilldel
ningar för byar och hemman, i fråga om hvilka afvittringen, 
i hvad den rörer desamma, återförvisats, blifvit verkstälda, 
hvarförutom kompletteringar och kollationeringar af kartor 
och handlingar utförts. 

I Gellivara socken hafva förut ofullbordade förslag rörande 
dispositionen af öfverloppsmarkerna upprättats samt komplet
teringar och kollationeringar af kartor och handlingar blifvit 
verkstälda. 

I Juckasjärvi socken äro några ändrings- och kollatione-
ringsgöromål verkstälda. 

I EnonteMs socken hafva områdestilldelningar för byar 
och hemman blifvit i det närmaste fullbordade. 

Vid afvittringsverket i länet hafva under året varit an-
stälda förutom styresmannen, hvilken jemväl tjenstgjort såsom 
afvittringslandtmätare, fyra landtmätare i högre lönegraden 
och en extra landtmätare, tillsammans sex landtmätare. 

Enligt i Generallandtmäterikontoret tillgängliga anteck
ningar öfver statsverkets samtliga utgifter för storskiftes- och 
afvittringsverken, uppgå dessa utgifter för: 

Underdånigst 

HUGO MAETIN. 
e. f. 

11. Wetter ström. 





TABELLBILAGOR. 
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Tab. 1. 
Sammandrag öfver år 1897 afslutade 

*) Deraf 38,426 hektar delade genom egostjckning. Af dessa 38,426 hektar hafva 23,159 införta i kol. 27 utan att fördelas på kol. 22—26. 



landtmäteriförrättningar i riket. 
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Tab. 2. 

Sammandrag öfver år 1897 afslutade egostyckningar i riket. 
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Tab. 3. 

Sammandrag öfver afslutade egentliga laga skiftens och, med undantag för storskiften 
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och afvittringar, alla andra landtmäteriförrättningars omfång 1892—1897. 
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Tab. 4. 

Öfversigt öfver den arbetande landtmäteripersonalen vid allmänna skiftesverket samt dervid 
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förekomna landtmäteriförrättningars mängd, beskaffenhet och handläggning under år 1897. 
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Tab. 5. 

Sammandrag öfver förordnanden till landtmäteriförrättningar under åren 1892—1897. 
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Tab. 6. 

Uppgift å jordegares utgifter för laga skiften, afslutade under år 1897. 

Tab. 7. 

Allmänna skiftesverkets i riket ställning den 31 December 1897. 
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Tab. 8. 
Storskiftes- och Afvittringsverkens fortgång år 1897. 

Tab. 9. 

Sammandragen femårsöfversigt af Storskiftes- och Afvittringsverken åren 1893—1897. 
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