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Till Konungen. 

Jämlikt nådig föreskrift får landtmäteristyrelsen här
med afgifva underdånig berättelse om landtmäteriet i riket 
för år 1903, upptagande särskilda redogörelser angående: 
rikets generallaudtmäterikontor, landtmäteripersonalen, all
männa skiftesverket, afvittringsverket och undervisningen till 
landtmäteriexamen. 

Rikets Generallandtmäterikontor. 

l:o. Såsom närmare synes af landtmäteristyrelsens till 
Eders Kungl. Maj:ts justitie-kanslersämbete den 18 sistlidne 

januari afgifna arbetsförteckning för år 1903, har följande 
antal mål och ärenden handlagts af styrelsen, nämligen: 

Bref och remisser från Eders Kungl. Maj:ts kansli och 
högsta domstol, 9 balanserade, 69 inkomna under året, till
sammans 78 (däraf 17 skiftesmål), af hvilka 67 blifvit under 
året afgjorda och 11 balanserade till år 1904; 

Bref och remisser från Eders Kungl. May.ts och rikets 
kollegier, Eders Kungl. Maj.is iefallningshafvande samt 
andra ämbetsverk och myndigheter, 6 balanserade, 164 in
komna under året, tillsammans 170, af hvilka 166 blifvit under 
året afgjorda och 4 balanserade till år 1904; 



Redovisning. 

Ansökningar »i. ni., 7 balanserade och 757 inkomna 
under året, tillsammans 764, af hvilka 761 blifvit under året 
afgjorda och 3 balanserade till år 1904. 

Styrelsen har sålunda under år 1903 haft att handlägga 
22 balanserade och 990 inkomna, tillsammans 1,012 mål och 
ärenden, af hvilka 994 blifvit afgjorda och 18 balanserade 
till år 1901. 

2:o. Oberäknadt remisser inom kontoret och utlämnade 
protokollsutdrag, utgör antalet af från styrelsen utgångna 
expeditioner 1,327. 

'•5:o. Landtmäterifiskalen har haft att handlägga 15 balan
serade och 570 under året inkomna, tillsammans 585 mål och 
ärenden, af hvilka 578 blifvit afgjorda och 7 balanserade till 
år 1904. Af ofvan omförmälda 585 mål och ärenden voro 
vid domstol anhängiggjorda åtal 7. Däraf blefvo 5 under 
året afgjorda och 2 balanserade till år 1904. Bland de öfriga 
förekommo 24 länsberättelser med tillhörande sammandrag af 
landtmätarnes i länen årsredogörelser jämte åtskilliga förteck
ningar till granskning samt 2 berättelser om afvittringsverket 
med tillhörande sammandrag och förteckningar för enahanda 
åtgärd, 168 anmärkningsmål, 6 indrifuingsärenden, 174 arf-
vodesräkningar till granskning, 53 af aktuarien och registra-
torn i generallandtmäterikontoret för värdering inlämnade 
kopior eller utdrag af kartor, 3 inventeringsärenden för 
granskning, 53 infordrade yttranden, 13 angående infordrande 
af handlingar och 82 angående andra åtgärder. Till landt-
mäteriiiskalsexpeditionen hafva, enligt det därstädes förda så 
kallade »Mindre diariet» inkommit 15 rapporter, 440 dag
böcker, 332 arbetsförteckningar och 636 reversal, hvilka hand
lingar varit föremål för granskning därstädes. Antalet af de från 
landtmäterifiskalen under år 1903 utgångna expeditioner var 737. 

4:o. Aktuarien har emottagit och kvitterat 3,094 regal-

ark inkomna publika renovationer, ombesörjt utlåning till 
offentliga myndigheter af 2,193 kartor och beskrifningar samt 
utgifvit kopior och utdrag dels till enskilda personer af 287 
kartor och 229 beskrifningar mot stämpelafgifter till ett sam-
manräknadt belopp af 10,355 kronor, dels ock till officiella 
myndigheter af 3 kartor och 5 beskrifningar till ett samman-
räknadt värde af 285 kronor 10 öre. 

5:o. Ingeniörerna hafva hufvudsakligen varit sysselsatta 
med dels arkivundersökningar för utredning i förekomna 
ärenden, dels granskning af de publika renovationer, till
sammans innehållande 300 regalark, som från förste landt-
mätarne i länen för desses egna förrättningar inkommit, dels 
ock beräkning af lösen för 471 samt granskning och kolla
tionering af 524 af aktuarien till enskilde mot stämpelafgift 
eller till offentliga myndigheter utgifna kartor och beskrif
ningar, hvilka jämväl af ingeniörerna blifvit till riktigheten 
attesterade. Dessutom hafva ingeniörerna biträdt vid hand
läggning af åtskilliga andra göromål inom generallandtmäteri
kontoret. 

