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Till Konungen. 

Jämlikt nådig föreskrift får landtmäteristyrelsen här
med afgifva underdånig berättelse om landtmäteriet i riket 
för år 1909, upptagande särskilda redogörelser angående: 

landtmäteristyrelsen, landtmäterikontoren i länen, landtmäteri-
personalen, allmänna skiftesverket, afvittringsverket, jordre
gistret samt undervisningen. 
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Innan laudtmäteristyrelsen går att meddela redogörelse 
för ofvauberörda särskilda afdelningar, tillåter sig styrelsen i 
underdånighet fästa uppmärksamheten därpå, att med det år 
denna redogörelse omfattar iuträdt en betydelsefull ändring i 
landtmäteristatens organisation. 

Sedan Riksdagen i allt väsentligt bifallit af Eders Kungl. 
Maj:t i ämnet gjorda framställningar, har Eders Kungl. Maj:t 
fastställt nya aflöningsstater dels den 17 juni 1908 för landt-
mäteristaten i orterna dels den 23 oktober samma år för 
landtmäteristyrelsen, båda att tillämpas från och med ingången 
af år 1909. Sistnämnda dag utfärdade Eders Kungl. Maj:t 
äfven nådig instruktion för landtmäteristyrelsen och rikets 
landtmätare att träda i kraft likaledes den 1 januari 1909, 
hvarigenom ej mindre förnyade nådiga landtmäteriinstruk-
tionen den 6 augusti 1864 med däri sedermera vidtagna än
dringar än äfven i öfrigt meddelade, mot den nya instruk
tionen stridande särskilda föreskrifter upphörde att vara 
gällande. 

Härigenom har en i väsentliga delar ny organisation 
af landtmäteristyrelsen och förstelandtmätartjänsterna genom
förts. Förut gällande lönestat för landtmäteristyrelsen af den 
31 maj 1878 upptog såsom ordinarie befattningshafvare, utom 
landtmäteridirektören, en landtmäterisekreterare, en landt-
mäterifiskal, en aktuarie och registrator samt två ingenjörer. 
Med vissa efter dess tillkomst skedda ändringar slutade be
rörda stat å en summa af 36,400 kronor. De under senaste 
åren ökade göromålen hade emellertid föranledt Eders Kungl. 
Maj:t att af Riksdagen för år 1908 utverka ett anslag å extra 
stat till belopp af 4,500 kronor till förstärkande af arbets
krafterna inom styrelsen. Redan under år 1907 hade Eders 
Kungl. Maj:t funnit nödvändigt att för samma ändamål an
visa 2,850 kronor. Jämlikt nådiga föreskrifter hafva berörda 
medel i främsta rummet användts till ersättning åt en extra 
föredragande. En sådan har ock af Eders Kungl. Maj:t varit 
förordnad hos styrelsen från den 1 april 1907 till utgången 
af år 1908. 

Enligt den genomförda nya organisationen utgöres landt
mäteristyrelsen af en öfverdirektör och chef samt två byråchefer 
såsom ledamöter och chefer hvar för sin byrå, nämligen landt-
mäteribyrån och administrativa byrån. Landtmäterifiskals-
tjänsten har bibehållits och likaså tvenne ingenjörsbefattningar, 
hvilkas innehafvare numera benämnas byråingenjörer. Aktu
arie- och registratorstjänsten har indragits och i dess ställe 
har inrättats en arkivariebefattning. Den nya staten för 
landtmäteristyrelsen slutar å en summa af 72,000 kronor. 
Ökningen är emellertid större än här anförda siffror visa eller 
35,600 kronor. Den verkliga ökningen uppgår nämligen till 
38,600 kronor beroende därpå, att uti den äldre staten fanns 
uppfördt ett anslag å 3,000 kronor till arfvode åt lärare för 
landtmäterielevernas undervisning, hvilket anslag helt och 
hållet uteslutits i den nya staten. I dess ställe anvisade 
1908 års Riksdag på extra stat för år 1909 ett anslag af 
8,000 kronor till bestridande af kostnaderna för undervisning 
af landtmäterielever under läsåret 1908—1909. 

