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INLEDNING. 

Efter erhållen inbjudan att med därför lämpliga föremål 
deltaga i tjugonde allmänna svenska landtbruksmötet i Norr
köping anhöll Kungl. Landtmäteristyrelsen i underdånig 
skrifvelse den 27 februari 1906 ej mindre om nådigt till
stånd att deltaga i mötet genom utställning dels af äldre och 
yngre kartor dels af ett jämförelsevis större statistiskt ma
terial och dels af äldre och yngre geodetiska instrument än 
äfven att nödiga medel för ändamålet måtte anvisas. Vid 
underdånig föredragning af berörda framställning den 9 
mars, därvid tillika anmälts, att kostnaderna intill ett belopp 
af 2,000 kronor för utarbetande m. m. af det statistiska 
•materialet kunde bestridas af medel, hvUka af enskild person 
ställts till Herr Statsrådets och Chefens för Kungl. Jord
bruksdepartementet förfogande, fann Kungl. Maj: t godt dels 
medgifua, att Landtmäteristyr elsen finge på föreslaget sätt 
deltaga uti ifrågavarande, landtbruksmöte, dels ock till be
stridande af däraf föranledda kostnader anvisa och ställa till 
Kungl. Styrelsens förfogande ett anslag af femhundra kronor. 

Den statistiska undersökning och utredning, som Kungl. 
Landtmäteristyr elsen i anledning häraf låtit verkställa, före
ligger nu och omfattar, såsom synes, landtmäteriets verk
samhet från och med tiden för laga skiftenas början eller år 
1828 samt har affattats uti tvenne afdelningar. Den förra 
meddelar uppgifter rörande under åren 1828—1905 verk
ställda landtmäteriförrättningar och deras omfattning. Den 
senare är ämnad att visa resultatet af landtmäteriverksam-
heten i riket, i anledning hvaraf, för jämförelse med före
gående af delning, upplysningar här lämnas angående de sär
skilda fastigheternas sammanlagda mantal och den areal, 
som äges eller innehafves under sådana förhållanden, att 
densamma enligt gällande lagstiftning kan blifva föremål för 
skifte eller delning. För bedömande dessutom af frågan, 
huruvida statsterritoriet må anses hafva blifvit föremål för 
parcellering i önskvärd utsträckning, samt för belysning af 
spörsmålet, huruvida landtmäteri- samt skiftes- och afvitt-
ringsverken kunna anses uppfylla därmed afsedda ändamål, 
har sammanställning gjorts emellan folkmängd och bruk
ningsdelar för åren 1865 och 1900, i sammanhang hvarmed 
jämväl visats antalet personer och hektar, som belöpa på 
hvarje brukningsdel vid nyss omförmälda tvenne tidpunkter. 

Till grund för den utredning, som åstadkommits uti 
första afdelningen, ligga de årsredogörelser, länsberättelser 
och årsberättelser, som det ålegat rikets landtmätare, förste 
landtmätare och Kungl. Landtmäteristyr elsen att afgifva. 
Dessa redogörelsehandlingar synas intill år 1855 hitfvud-
sakligen haft till uppgift att bereda tillfälle till kontroll och 
eftersyn å arbetena och äro föga ägnade att användas för 
statistisk behandling. Att så är förhållandet framgår af de 
sätt, hvarpå de äro uppställda, och än mer af det förhållan
det, att formulären för desamma flere gånger ändrats. Om 
man härtill tar i betraktande, att, till åtlydnad af därom uti 
nådiga brefven den 24 mars 1865 och den 23 januari 1874 
meddelade föreskrifter, de för ifrågavarande ändamål viktigaste 
af ofvanberörda redogörelsehandlingar nämligen landtmätar-
nes årsredogörelser, sedan de blifvit tio år gamla, på grund 
af bristande utrymme till största delen försålts med undantag 
af årsredogörelserna för Stockholms, Jönköpings, Kristian
stads, Hallands, Skaraborgs, Kopparbergs och Gäfleborgs län, 
torde det icke väcka förvåning, att åtskilliga luckor och 
oegentligheter förefinnas uti föreliggande arbete. 