6:o. Under år 1903 hafva vid generallandtmäterikontoret 
varit anställda fem extra biträden med månadsarfvode. Af 
dessa har en under hela året biträdt landtmäterisekreteraren 
och de öfriga fyra under sammanlagdt tre och en half månader 
biträdt vid utredning af ärenden. Utom nämnda fem extra 
biträden har styrelsen dels för vissa arkivgöremål, dels för 
kartritning och renskrifning anlitat extra biträden, för sist
nämnda göromål företrädesvis kvinnliga, hvilka åtnjutit ersätt
ning beräknad i viss andel, vanligen hälften, af den enligt gäl
lande bestämmelser utgående lösen, med tillsammans 5,991 
kronor 50 öre. 

7:o. Förhållandet med de åt styrelsens vård och för
valtning anförtrodda allmänna medel har varit följande: 
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8:0. För a t t bereda en öfversikt af antalet af de mål 
och ärenden, hvilka blifvit under de senast förflutna fem åren 

handlagda dels af styrelsen och dels i landtmäterifiskalskon-
toret, meddelas i underdånighet följande 

Arbetsförteckning. 

Land tmä te r ipe r sona l en . 

Enligt matrikeln öfver landtmäteripersonalen bestod denna 
personal vid 1902 års slut af: 

6 ämbets- och tjänstemän vid generallandtmäterikontoret; 
23 förste landtmätare; 

119 kommissionslandtmätare, af hvilka 4 voro sysselsatte vid afvittrings-
verket; 

75 vice kommissionslandtmätare, af hvilka 2 voro sysselsatte vid rikets 
allmänna kartverk; 

130 landtmäteriauskultanter och 
244 landtmäterielever; 
597 tillsammans, däraf på eget ansvar arbetande i generallandtmäteri

kontoret 6 och i länen 217, tillsammans 223 eller 4 mindre än vid 
årets början. 

Inom denna personal hafva följande förändringar timat 
under år 1903: 

Landtmäteripersonalen har under året ökats med 22 elever, 
och då 13 personer för alltid afgått genom afsked eller död, 
har landtmäteripersonalen alltså på det hela ökats med 9 per-

Vid 1903 års slut funnos enligt matrikeln: 

6 ämbets- och tjänstemän vid generallandtmäterikontoret; 
21 förste landtmätare; 

121 kommissionslandtmätare, af hvilka 6 voro sysselsatte vid afvittrings-
verket; 

71 vice kommissionslandtmätare, af hvilka 2 voro sysselsatte vid rikets 
allmänna kartverk och 1 vid afvittringsverket; 

135 landtmäteriauskultanter; och 
252 landtmäterielever; 
606 tillsammans, däraf på eget ansvar arbetande i generallandtmäteri

kontoret 6 och i länen 213, tillsammans 219 eller 2 mera än vid 
årets början. 

I matrikeln kvarstå åtskilliga auskultanter och elever, 
hvilka sannolikt icke vidare komma att sysselsätta sig med 
landtmäterigöromål; sålunda tjänstgjorde under sistlidet år 
af de i matrikeln upptagne landtmäteriauskultauterna och 
eleverna endast 

100 landtmäteriauskultanter och 
87 landtmäterielever; 

187 tillsammans, eller 3 mera än under år 1902. 

Allmänna skiftesverket. 

Af tab. 1, hvilken innehåller ett, efter förste landt-
mätarnes berättelser om landtmäteriet i hvarje län, länsvis 
upprättadt sammandrag öfver år 1903 afslutade landtmäteri-
förrättningar i hela riket — afvittringsgöromålen dock icke 
inbegripna — inhämtas i hvad mån berörda förrättningar 
inom hvarje län förekommit. 