Den genomförda omorganisationen af förstelandtmätar
tjänsterna består förnämligast däri, att innehafvarna af dessa 
befattningar fråntagits rätten att utföra landtmäteriförrätt-
ningar åt enskilda, och att daglig tjänstgöringstid i stället 
ålagts dem. Deras hufvudsakliga åligganden äro att dagligen 
hålla kontoren öppna för allmänheten och därunder tillhan-

dagå besökande med förevisande af kontorens kartor och 
handlingar jämte meddelande af äskade upplysningar, att 
verkställa granskning af öfriga landtmätares förrättnings
handlingar antingen på begäran af domstol eller domare eller 
ock då desamma för redovisning inkomma till landtmäteri-
kontoren, att upplägga och föra jordregister samt slutligen 
att såsom sakkunniga biträda ägodelningsrätter och andra 
domstolar. Den nya aflöningsstaten för landtmäteristaten i 
orterna upptager äfven anslag för anställande af amanuenser å 
6 läns landtmäterikontor. Densamma slutar å en summa af 
161,400 kronor. Den skedda ökningen utgör 108,600 kronor. 

I sammanhang med genomförandet af nu berörda nya 
organisation har äfven vidtagits en annan betydelsefull åtgärd. 
Landtmäteristyrelsen syftar härvid på Eders Kungl. Maj:ts 
och Riksdagens beslut om uppläggande och förande å länens 
landtmäterikontor af ett jordregister för rikets landsbygd. 
Eders Kungl. Maj:t hade föreslagit 1908 års Riksdag att för 
inrättande af ett jordregister i enlighet med de närmare före
skrifter, som af Eders Kungl. Maj:t komme att meddelas, be
vilja ett reservationsanslag af 750,000 kronor och däraf på 
extra stat för år 1909 anvisa 150,000 kronor, med rätt för 
Eders Kungl. Maj:t att under år 1908 förskottsvis af till
gängliga medel utanordna, hvad som kunde finnas erforderligt. 
Sedan Riksdagen bifallit berörda framställning, har Eders 
Kungl. Maj:t den 13 juni 1908 utfärdat nådig förordning angå
ende jordregister. Uti nådigt bref den 18 september 1908 har 
Eders Kungl. Maj:t meddelat föreskrifter angående ordnandet 
af arbetet med jordregistrets uppläggande och därvid be
myndigat landtmäteristyrelsen att meddela de särskilda före
skrifter, som i ämnet ytterligare kunde finnas erforderliga. 
Samtidigt ställde Eders Kungl. Maj:t till landtmäteristyrelsens 
disposition dels 7,350 kronor 90 öre att användas till förbe
redande åtgärder under år 1908 för arbetets igångsättande 
dels 100,000 kronor att under år 1909 användas till afiöning 
af särskildt förordnade landtmätare såsom biträden åt förste 
landtmätarna för jordregisterarbetet samt till ersättning åt 
extra personal för sådana göromål, som ej erfordrade sär
skilda fackinsikter. 

Landtmäteristyrelsen. 

Det arbete, som i sammanhang med beslutet om jordre
gistrets uppläggande och förande uppdragits åt landtmäteri
styrelsen, hade icke tagits i betraktande vid genomförande af 
den nya organisationen af styrelsen. För berörda arbete har 
ock förstärkning af styrelsens arbetskrafter blifvit erforderlig. 
På framställning af landtmäteristyrelsen har äfven Eders 
Kungl. Maj:t den 9 januari 1909 meddelat landtmäteristy
relsen nådigt tillstånd att för berörda ändamål under år 1909 
af det genom nådiga brefvet den 18 september 1908 anvisade 
beloppet å 100,000 kronor använda högst 10,000 kronor, och 
genom nådigt bref den 12 förstnämnda månad fann Eders 
Kungl. Maj:t godt föreskrifva, att af sistnämnda belopp 6,000 
kronor skulle användas till en samtidigt förordnad extra före
dragande att biträda styrelsen vid handläggningen af ärenden 
rörande jordregistret samt att återstående 4,000 kronor finge 
användas till arfvode åt en vid jordregisterarbetet anställd 
amanuens samt till bestridande af extra utgifter vid berörda 
arbete. 

Genom dessa nådiga beslut har från början af år 1909, 
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utom styrelsens båda ordinarie byråer, inom styrelsen funnits en 
särskild afdelning för ärenden rörande jordregistret. 