Här erfordras icke att lämna någon redogörelse för, 
hvari de särskilda ändringarna uti de olika formulären be
stått; hvaremot en del upplysningar torde böra meddelas, 
som kunna tjäna tUl motivering för tabellernas uppställning, 
förklara anledningen till felande uppgifter samt utgöra väg
ledning för en riktig uppfattning af de residtat desamma 
utvisa. 

Den verkställda utredningen har af sett att omfatta endast 
jorddelningsförrättningar, men till följd af beskaffenheten af 
det till grund för utredningen använda material hafva jord
delningsförrättningarna icke helt kunnat särskiljas från 
andra landtmåteriförrättningar såsom rågångsförrättningar, 
ekonomiska mätningar, sy ne för rättningar o. d. Enär det 
emellertid icke ålegat landtmätarne att rörande förrättningar 
af sist berörda beskaffenhet lämna några uppgifter, som 
skolat införas under rubrikerna för kolumnerna 12—19, liar 
förhållandet icke inverkat på däruti meddelade siffror, hvar
emot det icke kunnat undgås, att samtliga af landtmätare 
efter vederbörligt förordnande utförda förrättningar, till den 
del desamma icke upptagits såsom laga skiften, ingå i upp
gifterna angående antal förrättningar, som lämnas i kolumn 
11. TUl följd häraf har den med Jaga skiften» sidoordnade 



2 Inledning. 

rubriken unsetts böra blifvu andra förrättningar» (utom 
ägostyckningar) i stället för \andra jorddelningsförrättnin-
gar-, till hvilka sifferuppgifterna med undantag af dem, som 
återfinnas uti kolumn 11, ock inskränka sig. 

Felande uppgifter i kolumnerna 7—8 för tiden intill år 
1839 samt i kolumnerna 12—17 och 19 intill år 1855 bero 
på att tillförlitliga sådana icke af det tillgängliga materialet 
kunnat vinnas. 

För perioden 1839-1854 liafva i af seende å samtliga 
län hemmanskbjfningar af laga skiftes egenskap uppförts 
bland laga skiften. Desslikes och enär uti länsberättelserna 
för åren 1839—1854 arealuppgifterna för samtliga jord
delningsförrättningar sammanförts, har detta förhållande för 
de län, rörande hvilka landtmätarnes årsredogörelser saknats, 
föranledt, att arealuppgifterna äfven för sådana jorddelnings-
förrättningar, som hvarken äro laga skiften eller liemmans-
klyfningar af laga skiftes egenskap, måst uppföras under 
laga skiften i kolumn 9, hvilket i sin ordning, och allden-
stund motsvarande uppgifter till kolumn 6 i afseende å sist-
berörda slag förrättningar saknas, förorsakat, att uppgifter 
i kolumn 10 för ifrågavarande period och län icke kunnat 
meddelas. 

På grund häraf kan visserligen anmärkas, att den stati
stiska utredningen för laga skiften i fråga om denna period 
utvisar ett residtat, som är för högt, men därvid torde böra beak
tas, att enskiften och skiften, som enligt Kungl. Maj.ts nådiga 
kungörelse den 20 februari 1821 blifvit såsom enskiften an
sedda och fastställda, samt storskiften, som pröfvats vara så 
väl inrättade, att förmånligare skiften icke kunna åstad
kommas, icke ingå i den statistiska utredningen. Verkställd 
undersökning i afseende å de sju län, beträffande hvilka ett 
särskiljande kunnat äga rum, visar, att arealen beträffande 
andra jorddelningsförrättningar än laga skiften och Jiemmans-
klyfningar af laga skiftes egenskap för de återstående länen 
i allmänhet icke bör uppskattas till mer än åtta procent af de 
uti kolumn 9 för ifrågavarande år lämnade arealuppgifterna. 

Kopparbergs län intar i viss mån en undantagsställning. 
Landtmätarnes i detta län årsredogörelser finnas nämligen 
i behåll, och därjämte har tillfälle varit beredt att under led
ning af förste landtmätaren i länet korrigera uppgifterna i 
årsredogörelserna och verkställa tabellens uppställning, till 
följd hvaraf uppgifterna rörande detta län särskildt i afseende 
ä laga skiften få anses tillfredsställande. 

Beträffande, den senare af delningen torde följande upp
lysning/ar här böra meddelas. 