De märkligaste upplysningar, som kunna hämtas ur 
tab. 1, torde vara 
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att inom hela riket egentliga laga skiften *) under år 
1003 blifvit afslutade å 223,168 hektar och å 125'24o mantal; 

att inom Kalmar och Gottlands läu, hvarest de under 
år 1903 afslutade egentliga laga skiftenas omfattning varit 
större än i något annat län i södra och mellersta delarne 
af riket, sådana förrättningar afslutats å respektive 1,884 och 
2,119 hektar samt å 5 och 2'5 o o mantal; 

att därnäst komma Västmanlands, Kristianstads och Jön
köpings län med respektive 1,729, 1,620 och 1,617 hektar 
samt l-5(io, 17-433 och 5'295 mantal; 

att inom Norrbottens län, hvarest de under år 1903 af
slutade laga skiftenas omfattning varit större än inom något 
anuat län i riket, sådana förrättningar afslutats å 89,783 
hektar och 24-2 54 mantal; 

att därnäst kommer Västerbottens län med 53,509 hektar 
och 13-] 9 9 mantal samt Jämtlands län med 46,934 hektar 
och 3'187 mantal; 

att intet egentligt laga skifte under år 1903 afslutats uti 
Skaraborgs län; 

att inom hela riket andra förrättningar än egent
liga laga skiften under år 1903 blifvit afslutade å 521,455 
hektar och 467-8 5 2 mantal; 

att inom Västerbottens län, där äfven detta slags för
rättningar haft större omfattning än i något annat län i 
riket, dylika afslutats å 196,426 hektar och 55'7 2 6 mantal; 

att de under år 1903 af landtmätare afslutade vägdel-
ningarne omfattat 2,176,902 meter eller omkring 217o nymil; 

att ingen vägdelning under året afslutats af landtmätare 
inom Uppsala, Jönköpings, Gottlands, Älfsborgs, Skaraborgs, 
Värmlands, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norr
bottens läu. 

Tab. 2 innehåller ett på grund af förste landtmätarnes 
läusberättelser länsvis upprättadt sammandrag öfver år 1903 
afslutade ägostyckningar i riket. 

Af denna tabell inhämtas, att 1,865 ägostyckningar under 
året afslutats, därvid 338-195 mantal med en areal af 395,162 
hektar genom ägostyckning delats i 8,562 lotter. 

Tabellen utvisar vidare, att antalet ägostyckningar varit 

*) Med egentliga laga skiften förstås i denna tabell likasom i öfrigt 
uti denna berättelse laga skifte på antingen alla ägorna eller ock särskildt 
inrösningsjorden eller särskildt afrösningsjorden till icke allenast byar, 
utan äfven enstaka hemman eller lägenheter, som utgöra possessioner 
för sig själfva, hvilka icke tillför ene undergått vare sig enskifte eller 
laga skifte. Till andra förrättningar räknas däremot dels ändringar af 
afslutade laga skiften, dels klyfningar 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 af-
vittringsförrättningar. 

att nämnda areal utgjort 
mellan 2,000 och 4,000 hektar i Östergötlands, Stock

holms, Västmanlands, Kronobergs, Kalmar, Uppsala, Jön
köpings, Malmöhus och Blekinge län; 

mellan 1,000 och 2,000 hektar i Södermanlands, Hallands, 
Älfsborgs samt Göteborgs och Bohus län; 

mindre än 1,000 hektar endast i Skaraborgs län. 
Af nu ifrågavarande tab. 2 inhämtas äfven, att antalet 

under år 1903 afslutade ägostyckningar är nära 8 gånger så 
stort som antalet af de under år 1897 afslutade, nära 3 gånger 
så stort som motsvarande tal för år 1898, något mer än 
dubbelt så stort som talet för år 1899, omkring 37 procent 
större än samma tal för år 1900, mer än 23 procent större än 
samma tal för år 1901 och mer än 9 procent större än samma 
tal för år 1902, samt att den genom ägostyckning delade arealen 
är för år 1903 mer än tio gånger så stor som motsvarande 
areal för år 1897, mer än fyra och en half gånger så stor 
som motsvarande areal för år 1898, mer än tre gånger så stor 
som motsvarande areal för år 1899, mer än två gånger så 
stor som arealen för år 1900, mer än tjugufem procent större 
än arealen för år 1901 och mer än tretton procent mindre 
än arealen för år 1902. 

Genom sammanställning af summorna i tab. 1 med de 
summor, som finnas i motsvarande tabeller för åren 1899— 
1902 erhållas de sifferuppgifter, som redovisas i tab. 3, inne
hållande sammandrag öfver omfånget af afslutade egentliga 
laga skiften och, med undantag för afvittringar, alla andra 
landtmäteriförrättningar åren 1899—1903. 