Såsom närmare synes af den arbetsförteckning, hvilken 
närslutes såsom tab. 1, har följande antal mål och ärenden 
förekommit inom styrelsen nämligen: 

remisser och nådiga bref från Eders Kungl, Maj:ts 
kansli) 12 balanserade, 195 tillkomna under året, tillsammans 
207, af hvilka 198 blifvit under året slutbehandlade och 14 
balanserats till år 1910; 

remisser från Eders Kungl. Majtts högsta domstol, 14 
balanserade, 53 tillkomna under året, tillsammans 67, af hvilka 
37 slutbehandlats under året och 30 balanserats till år 1910; 

remisser från Eders Kungl. Hajits regeringsrätt, 3 ba
lanserade, 21 tillkomna under året, tillsammans 24, hvilka 
samtliga slutbehandlats under året; 

remisser och slcrifvelser från Eders Kungl. Maj.-ts och 
rikets kammarkollegium, 22 balanserade, 31 tillkomna under 
året, tillsammans 53, af hvilka 27 under året besvarats och 
26 balanserats till år 1910; 

remisser och skrifvelser från andra ämbetsverk och 
myndigheter, 10 balanserade, 271 tillkomna, tillsammans 281, 
af hvilka 211 slutbehandlats och 70 balanserats till år 1910; 

af landtmäterifiskalen anhängiggjorda mål och ärenden, 
8 balanserade, 10 tillkomna, tillsammans 18, af hvilka 17 åt
gjorts och 1 balanserats till år 1910; 

ansökningar med mera, 22 balanserade, 1,598 tillkomna, 
tillhopa 1,620, af hvilka 1,610 blifvit afgjorda och 10 balan
serats, samt 

af landtmäteristyrelsen utan föregående framställning 
handlagda ärenden, tillhopa 205, hvilka samtliga under 
året slutbehandlats. 

Landtmäteristyrelsen har sålunda under år 1909 haft att 
handlägga 91 från föregående år balanserade mål och ärenden 
samt 2,384 tillkomna eller tillhopa 2,475 mål och ärenden, 
af hvilka 2,324 under år 1909 slutbehandlats och 151 balan
serats till år 1910. 

Antalet utgångna expeditioner har uppgått till 4,202. 

För att bereda tillfälle till jämförelse med närmast före
gående fyra år meddelas nedanstående sammandrag rörande 
landtmäteristyrelsens verksamhet under åren 1905—1909. 

utgångna expeditioner under samma tid 1,809. I förhållande 
till dessa medeltal visar summan mål och ärenden under 1909 
en ökning af nära 78 procent och antalet utgångna expedi
tioner en ökning af 132 procent. 

Landtmäterifiskalen har haft att handlägga 48 balanse
rade och 808 under året tillkomna eller tillsammans 856 mål 
och ärenden, af hvilka 837 blifvit under året afgjorda och 19 
balanserade till 1910. Af dessa 856 mål och ärenden hafva 
8 utgjorts af vid domstol anhängiggjorda åtal, af hvilka 5 
blifvit under året afgjorda och 3 balanserats till år 1910. 
Bland öfriga mål och ärenden förekomma 24 till granskning 
insända länsberättelser med tillhörande sammandrag af landt-
mätarnes i länen årsredogörelser jämte 47 förteckningar öfver 
utfärdade förordnanden till landtmäteriförrättningar, 2 be
rättelser rörande afvittringsverket med tillhörande samman
drag och förteckningar, arfvodesräkningar rörande 203 landt
mäteriförrättningar, hvarjämte utförts landtmäteriteknisk 
granskning af akterna till 74 landtmäteriförrättningar. Vi
dare hafva förekommit 99 anmärkningsärenden, af hvilka 4 
föranledt utdömande af böter eller försutna viten, 39 ärenden 
rörande af arkivarien och registratorn i landtmäteristyrelsen på
kallad värdering af kopior eller utdrag af kartor, 28 ärenden 
angående inventering, bevakning och indrifning samt 332 
angående andra åtgärder. Utaf här omförmälda 856 mål och 
ärenden hafva 169 tillkommit genom skrifvelser och remisser 
fråD landtmäteristyrelsen, 272 genom skrifvelser och remisser 
från andra myndigheter, 124 genom omedelbar åtgärd af 
landtmäterifiskalen samt 291 genom skrifvelser från tjänste
män vid landtmäteristaten eller enskilda personer. 

Till landtmäterifiskalsexpeditionen hafva enligt det där
städes förda s. k. mindre diariet under året inkommit 6 rap
porter, 476 dagböcker, 334 arbetsförteckningar och 622 re
versal, hvilka samtliga handlingar äfven varit föremål för 
granskning. 

