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Ti l l Konungen. 

JLiandtmäteristyrelsen får härmed afgifva underdånig 
berättelse om landtmäteriet i riket för år 1899, upptagande 
särskilda redogörelser angående: Rikets Generallandtmäteri-
kontor, Landtmäteripersonalen, Allmänna Skiftesverket samt 
Storskiftes- och Afvittringsverken. 

Rikets Generallandtmäterikontor. 

l:o. Såsom närmare synes af Landtmäteristyrelsens till 
Eders Kongl. Maj:ts Justitie-kanslersembete den 12 sistlidne 
Januari afgifna arbetsförteckning för år 1899, har följande 
antal mål och ärenden handlagts af Styrelsen, nemligeu: 

Bref och remisser från Eclers Kongl. May.ts kansli och 
Högsta Domstol, 6 balanserade, 45 inkomna under året, 
tillsammans 51 (deraf 15 skiftesmål), af hvilka 36 blifvit under 
året afgjorda och 15 balanserade till år 1900; 

Bref och remisser från Eders Kongl. Maj:ts och Rikets 
Kollegier, Eders Kongl. MajJs Befallningshafvande samt 
andra embetsverk och myndigheter, 7 balanserade, 171 in
komna under året, tillsammans 178, hvaraf 170 blifvit under 
året afgjorda och 8 balanserade till år 1900; 

Ansökningar m. m., 1 balanserad och 415 inkomna under 
året, tillsammans 416, af hvilka 405 blifvit under året afgjorda 
och 11 balanserade till år 1900. 

Styrelsen har sålunda under år 1899 haft att handlägga 
14 balanserade och 631 inkomna, tillsammans 645 mål och 
ärenden, af hvilka 611 blifvit afgjorda och 34 balanserade till 
år 1900. 

2:o. Oberäknadt remisser inom kontoret och utlemnade 
protokollsutdrag utgör antalet af från Styrelsen utgångna 
expeditioner 1,090. 

3:o. Landtmäterifiskalen har haft att handlägga 23 ba
lanserade och 337 under året inkomna, tillsammans 360 mål 
och ärenden, af hvilka 338 blifvit afgjorda och 22 balanserade 
till år 1900. 

4:o. Aktuarien har emottagit och qvitterat 2,492 regalark 
inkomna publika reuovationer, ombesörjt utlåning till offentliga 
myndigheter af 1,279 kartor och beskrifningar samt till en
skilda personer på begäran utgifvit kopior eller utdrag af 111 
kartor och 103 beskrifningar mot stämpelafgifter till ett samman-
räknadt belopp af 2,468 kronor 45 öre. De i arkivet befint
liga karte- och beskrifningsböckernas antal, som under året 
ökats med 7, utgör nu 2,395. 

5:o. Ingeniörerna bafva hufvudsakligen varit sysselsatta 
med dels arkivundersökningar för utredning af förekomna 
ärenden, dels granskning af de publika renovationer, till
sammans innehållande 197 regalark, som från förste landt-
mätarne i länen för desses egna förrättningar inkommit, dels 
ock granskning och kollationering af samt beräkning af lösen 
för åtskilliga af aktuarien till enskilde mot stämpelafgift ut-
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jrifiKi kar tor och beskrifningar, hvi lka jemviil af ingeniörerne 

blifvit till r ik t ighe ten a t tes terade . Dessutom hafva ingeniö

re rne b i t räd t vid h a n d l ä g g n i n g af åtskil l iga andra göromål 

inom ( ienera l l and tmäte r ikon tore t . 

fi:o. Unde r ur 1899 hafva vid Genera l l and tmä te r ikon to re t 

varit ans iä lda t re extra b i t räden. Af desse ha r en verks tä l t 

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

den tredje sysselsatts af ak tua r i en med åtski l l iga i a rk ive t 

förekommande göromål . 

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

va l tn ing anför t rodda a l lmänna medel har var i t föl jande: 

8:o. För a t t bereda en öfversigt af an ta le t mål och ä ren

den, hvi lka blifvit unde r de senast förflutna sex åren hand

lagda dels af Styrelsen och dels i landtmäter i f i skalskontore t , 

meddelas i u n d e r d å n i g h e t följande 

Arbetsförteckning. 