Uppgifterna till kolumnerna 2—3 och 16—19 liafva 
hämtats från hushållningssällskapens berättelser. Från däri 
tillgängliga siffror rörande landsbygdens areal utom vatten 
har afräknats sammanlagda arealen af kronoparker, flyg
sandsplanteringar, kronoöfverloppsmarker, stockfångstskogar, 
statens till berg shandter ingens understöd anslagna skogar 
samt häradsallmänningar, hvarom uppgifter erhållits inom 
Kungl. Domänstyrelsen. Härmed har afsetts att framställa 
den areal, som äges eller innehafves under sädana förhål-

landen, att densamma enligt gällande lagstiftning kan blifva 
föremål för laga skifte och andra delnings förrättningar. 
Anmärkas bör dock, att fideikommissen ingå uti ifrågavarande 
arealuppgifter. Detta har skett bland annat därför, att de 
i allt fall innehafvas af enskilda, och utvecklingen synes 
ådagalägga, att fideikommissegendomarnas antal och omfatt
ning aftaga. 

Att uppgifter endast länsvis kunnat meddelas uti kolum
nerna 4—15 beror på uppställningen af föregående af delning. 

Till utgångspunkt för jämförelsen i fråga om folkmängd 
och brukningsdslar har året 1865 måst väljas, emedan det 
är det första, för hvilket beträffande brukningsdelar upp
gifter för hela landet äro tillgänglya. 

Vid arbetets företagande hade af sikten varit att, på sätt 
uti denna afdelning skett i afseende å arealen, företaga lik
artad jämförelse äfven beträffande mantalet De uppgifter, som 
ligga till grund för de siffror, hvilka uti föregående afdelning 
lämnats uti kolumn 3, hafva emellertid visat sig så otillfreds
ställande, att de icke synts kunna tjäna till underlag för 
någon jämförelse. Vid tillfällen t. ex. då särskilda delar af en by 
undergått laga skifte på olika tider, har det nämligen icke sällan 
inträffat, att hela mantalet vid de skilda förrättningarna 
uppgifvits såsom föremål för detsamma, och i detta förhål
lande ligger förklaringen till, att de uppgifter rörande mantal, 
som undergått fastställdt enskifte eller laga skifte eller ock 
orubbligt storskifte, hvilka uppgifter lämnats i Kungl. Landt-
mäteristyrelsens årliga berättelser, äro till siffran i allmänhet 
lägre än de uppgifter, som uti föregående afdelning före
komma i kolumn 3 om skiftade mantal. 

Genom den öfverföring tm laga skiften af hemmans-
klyfningar af laga skiftes egenskap och äfven andra jord
delningsförrättningar, som enligt hvad ofvan i afseende å 
förra afdelningen meddelats icke kunnat undvikas för tids
perioden 1839—1854, har uppenbarligen uppgifterna an
gående laga skiften blifvit för höga. I samma riktning 
verkar uti denna afdelning den omständigheten, att, under 
det åtminstone större vatten afdragits från de i kolumn 3 
förekommande arealuppgifter, uppgifter rörande fiskevattens-
delningar ingå uti kolumnerna 4—15. 

Nu angifna förhållanden åstadkomma, att, ehuru denna 
redogörelse icke kunnat omfatta enskiften och orubbliga 
storskiften, de för laga skiften lämnade uppgifter äro för 
höga i en omfattning, som i allmänhet torde få anses unge
fär motsvara sistberörda slags skiftesförrättningar. Detta 
gäller dock icke de län, där enskiftesinstitutet hann komma 
till en allmännare användning såsom i Blekinge, Kristian
stads, Malmöhus och Skaraborgs län, samt måhända i någon 
mån icke heller Hallands, Göteborgs och Bohus samt Älfs-
borgs län. 

Beträffande Gottlands län har i anledning däraf, att 
enligt gällande föreskrift vissa därstädes före den till följd 
af nådigt beslut den 20 december 1850 skedda indelning i 
skifteslag verkställda laga skiften icke äga annan verkan än 
storskiften, uti föregående afdelning under laga skiften till 
och med år 1859 meddelade uppgifter här öfverflyttats till 
andra förrättningar. 
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