Dessutom har landtmäterifiskalen varit sysselsatt med 
fortsatt uppläggande af ny tjänstebok öfver landtmäteristatens 
ämbete- och tjänstemän. 

Antalet af de från landtmäterifiskalsexpeditionen under 
år 1909 utgångna expeditioner har uppgått till 576. 

För jämförelse meddelas nedanstående uppgifter rörande 
antalet mål och ärenden samt antalet utgångna expeditioner 
under åren 1905—1909. 

Medeltalet af balanserade och tillkomna mål och ärenden 
tillhopa för åren 1904—1908 utgjorde 1,395 och medeltalet 
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Medeltalet af balanserade och. tillkomna mål ock ärenden 
tillhopa för åren 1904—1908 utgjorde 588 och medeltales ut
gångna expeditioner 645. I förhållande till dessa medeltal 
visar summan mål och ärenden under år 1909 en ökning af 
omkring 46 procent, under det antalet utgångna expeditioner 
angifver en minskning af omkring 12 procent. 

Arkivarien, som tillika är registrator, har i sin egenskap 
af arkivarie under år 1909 emottagit och kvitterat publika 
renovationer rörande 193 förrättningar. Dessa renovationer 
hafva utgjorts af 1,431 regalark kartor utan åtecknad beskrif-
ning, 259 regalark kartor med åtecknad beskrifning och 2,270 
regalark beskrifningar eller tillsammans 3,960 regalark. Dess
utom har arkivarien ombesörjt utlåning till offentliga myndig
heter af 445 kartor med tillhörande beskrifningar samt ut-
gifvit kopior och utdrag dels till enskilda personer af 184 
kartor och 141 beskrifningar till en sammanräknad lösen af 
6,227 kronor 30 öre dels ock till offentliga myndigheter af 
160 kartor och 18 beskrifningar till ett sammanlagdt värde 
af 2,485 kronor 24 öre. 

Byråingenjörerna hafva hufvudsakligen varit sysselsatta 
med arkivundersökningar för utredning af mål och ärenden. 
Dessutom hafva de deltagit i och utfört en del andra göro-
mål inom styrelsen. 

Af punkt 11 i statsrådsprotokollet öfver jordbruksärenden 
den 13 januari 1908, bifogadt Eders Kungl. Maj:ts till samma 
års Eiksdag aflåtna nådiga proposition angående statsverkets 
tillstånd och behof, framgår, att af det i aflöningsstaten för 
landtmäteristyrelsen upptagna anslaget å 23,500 kronor till 
extra tjänstemän och biträden samt vikariatsersättning ett be
lopp af 10,800 kronor är afsedt till ersättning åt fyra fast 
anställda amanuenser. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t den 26 mars 1909 på fram
ställning af landtmäteristyrelsen funnit godt meddela särskilda 

bestämmelser angående användningen af sistberörda anslag, 
hafvB från och med den 1 maj 1909 fyra amanuenser inom 
styrelsen haft fast anställning, en på hvardera af styrelsens 
båda byråer, en i landtmäterifiskalexpeditionen och en hos 
arkivarien. Utom dessa, som voro anställda hos styrelsen äf-
ven under månaderna januari—april, hafva under år 1909 
extra amanuenser haft anställning inom styrelsens båda by
råer under en sammanlagd tid af 18 månader samt 2 månader 
å fiskalsexpeditionen. Härjämte har styrelsen under året an
litat sakkunniga biträden under en tid af tillhopa fjorton dagar. 

A afdelningen för ärenden rörande jordregistret har ama
nuens varit anställd under sammanlagdt 6 månader. 

Extra biträden, företrädesvis kvinnliga, hafva användts för 
renskrifning och kartritning, hvarjämte ett sådant under större 
delen af året sysselsatts med granskning och kollationering af 
kopior och afskrifter, som rekvirerats från härvarande arkiv. 

De extra biträden, som verkställt kopierings- och renskrif-
ningsarbeten i arkivet, hafva hvad angår kopieringsarbeteua i 
allmänhet erhållit ersättning motsvarande hälften af den en
ligt gällande bestämmelser utgående lösen eller stämpel. Af 
förut meddelade uppgifter kan inhämtas, at t lösen för de 
kopior och afskrifter, som utlämnats från arkivet, uppgår till 
ett sammanlagdt belopp af 8,712 kronor 54 öre, hvaraf i 
stämpel influtit 6,227 kronor 30 öre. Sammanlagda direkta 
utgifterna för verkställande af ifrågavarande arbete, inberäk-
nadt ersättning till det extra biträde, som verkställt gransk
ning och kollationering, hafva utgjort 5,426 kronor 89 öre. 
På denna verksamhet förefinnes alltså en behållning för stats
verket till belopp af 800 kronor 41 öre, som mer än väl för
slår a t t täcka af arbetet påkallade extra utgifter. 