Af tab. 3 synes bland annat, att de afslutade landtmäteri-
förrättningarna omfattat: 

af hvilket allt framgår, att de afslutade förrättningarnas om
fång under år 1903 med hänsyn till skiftade mantal och hektar-
varit något mindre och med hänsyn till afmätta och delade 
längder betydligt mindre än under år 1902, men med hänsyn 
till afmätta hektar varit något större än under år 1902, samt 
att de under år 1903 afslutade landtmäteriförrättningarna 
varit i afseende å afmätta och skiftade hektar betydligt större, 
men i afseende å skiftade mantal samt afmätta och delade 
längder betydligt mindre än medeltalet för åren 1899—1903. 

Tab. 4 innehåller en öfversikt öfver den vid allmänna 
skiftesverket arbetande landtmäteripersonalen inom hvarje sär-

att den genom ägostyckning delade arealen utgjort 
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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 Norr
bottens, Västerbottens, Kopparbergs, Gäfleborgs, Jämtlands och 
Västernorrlands län, nämligen respektive 22, 21, 18, 18, 17 
och 12, och minst i Blekinge län med 2; at t antalet afslutade 
laga skiften varit störst i Norrbottens län, nämligen 31, 
samt att i Skaraborgs län icke något och i Blekinge och 
Kopparbergs län endast ett laga skifte under år 1903 af-
slutats. 

Af tab. 5 synes, att förordnanden till landtmäteriförrätt-
ningar i hela riket utfärdats: 
år 1903 till 183 laga skiften och 4,399 andra förrättn,, eller tills. 4,582 
år 1902 till 196 d:o och 4,434 d:o » 4,630 
och i medeltal för åren 
1899—1903 till 169 d:o och 3,969 d:o » 4,156. 

I afseende på nu omförmälda förordnanden torde böra 
anmärkas, att under år 1903 en del af desamma, nämligen 

inom Stockholms län 1 
» Jönköpings » 1 
» Kronobergs » 1 
» Kalmar » 2 
» Blekinge » 5 
» Malmöhus » 1 
» Hallands » 1 
» Göteborgs och Bohus län 2 
» Alfsborgs län 4 
» Värmlands » 1 
» Örebro » 2 
» Gäfleborgs » 1 
» Jämtlands » 1 

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

Af tab. 6, innehållande en länsvis upprättad uppgift å 
jordägarnes utgifter för under år 1903 afslutade laga skiften, 
synes, 

att sådana utgifter varit lägst i Skaraborgs län, hvarest 
de utgjort endast 165 kronor; 

att ifrågavarande utgifter utgjort 
mindre än 5,000 kronor, utom i nyssnämnda län, i Koppar

bergs, Göteborgs och Bohus, Värmlands, Blekinge, Alfsborgs, 
Södermanlands, Kristianstads, Hallands, Uppsala, Stockholms 
och Örebro län, 

mellan 5,000 och 10,000 kronor i Västmanlands, Öster
götlands, Gottlands och Malmöhus län, 

mellan 10,000 och 20,000 kronor i Jönköpings, Krono
bergs och Västernorrlands län, 

mellan 20,000 och 50,000 kronor i Kalmar och Gäfle
borgs län, 

nära 100,000 kronor i Jämtlands län, 
mer än 100,000 kronor i Västerbottens län, och 
mer än 200,000 kronor i Norrbottens län; 
äfvensom att berörda utgifter för hela riket uppgått till 

619,026 kronor 51 öre, däraf till landtmätare och gode män 
554,871 kronor 43 öre och till öfriga beräknade vitgifter 
64,155 kronor 8 öre. 

Bland utgifterna till landtmätare och gode män äro upp
tagna alla slags till dem utgående arfvoden och ersättningar 

för resekostnader samt lösen för skifteshandlingar och kartor. 
De öfriga beräknade utgifterna äro sådana, som måst af skif
teslag gemensamt bestridas, såsom till vederbörande domstolar 
med deras biträden, till utflyttande delägare, minskadt med 
b vad af allmänna medel såsom utflyttningsunderstöd erhållits, 
samt för den första anläggningen af vid skifte bestämda vägar 
och floddiken m. m., 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 skiftesstadgan, en eller flere delägare i skifteslag för 
erhållna motsvarande fördelar ålagda. 

Enligt i statskontoret erhållen upplysning har af ofvan 
nämnda slags utfiyttningsunderstöd, jämlikt nådiga kungörel
sen den 27 september 1861, af statsmedel utbetalts 16,146 
kronor 92 öre. 