Landtmäteripersonalen. — Allmänna Skiftesverket. 

Landtmäteripersonalen. 

Enligt matrikeln öfver landtmateripersonalen bestod denna 
personal vid 1898 års slut af: 

6 embets- och tjenstemän vid Generallandtruäterikontoret; 
24 förste landtmätare; 

118 kommissionslandtmätare, deraf 4 voro sysselsatte vid afvittringsverket; 
67 vice komraissionslandtmätare, deraf 2 voro sysselsatte vid rikets all

männa kartverk; 
139 landtmäteriauskultanter och 
163 landtrnäterielever; 
517 tillsammans, deraf på eget ansvar arbetande 215, eller 4 mera 

än vid årets början. 

Inom denna personal hafva följande förändringar timat 
under år 1899: 

Landtmateripersonalen har under årets ökats dels med 
undertecknad, som i nåder utnämnts till landtmäteridirektör, 
dels med 25 elever samt en i landtmäteristaten återinförd 
landtmäteriauskultant; och då 18 personer afgått , 'har landt
materipersonalen alltså på det hela ökats med 9 personer. 

Vid 1899 års slut funnos enligt matrikeln: 

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

117 kommissionslandtmätare, deraf 4 voro sysselsatte vid afvittringsverket; 
71 vice kommissionslandtmätare, deraf 2 voro sysselsatte vid rikets all

männa kartverk; 
132 landtmäteriauskultanter och 
178 landtmäterielever; 
526 tillsammans, deraf på eget ansvar arbetande 216, eller 1 mera 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 311 landtmäteriauskultauterne 
och eleverne endast 

95 landtmäteriauskultanter och 
72 landtmäterieleveT; 

167 tillsammans, eller 7 mindre än under år 1898. 

Allmänna Skiftesverket. 

Af tab. 1, hvilken innehåller ett, efter förste landtmä-
tarnes berättelser om landtmäteriet i hvarje län, länsvis upp-
rättadt sammandrag öfver år 1899 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 kunna hemtas ur tab. 1, 
torde vara, att inom hela riket egentliga laga skiften *) under år 
1899 blifvit afslutade å 236,512 hektar och 166,899 mantal; att 
inom Upsala län, hvarest de under år 1899 afslutade egentliga 
laga skiftenas omfattning varit större än i nugot annat län 
i södra och mellersta delame af riket, sådana förrättnin
gar afslutats å 6,691 hektar och 17,17 mantal; att dernäst 
kommer Gotland med 5,691 hektar ocb 24,25 mantal; att inom 
Jemtlands län, hvarest de under år 1899 afslutade laga 
skiftenas omfattning varit större än inom något annat län 
i riket, sådana förrättningar afslutats å 127,086 hektar och 
16,7 14 mantal; att inom hela riket andra skiftesförrättningar 
än egentliga laga skiften under år 1899 blifvit afslutade å 
250,299 hektar och 333,884 mantal; att inom Vesterbottens län, 
der detta slags förrättningar haft större omfattning än i något 
annat län i riket, dylika afslutats å 49,799 hektar ocb 22,7 2 3 
mantal; att| de under år 1899 af landtmätare afslutade väg-
delningarna omfattat 4,411,420 meter; samt att ingen väg-
delning under sagda år afslutats af landtmätare inom Öster
götlands, Kronobergs, Elfsborgs, Jemtlands, Vesterbottens och 
Norrbottens län. 

Tab. 2 innehåller ett på grund af förste landtmätarnes 
årsredogörelser och landtmätarnes arbetsförteckningar länsvis 
upprättadt sammandrag öfver år 1899 afslutade egostycknin
gar i riket. 

Af denna tabell inhemtas att 847 egostyckningar under 
året afslutats, dervid 208,0 9 2 mantal med en areal af 127,325 
hektar genom egostyckning delats i tillsammans 4,762 lotter. 