Resultatet af styrelsens förvaltning med afseende å til 
styrelsens disposition ställda medel framgår af följande redo
görelse. 
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Landtmäterikontoren i länen. 

Amanuenser hafva under året varit anställda å landtmäteri-
kontoren i Värmlands, Gäfleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, 
Västerbottens och Norrbottens län. 

Omfattningen af den verksamhet, som bedrifvits å landt
mäterikontoren i länen, framgår af härvid såsom tab. 2 fo-
gadt sammandrag öfver samma verksamhet. Af detta samman
drag kan inhämtas, att den verksamhet, hvarom här är fråga, 
låter fördela sig i tvenne hufvudafdelningar, nämligen kontors-
göromål oeh särskilda förrättningar, till hvilka räknas förste 
landtmätarnas biträde vid ägodelningsrätt och andra domstolar, 
undersökning på fältet af landtmätarnas arbeten, samt för
rättningar för kronans enskilda räkning, och öfriga förrätt
ningar, allt afseende uppdrag, som i allmänhet icke utföras 
inom landtmäterikontorens lokaler. 

Kontorsgöromålen bestå i främsta rummet af handlägg
ning af förekommande ärenden. Sådana hafva förekommit 
till ett antal af 15,970, af hvilka 7,028 angått jorddelnings
väsendet, 1,043 jordregistret och 7,899 granskning af koncept-
akter och publika renovationer. Största antalet eller 1,216 
ärenden bar förekommit å kontoret i Malmöhus län. Därnäst 
kommer kontoren i Kristianstads län med 1,109 och i Vä
sterbottens län med 1,003. Ärendenas antal har uppgått 
vid kontoret i Hallands län till 991, i Norrbottens län till 
834, i Skaraborgs län till 828, i Gäfleborgs län till 817, i 
Östergötlands län till 814, i Västernorrlands län till 804, i 
Jämtlands län till 786, i Älfsborgs län till 753, i Örebro län 
till 731, i Värmlands län till 676, i Södermanlands län till 
588 och i Kalmar län till 563. Därnäst komma Stockholms 
län med 498 ärenden, Kopparbergs län med 480, Västman
lands län med 440, Kronobergs län med 413, Jönköpings län 
med 397, Göteborgs och Bohus län med 397, Uppsala län med 
320 och Blekinge län med 282. Minsta antalet eller 230 
ärenden har förekommit inom Gottlands län. 

Den verksamhet, som under redogörelseåret bedrifvits å 
landtmäterikontoren i länen för jordregistrets uppläggande, 
skall behandlas under särskild rubrik. 

Förste landtmätarnas och å vissa kontor anställda ama
nuensers tid har i stor utsträckning tagits i anspråk, förutom 
af nu omförmälda arbeten, jämväl af allmänhetens tillhanda
gående, förande af diarier, lånebok, registratur m. in., åtgär
der för arkivens vård och skötsel samt af öfriga göromål af 
beskaffenhet att i allmänhet tillhöra en aktuarie- och regi-
stratorsbefattning, och hvilka samtliga göromål icke kunna 
redovisas med angifvande af antal ärenden eller antal utgångna 
expeditioner. I stället meddelas rörande denna verksamhet 
upplysning om antal besökande och den tid, som åtgått till 
deras betjänande. Uppgifter i nu berörda ämne, hvilka i 
regeln äro approximativa, saknas emellertid från 7 kontor. 
Antalet besökande på 17 kontor har uppgått tillhopa till 7,877 
eller till 463 besökande i medeltal för hvarje kontor. Antalet 
besökande har varit störst i Kopparbergs läns landtmäteri-
kontor, där detsamma uppgått till 920. Därnäst komma kon
toren i Uppsala län samt i Göteborgs och Bohus län hvar-
dera med 900 besökande samt närmast därefter kontoret i 
Örebro, där besökandenas antal uppgått till 658. Af tabellen 
synes, att den tid, som åtgått för ifrågavarande göromål är 
högst afsevärd. Sammanlagdt har för desamma under året 
inom 17 kontor användts 12,292 timmar eller i medeltal för 

hvarje kontor 723 timmar. Efter beräkning af 6 timmar för 
hvarje dag hafva för ändamålet åtgått 120 dagar eller /io 
år i medeltal för hvarje kontor. Beträffande kontoren i Stock
holms, Södermanlands, Östergötlands, Blekinge, Göteborgs och 
Bohus samt Västmanlands län må meddelas, att det stora 
antalet timmar, som uppgifvits, delvis användts till arbeten, 
som stått i sammanhang med kontorens flyttning till annan 
lokal eller förändring af förut anvisad lokal. 