Tab. 7 innehåller en öfversikt öfver allmänna skiftesver
kets i riket ställning den 31 december 1903 och utvisar såväl 
i hvilken utsträckning skiftesverket framskridit inom hvarje 
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 utvisar, införts mantal på de byar, som 
troligen komma att undergå laga skifte. Förverkligandet 
af hvad som i detta afseende blifvit antaget beror på 
vederbörande jordägare. Säkerligen är hemmantalet uti den 
ifrågavarande kolumnen snarare för högt än för lågt, enär 
sannolikt ett eller annat hemman däri blifvit infördt, som 
icke kan blifva föremål för laga skifte i egentlig mening. 
Alla sådana hemman äro eljest införda i sista hufvudkolum-
nen, i hvilken för öfrigt införts alla krono- och frälsesäterier, 
boställen, bruks-, bergs-, frälse- och rekognitions- m. fl. hem
man, hvilka antingen af ålder varit enstaka eller blifvit detta 
i senare tider medelst afvittring o. d. samt följaktligen ieke 
kunna komma att undergå laga skifte på alla ägor eller andra 
af dessa än dem, som möjligen ligga i samfällighet med andra 
hemmans ägor. 

Beträffande ifrågavarande uppgifter, så vidt de angå 
Kopparbergs län, bör anmärkas, att mantalssättning å hemman 
och lägenheter inom länet väl af ålder funnits och äfven i senare 
tid skett å särskilda skattlagda lägenheter, men att inom 
hela länet, utom Västerbergslagen, den långt utsträckta hem-
mansklyfningen i förening med den omständigheten, att huru 
små andelar som helst af olika byar och hemman blifvit vid 
storskiftesförrättningarna såsom besuteuheter sammanförda, 
sedan lång tid tillbaka omöjliggjort all mantalssättning å de 
särskilda hemmanen inom hvarje socken, hvarför endast hela 
socknens gemensamma hemmantal är kändt, samt att i följd 
häraf ofvanberörda uppgifter kunnat beräknas endast approxi
mativt och med ledning af reducerade jordatalet, med un
dantag för Kopparbergs och Thorsångs socknar, för hvilka 
uppgifterna lämnats med ledning af taxeringsvärdena. 

För öfrigt bör anmärkas beträffande ifrågavarande upp
gifter för Västerbottens och Norrbottens län, att inom dessa 
läns lappmarker mantalet för flera hemman ännu icke blifvit 
genom afvittring slutligen bestämdt, samt att fördenskull upp
gifterna härutinnan framdeles torde komma att förändras. 
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Tab. 8 innehåller sammandrag af från samtliga landt
mätare i riket infordrade uppgifter å arfvoden for de under 
åren 1898—1903 afslutade landtmäteriförrättningar. 

Af denna tabell framgår 
at t under nämnda period berörda arfvoden för hela riket 

stigit till 7,163,948 kronor, däraf för egentliga laga skiften 
3,151,164 kronor och for andra förrättningar 4,012,784 kro
nor; och 

att i förstnämnda summa ingå de särskilda länen med 
följande belopp: 

med minsta beloppet — 49,946 kronor — Blekinge län, 
med största beloppet — 1,245,795 kronor — Jämt

lands län, 
med belopp mellan 50,000 och 100,000 kronor: Söder

manlands, Västmanlands, Hallands, Uppsala och Kronobergs län, 
med belopp mellan 100,000 och 200,000 kronor: Öster

götlands, Kristianstads, Skaraborgs, Jönköpings, Ålfsborgs, 
Kalmar, Örebro, Malmöhus, Stockholms, Göteborgs och Bohus 
samt Gottlands län, 

med belopp mellan 200,000 och 500,000 kronor: Värm
lands, Gäfleborgs och Västernorrlands län, 

med belopp mellan 500,000 och 1,000,000 kronor: Kop
parbergs och Norrbottens län 

samt med belopp öfverstigande 1,000,000 kronor: Väster
bottens och, på sätt ofvan är nämudt, Jämtlands län. 

Vidare framgår af tabell 8, 
att under år 1903, under hvilket år i hela riket afslutats 

141 laga skiften och 3,944 audra förrättningar, arfvodet för 
de förra varit 485,312 kronor och för de senare 782,796 
kronor eller tillsammans 1,268,288 kronor; 

att i sistnämnda summa de olika länen ingått med föl
jande belopp: 

med minsta beloppet — 5,289 kronor — Blekinge län, 
med största beloppet — 237,784 kronor — Norrbot

tens län, 
med belopp mellan 5,000 och 10,000 kronor: Uppsala, 

Södermanlands och, på sätt ofvan är nämndt, Blekinge län, 
med belopp mellan 10,000 och 20,000 kronor:; Gott

lands, Hallands, Västmanlands, Skaraborgs, Malmöhus och 
Ålfsborgs län, 

med belopp mellan 20,000 och 50,000 kronor: Kristian
stads, Örebro, Stockholms, Östergötlands, Jönköpings, Krono
bergs, Kalmar, Göteborgs och Bohus samt Värmlands län, 

med belopp mellan 50,000 och 100,000 kronor: Väster
norrlands län, 

med belopp mellan 100,000 och 200,000 kronor: Gäfle
borgs, Kopparbergs och Jämtlands län, samt 

med belopp öfverstigande 200,000 kronor: Västerbottens 
och, på sätt ofvan är nämndt, Norrbottens län. 