Tabellen utvisar vidare att det största antalet egostyck
ningar eller 121 afslutats inom Vesterbottens län; att närmast 
derefter komma: Gefleborgs län med 92, Kristianstads län med 61, 
Gotlands län med 55, Malmöhus län med 53, Göteborgs och 
Bohus län med 51 afslutade dylika förrättningar och att Up
sala län kommer i sista rummet med allenast 3 sådana; at t 
den genom egostyckning delade arealen varit störst i Vester
bottens län eller 33,546 hektar samt att derefter i ordningen 
komma Jemtlands län med 19,760, Vesternorrlands län med 
15,265, Gefleborgs län med 11,214, Vermlands län med 9,054, 
Norrbottens län med 6,882 och Kristianstads län med 4,595 
hektar; att nämnda areal utgör mellan 2,000 och 4,000 hektar i 
Jönköpings, Kalmar, Gotlands och Örebro län, mellan 1,000 
och 2,000 hektar i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, 
Kronobergs, Blekinge, Malmöhus, Hallands ocb Vestmanlands 
län samt mindre än 1,000 hektar i Upsala, Göteborgs och 
Bohus, Elfsborgs, Skaraborgs och Kopparbergs län. 

Jemföras slutsummorna i nu ifrågavarande tab. 2 med 
slutsummorna i motsvarande tabeller till Styrelsens uuderd. 
berättelser för åren 1897 och 1898, inhemtas deraf att antalet 
under år 1899 afslutade egostyckningar är nära fyra gånger så 

*) Med egentliga laga skiften förstås i denna tabell likasom i öfrigt 
uti denna berättelse laga skifte på antingen alla egorna eller ock särskildt 
inrösningsjorden eller särskildt afrösningsjorden till icke allenast byar, 
utan äfven enstaka hemman eller lägenheter, som utgöra possessioner 
för sig sjelfva, hvilka icke tillförene undergått vare sig enskifte eller laga 
skifte. Till andra förrättningar räknas deremot dels ändringar af afslutade 
laga skiften, delsklyfningar af hemman och lägenheter, hvilka förut undergått 
enskifte eller laga skifte, dels ock alla andra förrättningar, som icke utgöra 
egentliga laga skiften och ej heller storskiftes- eller afvittringsförrättningar. 
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stort som antalet af de under är 181)7 afslutade och nära tret
tio procent större un antalet under år 1898 afslutade dylika 
förrättningar samt att den genom egostyckning delade arealen 
är för är 1899 mer än tre gånger så stor som motsvarande 
areal för år 1897 och nära femtio procent större än arealen 
för år 1898. 

Genom sammanställning af summorna i tab. 1 med de 
summor, som finnas i motsvarande tabeller för åren 1894—1898, 
erhållas de sifferuppgifter, som redovisas i tab. 3, innehållande 
sammandrag öfver omfånget afslutade egentliga laga skiften och, 
med undantag för storskiften och afvittringar, alla andra landt-
mäteriförrättningar åren 1894—1899. 

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

af hvilket allt framgår, att de afslutade förrättningarnes om
fång under år 1899 varit med hänsyn till afmätta och skiftade 
hektar något mindre än under år 1898, närmande sig medel
talet för 1894—1898, medan deremot såväl summan af af
mätta längder som summan af delade längder under år 1899 
varit större än under år 1897 och jemväl större än motsva
rande årliga medeltal för perioden 1893—1897. 

Tab. 4 innehåller en öfversigt öfver den vid allmänna 
skiftesverket arbetande laudtmäteripersonalen inom hvarje sär-
skildt län samt förekomna landtmäteriförrättningars mängd, 
beskaffenhet och handläggning. 

Af denna tabell framgår, bland annat, att de på eget 
ansvar arbetande landtmätarnes antal varit störst i Vester-
bottens, Jemtlands, Norrbottens, Kopparbergs, Gefleborgs och 
Vesternorrlands län, nemligen respektive 20, 18, 18, 17, 17 och 
13, och minst i Blekinge liiu nemligen 3 ; att antalet afslu
tade laga skiften varit störst i Vesterbotteus län, nemligen 29 
och att i Kristianstads län icke något samt inom hvartdera 
af Södermanlands och Kalmar län endast ett laga skifte un
der år 1899 afslutats. 