Tab. 9 utgör ett sammandrag af statistik för perioden 
1879—1903 öfver landtmäteriförrättniiigarnas antal och omfatt
ning, den arbetande landtmäteripersonalens antal, jordägarnes 
utgifter till landtrnätarc och gode män ni. m., delvis utdragen 
ur landtmäteristyrelsens årsberättelser, delvis grundad på ofvan 
nämnda, af landtmäteristyrelsen från rikets landtmätare in
fordrade uppgifter. 

Afvittringsverket. 
Tab. 10, upprättad med ledning af de utaf Eders Kungl. 

Maj:ts befallningshafvande afgifna berättelser angående af-

vittringsverken i Västerbottens och Norrbottens län, utvisar 
afvittriugsverkets fortgång under år 1903, och genom sam
manställning af summorna i denna tabell med dem, hvilka 
finnas i den likartade tabellen för åren 1899—1902, erhålles 
en sammandragen femårsöfversikt af afvittriugsverket under 
åren 1899—1903, tab. 11. 

För öfrigt meddelas angående: 

Afvittringsverket i Västerbottens län. 

De vid detfa verk anställde landtmätarne, tre till an
talet, af hvilka en tillförordnad och två extra, hafva under 
sommarmånaderna varit sysselsatta med mätningar inom Tärna 
och Dorotea socknar jämte ägotaxeringar inom Tärna och 
Stensele socknar samt under vintermånaderna med areal
uträkningar af en del under föregående år verkställda mät
ningar. Dessutom hafva afvittringslandtmätarne varit syssel
satta med transportering och kopiering af Stensele och Tärna 
socknars kartedelar och kopiering af i skalan 1:50,000 upp
rättade kartor öfver Vilhelmina och Dorotea socknar. 

Förste landtmätaren i länet, H. J. Norrman, har i nåder 
varit förordnad att under året tjänstgöra såsom afvittrings-
styresman. 

Afvittringsverket i Norrbottens län. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t enligt nådigt bref den 7 mars 
1902 förordnat, att med afvittringen för nybyggesanläggningar 
å odisponerad öfverloppsmark inom Norrbottens läns lappmarker 
skulle tillsvidare anstå, hafva endast kompletterings- och kol
lationeringsarbeten utförts. 

Sådana arbeten hafva under år 1903 verkställts vid
kommande Arjeplnogs, Arvidsjaurs, Joclcmocks, Gellivare, 
JucJcasjärvi och JEnontekis socknar. 

Vid afvittringsverket i länet hafva under året tjänstgjort 
såsom afvittringslandtmätare tre landtmätare i högre löne
graden, däribland styresmannen, hvilken jämväl tjänstgjort 
såsom afvittringslandtmätare, samt en extra landtmätare. 

Enligt i generallandtmäterikontoret tillgängliga anteck
ningar öfver statsverkets samtliga utgifter för afvittringarne i 
riket, storskiftena i Kopparbergs län däri inräknade, uppgå 
dessa utgifter för: 

Kopparbergs län från år 1803 t. o. m. år 1894 till kr. 2,699,528 
Gäfleborgs län B B 1832 D B 1865 B D 57,865 
Västernorrlands län B B 1824 B i 1869 B » 338,562 
Jämtlands län B B 1821 B B 1869 B i 484,501 
Västerbottens län B B 1824 B B 1903 B B 2,697,861 
Norrbottens län B B 1824 B B 1903 B B 3,074,246 

Summa kronor 9,352,563. 

Undervisningen till landtmäteriexamen. 

Den undervisning till landtmäteriexamen, som på allmän 
bekostnad i generallandtmäterikontoret meddelas, har under 
läsåret 1903—1904 bestridts af: 
lektorn m. m. E. Jäderin i ren matematik; 
landtmäterisekreteraren H. Ruuth i tillämpad matematik; 
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professorn m. m. C. E. Bergstrand i agronomi, botanik och 
skogshushållning; 

e. o. hofrättsnotarien, kommissionslandtmätaren J. Hamrin i 
kameral- och ekonomilagfarenhet samt författningskun
skap ; samt 

professorn m. m. G. E. Bergstrand i läran om fornlämnin-
gars kännetecken. 
Angående omfattningen af hvarje ämne, de vid under

visningen i ämnet använda läroböcker m. ni. samt elevernas 
antal medelas följande: 

I. Men matematik. 

I detta ämne undervisades 24 elever, och genomgingos 
därvid: i algebra ekvationer af l:a och 2:a graden med en 
eller nere obekanta; plan trigonoinetri; serier och logarit
mer; samt stereometri och något analytisk geometri. 

II. Tillämpad matematik. 

I detta ämne undervisades 24 elever, och omfattade un
dervisningen, vid hvilken följdes J. O. Anderssons »Geodetisk 
mätningskunskap» med anteckningar af läraren: 

a) instrumenten för mätning, deras pröfning och justering 
jämte följande öfningar: 

1) med Jäderins basapparat, precisionslängdmätning af 
en bas; 

2) med teodolit, horisontalmätning i ändpunkterna af 
nämnda bas samt polygonmätning; 

3) med afvägningsinstrument, dels justering dels ock 
profilering och tvärsektionering i och för vägomläggning; 

4) ägoaffattning med matbord och distanstub; samt 
5) horisontal- och vertikalmätning med distanstub; 

b) teorien för arealuträkningsinstrument, deras pröfning 
och justering jämte öfningar med planimetrar af olika kon
struktioner ; 

c) kontroller vid upprättande af landtmäterihandlingar 
och öfningar i upprättande af ägo-, häfde- och delnings-
beskrifningar; samt 

d) koordinatberäkningar, grundade på de verkställda mät
ningarna med teodolit. 

III. Kemi, mineralogi och geologi. 

1 dessa ämnen undervisades 18 elever, och dessutom åt-
njöto 5 elever undervisning endast i mineralogi och geologi. 

Vid undervisningen i kemi, hvilket ämne läses vä
sentligen såsom underlag för mineralogi och geologi, och 
därför omfattar endast oorganisk kemi, har användts Benvalds 
lärobok i oorganisk kemi jämte siirskilda anteckningar af 
läraren. 

I mineralogi och geologi hafva användts A. E. Törne
bohms »Grunddragen af Sveriges Geologi» och samme för
fattares korta lärobok i första grunderna af mineralogi och 
petrografi, afsedd för allmänna kursen vid tekniska högskolan. 

IV. Agronomi, botanik och skogshushållning. 

Antalet elever, som i dessa ämnen åtnjutit undervisning, 
har varit 23, och undervisningen har meddelats som följer. 

Under den första delen af undervisningstiden behandlades 
läran om åkerjordarterna, åkerjordens afdikning, brukning 
och gödsling, grunderna för jordbruksstatistiken, de särskilda 
åkerbrukssätten samt nyodlingsläran. Därefter fortsattes 
med läran om kulturväxternas odling samt skötseln af ängar 
och betesmarker. I samband därmed lämnades undervisning 
i de delar af botaniken, som höra till kurserna i växtodlings
lära och skogshushållning. Slutligen ägnades tre föreläsnings
dagar åt skogshushållning. 

V. Kameral- och ekonomilagfarenhet. 

I detta ämne hafva 24 elever åtnjutit undervisning, om
fattande läran om jordnaturerna och svenska jordbeskttningens 
utveckling och nuvarande ståndpunkt jämte därom handlande 
lagar och författningar, efter »Sveriges finansrätt» och »Sveriges 
ekonomirätt» af Lars Gustaf Linde samt efter utdrag af uni-
versitetsföreläsningar i dessa ämnen. 

VI. Författningskunskap. 

Undervisningen i detta ämne, hvaruti jämväl 24 elever 
deltagit, har omfattat framställning af den svenska jordägande
rättens utveckling jämte hufvuddragen af förut gällande, alla 
nu gällande författningar om landtmäteriet, särskildt landt-
mäteriinstruktionen, skiftesstadgan, lagen om hemmansklyfning, 
ägostyckning ocb jordafsöndring samt väglagen, defensiva vatten
rätten och hufvuddragen af den lukrativa, stängselförordningen 
samt grunddragen af Sveriges statskunskap efter Malmströms 
lärobok. 