Af tab. 5 synes, att förordnanden till landtmäteriförrätt-
niugar i hela riket utfärdats: 
är 189!) till 198 laga skiften och 3,385 andra förrätta., eller tills. 3,583 
ar 1898 till 183 d:o och 3,031 d:o » 3,214 
och i medeltal för åren 
1894-1898 till 173 d.o och 2,292 d:o » 2,465. 

1 afseende på nu omförmälda förordnanden torde böra 
anmärkas, att under år 1899 en del af desamma nemligen: 

förordnanden utfärdats för landtmätare från annat län än det, 
inom hvilket förrättningen skolat verkställas. 

Af tab. 6, innehållande en länsvis upprättad uppgift å 
jordegarnes utgifter för under år 1899 afslutade laga skiften, 
synes, att sådana utgifter icke förekommit i Kristianstads 
län samt varit lägst i Kalmar län, hvarest de utgjort endast 
1,252 kronor 82 öre; att ifrågavarande utgifter utgjort: min
dre än 5,000 kronor, förutom i de båda nyssnämnda länen, uti 
Stockholms, Södermanlands, Blekinge, Malmöhus, Hallands 
och Örebro län; emellan 5,000 och 10,000 kronor i Jönkö
pings, Göteborgs och Bohus samt Skaraborgs län; emellan 10,000 
och 20,000 kronor uti Östergötlands, Kronobergs, Elfsborgs, 
Vermlands och Vestmanlands län; emellan 20,000 och 50,000 
kronor uti Upsala, Gotlands, Gefleborgs och Vesternorrlands 
län; emellan 50,000 och 100,000 kronor uti Kopparbergs och 
Norrbottens län; emellan 100,000 och 200,000 i Vesterbot-
tens län samt 269,327 kronor i Jemtlands län, der dessa ut
gifter sålunda varit störst; äfvensom att berörda utgifter för 
hela riket uppgått till 743,856 kronor 49 öre, deraf till landt
mätare ocli godemän 573,084 kronor 65 öre och till öfriga 
beräknade utgifter 170,771 kronor 84 öre. 

Bland utgifterna till landtmätare och godemän äro upp
tagna alla slags till dem utgående arfvoden och ersättningar 
för resekostnader samt lösen för skifteshandlingar och kartor. 
De för öfrigt beräknade utgifterna äro sådana, som måst af 
skifteslag gemensamt bestridas, såsom till vederbörande dom
stolar med deras biträden, till utflyttande delegare, minskadt 
med hvad af allmänna medel såsom utflyttningsunderstöd 
erhållits, samt för den första anläggningen af vid skifte be
stämda vägar och floddiken m. ni.; men till de ifrågavarande 
utgifterna räknas icke handtlangnings- och dylika kostnader, 
å hvilka landtmätare icke hafva säkra uppgifter att tillgå, 
och icke heller ersättningar, hvilka blifvit, enligt §§ 99, 100 
och 101 i nådiga skiftesstadgau, en eller flere delegare i 
skifteslag för erhållna motsvarande fördelar ålagda. 

Enligt i Statskontoret erhållen upplysning har af ofvan 
nämnda slags utflyttuingsunderstöd, jeinlikt nådiga kungörelsen 
den 27 Sept. 1861, af statsmedel utbetalts 19,217 kronor 9 öre. 

Tab. 7 innehåller en öfversigt öfver allmänna skiftes
verkets i riket ställning den 31 December 1899 och utvisar 
såväl i hvad mån skiftesverket numera framskridit inom bvarje 
särskildt län som äfven hvad i detta afseende kan anses återstå. 