För öfrigt hafva vid undervisningen i detta ämne följts: 
anteckningar efter föreläsningar vid rikets universitet, Schiitz 
»Om skifte och jord i Sverige», Rhodin »Förarbetena till 
skiftesstadgan», Westring »Kommentar till ägostyckniugslagen» 
samt G. K. Hamilton »Om ägofrid». 

Härjämte hafva eleverna öfvats i att författa protokoll 
och utlåtanden rörande skiftes- och andra landtmäteriförrätt-
ningar äfvensom i redogörelse för rättsfall, hämtade ur Nytt 
Juridiskt arkiv, samt erhållit kännedom om de för landt-
mätare vanligen förekommande expeditionsgöromål. 

VII. Läran om fomlämningars kännetecken. 

I detta ämne undervisades 24 elever under en föreläsnings-
dag samt en dag, ägnad åt besök i nationalmuseum för inhäm
tande under fackmans ledning af kännedom om fornlämniu-
gars utseende och beskaffenhet m. m. 

Att elevantalet växlat för de olika ämnena beror därpå, 
att styrelsen, på grund af § 18 mom. 3 i landmäteriinstruk-
tionen och kungl. brefvet den 30 oktober 18(39, på därom 
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gjorda framställningar befriat från forhör sådana elever, som 
vid tekniskt läroverk eller landtbruksinstitut med vitsord om 
godkända insikter genomgått minst lika stor kurs som den, 
hvilken för vederbörande ämne ingår i landtmäteriexamen. 

Samtliga 24 till examen anmälda elever erhöllo betyg 
om utlagd landtmäteriexamen. 

Antalet af de landtmäterielever, som aflagt landtmäteri
examen under nästföregående fem läsår, har varit: 

läsåret 1898—1899 7 
» 1899—1900 15 
» 1900—1901 10 
» 1901—1902 15 
» 1902—1903 24. 

Stockholm den 25 juni 1904. 

Underdånigst 

H. RHODIN. 

e. f. 

Alfred Eriksson. 
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Tab. 1. 
Sammandrag öfver år 1903 afslutade 

E g e n t l i g a 

A lla a n d r a 
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landtmäteriförrättningar i riket. 

l a g a s k i f t e n . 

f ö r r ä t t n i n g a r. 
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Tab. 2. 

a) under år 1903. 

*) Medeltal för hela. riket. 

Sammandrag öfver afslutade 
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ägostyckningar i riket. 

b) under åren 1897—1903. 
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Tab. 3. 

Sammandrag öfver afslutade egentliga laga skiftens och, med undantag för 

') Däråt' 21,121 liektar ej specificerade i kolumnerna 16—20. 
2) Parat' 1,386,567 liektar ej specificerade i kolumnerna 22—26. 
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afvittringar, alla andra landtmäteriförrättningars omfång åren 1899—1903. 
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Tab. 4. 

Öfversikt öfver den arbetande landtmäteripersonalen vid allmänna skiftesverket samt därvid 

') Dä fiir en landtmätare i Södermanlands, en i Malmöhus och en i Västmanlands samt en i Västerbottens lan arbetsforteckniugar saknats, har för 

11, 17 och '24 tillsammans samt 6, 12, 18 och 25 tillsammans icke äro lika med summorna i respektive 26;e och 27:e kolumnerna. 
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förekomna landtmäteriförrättningars mängd, beskaffenhet och handläggning under år 1903. 

dessa endast förrättningarnas totalsumma kunnat utsättas med tillsammans 18 laga skiften och 94 andra förrättningar, hvarför också summorna i kolumnerna 
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Tab. 5. 

Sammandrag ötver förordnanden till landtmäteriförrättningar under åren 1899—1903. 
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Tab. 6. 

Uppgift å jordägarnes utgifter för laga skiften, afslutade under år 1903. 

Tab. 7. 

Allmänna skiftesverkets i riket ställning den 31 december 1903. 



Tab. 8. 

Sammandrag öfver landtmätarnes arfvoden för under 

22 
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åren 1898—1903 afslutade landtmäteriförrättningar. 
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Tab. 9. 

Sammandrag för perioden 1879—1903 öfver landtmäteriförrättningarnes antal och omfattning, 
utdragen ur landtmäteristyrelsens årsberättelser, delvis 
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landtmäteripersonalens antal, jordägarnes utgifter till landtmätare och gode män m. m., delvis 
grundad på af landtmäteristyrelsen infordrade uppgifter. 
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Tab. 10. 

Afvittringsverkets fortgång år 1903. 

Tab. 11. 

Sammandragen femårsöfversikt af afvittringsverket åren 1899—1903. 
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