Denna tabell är visserligen icke i alla afseenden till
förlitlig, och detta gäller särskildt de uppgifter, som med
delats i de tvenne sista hufvudkolumnerna. I den förra har, 
såsom rubriken visar, införts mantal på de byar, som tro
ligen 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 deri blifvit in
taget, som icke kan blifva föremål för laga skifte i egentlig 
mening. Alla sådana hemman ä»ro eljest intagna i sista 
hufvudkoluniuen, i hvilken för öfrigt intagits alla krono- och 
frälsesäterier, boställen, bruk, bergs-, frälse- och rekogni-
tions- m. fl. hemman, hvilka antingen af ålder varit enstaka 
eller blifvit detta i senare tider medelst afvittring o. d. samt 
följaktligen icke kunna komma att undergå laga skifte på alla 
egor eller andra af dessa än dem, som möjligen ligga i sam-
fällighet med andra hemmans egor. 

Beträffande ifrågavarande uppgifter, så vidt de angå 
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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 besutenheter 
sammanförda, sedan lång tid tillbaka omöjliggjort all mantals-
sättning å de särskilda hemmanen inom hvarje socken, hvarföre 
endast hela socknens gemensamma hemmantal är kändt, samt 
att i följd häraf ofvanberörda uppgifter kunnat beräknas endast 
approximativt och med ledning af reducerade jordatalet, med 
undantag för Kopparbergs och Thorsångs socknar, för hvilka 
uppgifterna lemnats 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. 

Tab. 8, upprättad med ledning af de utaf Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande afgifna berättelser angående afvitt-
ringsverken i Vesterbottens och Norrbottens län, utvisar af-
vittringsverkets fortgång under år 1899, och genom samman
ställning af summorna i denna tabell med dem, hvilka finnas i 
den likartade tabellen för åren 1895—1898, erhålles en samman
dragen femårsöfversigt af storskiftes- och afvittringsverken 
under åren 1895—1899, tab. 9. 

För öfrigt meddelas angående: 

Afvittringsverket i Vesterbottens län. 

De vid detta verk anstälde landtmätarne, tre till antalet, 
af hvilka en tillförordnad och två extra, hafva under sommar
månaderna varit sysselsatte med utstakning af bas- och stak-
linier samt mätning af inegor och skogsmark inom Stensele 
socken och till någon mindre del inom Tärna kapellförsam
ling samt under vintermånaderna med områdestilldelning inom 
Sorsele socken, upprättande af taxeringslängder, justering af 
häfdeförteckuingar samt komplettering af kartor och haudlin-
gar angående afvitiringsarbetena inom berörda socknar. 

Förste landtmätaren i länet H. J. Norrman har i nåder 
varit förordnad att under året tjenstgöra såsom afvittriugs-
styresman. 

Afvittringsverket i Norrbottens län. 

Arjephwgs socken. Beträffande denna socken hafva kolla
tionering af renovationer af kartor och handlingar verk
stälts, hvaremot de utstakningsförrättningar, hvilka omförmä-
las uti den af Eders Kongl. Maj:t nådigst faststälda plan för 
afvittringsgöromålens fortsättande under året, icke kunnat ut
föras, enär på Eders Kongl. Maj:t,s nådiga pröfning beroende 
besvär anförts öfver Landshöfdingeembetets utslag i fråga om 
afvittring af hemmanen Arfliden samt Landshöfdingeembetets 

Stockholm den 6 Juni 1900. 

utslag angående afvittring af de byar och hemman inom 
Vesterbottens län tillhörande egor inom Norrbottens län icke 
tagit åt sig laga kraft å sådan tid, att utstakningsgöromål 
derefter kunnat under året utföras. 

Arvidsjaurs socken. Sedan Eders Kongl. Majrts Befall
ningshafvande i underdånig skrifvelse den 16 December 1897 
afgifvit förslag angående dispositionen af öfverloppsmarkerna 
i denna socken samt Eders Kongl. Maj:t infordrat Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvandes yttrande med föranledande af hvad 
Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium vid afgif-
vande af underdånigt utlåtande i ärendet erinrat i fråga om 
de af Eders Kongl. Majrts Befallningshafvande meddelade 
uppgifter angående arealen af berörda öfverloppsmarker, har 
Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, sedan en omfattande 
granskning af beskrifningar och sammandrag öfver öfverlopps
markerna i fråga verkstälts samt nya sammandrag öfver be-
skrifningarna uppgjorts, i hvilka åtskilliga i beskrifningarna 
och förut uppgjorda sammandrag förekommande felaktiga 
arealuppgifter rättats, afgifvit underdånigt yttrande i berörda 
afseende, hvarefter Eders Kongl. Maj:t i nådigt bref den 20 
Oktober 1899 förordnat angående dispositionen af ifrågava
rande öfverloppsmarker. 

Härförutom hafva kollationering af renovationer af kartor 
samt afskrifter af handlingar verkstälts. 

Vidkommande afvittringen i Jockmocks socken hafva, se
dan Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes utslag den 19 
December 1898 i fråga om afvittring af åtskilliga byar och 
hemman i denna socken tagit åt sig laga kraft, 105,060 me
ter områdeslinier blifvit utstakade, bredhuggna och rörlagda 
hvarjemte kompletterings- och kollationeringsarbeten utförts. 

Beträffande Gellivare socken hafva på förekommen an
ledning uppgjorda heskrifningar öfver öfverloppsmarkerna der-
städes kollationerats och granskats, hvarförutom komplettering 
och kollationering af renovationer af kartor och handlingar 
verkstälts. 

Beträffande Juckasjärvi socken äro kollationeringsgöromål 
utförda, hvaremot några utstakningar icke kunnat verkställas, 
enär de underdåniga besvär, hvilka i afseende å vissa byar 
anförts öfver Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes utslag 
angående socknens afvittring, äro på Eders Kongl. Maj:ts 
nådiga pröfning beroende. 

Vid afvittringsverket i länet hafva under året tjenstgjort 
såsom afvittringslandtmätare fyra landtmätare i högre löne
graden, deribland styresmannen, hvilken jemväl tjenstgjort 
såsom afvittringslandtmätare samt två extra landtmätare, till
sammans sex landtmätare. 

Enligt i Generallandtmäterikontoret tillgängliga anteck
ningar öfver statsverkets samtliga utgifter för storskiftes- och 
afvittringsverken uppgå dessa ^utgifter för: 
Kopparbergs län från år 1803 t. o. m. 1894 till kr. 2,699,028 
Gefleborgs län » » 1832 » 1865 i> » 57,865 
Vesternorrlands län B » 1824 » 1869 » B 338,562 
Jemtlands län , v » 1821 » 1869 » » 484,501 
Vesterbottens län » » 1824 » 1899 » » 2,528,762 
Norrbottens län » » 1824 » 1899 » « 2,970,697 

Summa kronor 9,079,915. 

Underdånigst 

H. RHODIN. 
Hugo Ruuth. 





TABELLBILAGOR. 
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Tab. 1. 

Sammandrag öfver år 1899 afslutade 

A l l a a n d r a 

Deraf 1,069 hektar ej specificerade i kolumnerna 16—20. — 2) Deraf 127,325 hektar delade genom egostyckning. Af dessa 127,325 hektar 
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landtmäteriförrättningar i riket. 

f ö r r ä t t n i n g a r . 

hafva 99,661 hektar införts i kolumnen '27 utan att fördelas på kolumnerna 22—26. 
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Tab. 2. 

Sammandrag öfver år 1899 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 1894—1899. 
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Tab. 4. 

Öfversigt öfver den arbetande landtmäteripersonalen vid allmänna skiftesverket samt dervid 
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förekommande landtmäteriförrättningars mängd, beskaffenhet och handläggning år 1899. 
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Tab. 5. 

Sammandrag öfver förordnanden till landtmäteriförrättningar under år 1899. 
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Tab. 6. 

Uppgift å jordegarnes utgifter för laga skiften, afslutade under år 1899. 

Tab. 7. 
Allmänna skiftesverkets i riket ställning den 31 December 1899. 
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Tab. 8. 

Storskiftes- och afvittringsverkens fortgång år 1899. 

Tab. 9. 

Sammandragen femårsöfversigt af Storskiftes- och Afvittringsverken åren 1895-—1899. 
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