Med förestående uppgifter liksom med uppgifterna an
gående antal dagar, som användts till särskilda förrättningar, 
har afsetts att bereda tillfälle att beräkna den tid, som blifvit 
öfrig för handläggning af inom kontoren förekommande ären
den samt för arbetet med jordregistrets uppläggande. 

Af tabellen inhämtas att särskilda förrättningar for förste 
landtmätarna tagit i anspråk 296 arbetsdagar eller ett arbetsår. 
Största tillskottet i förestående antal dagar har lämnats af 
förste landtmätarna i Jämtlands och Älfsborgs län. Antalet 
särskilda förrättningar uppgår till 104. Största antalet har 
förekommit inom Södermanlands, Kopparbergs, Västernorr
lands, Jämtlands, Jönköpings och Älfsborgs län. 

Vid länens landtmäterikontor hafva till år 1910 balan
serats 226 ärenden rörande jorddelningsväsendet, 21 ärenden 
rörande jordregistret samt 323 ärenden afseende granskning af 
konceptakter och publika renovationer eller tillhopa 570 ären
den, hvartill komma 17 särskilda förrättningar, som icke 
under redogörelseåret slutförts. Största balanserna förefunnos 
vid landtmäterikontoren i Kopparbergs, Västmanlands, Kristi
anstads och Kalmar län med respektive 214, 76, 54 och 51 
ärenden. 

Antalet från länens landtmäterikontor utgångna expedi
tioner har uppgått till 8,364. Af dessa hafva 775 berört 
jordregisterärenden. Största antalet eller 688 har utgått från 
Gäfleborgs län. Därnäst komma Västernorrlands oeh Väster
bottens län hvardera med 673 expeditioner. 

Kopior eller utdrag af kartor och afskrifter af hand
lingar hafva enligt förda anteckningar från länens landtmä
terikontor utlämnats till ett antal af 1,177, däraf 110 varit 
sådana, för hvilka lösen ej utgått. Största antalet rekvisi
tioner eller 381 har förekommit vid kontoret i Göteborgs och 
Bohus län. Därnäst komma landtmäterikontoren i Älfsborgs, 
Kopparbergs samt Stockholms län med respektive 180, 130 
oeh 120 rekvisitioner. Uppgifter i ärendet saknas helt och 
hållet från 5 län oeh beträffande ett län afser lämnad upp
gift endast årets sista kvartal. 

Landtmäteripersonalen. 

Enligt matrikeln öfver landtmäteripersonalen bestod denna 
personal vid 1908 års slut af: 

5 ordinarie ämbets- och tjänstemän vid styrelsen; 
23 ordinarie förste landtmätare; 

121 kommissionslandtniätare, af hvilka 4 voro anställda vid afvittrings-
verket; 

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

175 landtmäteriauskultanter, af hvilka 2 voro sysselsatta vid afvittrings-
verket, och 

340 landtmäterielever; 
739 tillsammans, däraf ordinarie och på eget ansvar arbetande i styrelsen 
5 och i länen 219, tillsammans 224 eller 2 mera än vid årets början. 



8 

Inom denna personal hafva följande förändringar timat 
under år 1909: 

Landtmäteripersonalen har under året ökats med 10 landt
mäterielever, och då 16 personer för alltid afgått genom af-
sked eller död, har landtmäteripersonalen alltså på det hela 
minskats med 6 personer. 

Vid 1909 års slut funnos enligt matrikeln: 
7 ordinarie äinbets- och tjänstemän vid styrelsen; 

24 ordinarie förste laudtmätare; 
109 distriktslandtmätare, af hvilka 4 voro sysselsatta vid afvittringsverket; 
40 extra landtmätare; 
14 kommissionslandtmätare; 
14 viee kommissionslandtmätare; 

205 landtmäteriauskultanter, af hvilka en var sysselsatt vid afvittrings
verket; 

320 landtmäterielever; 
733 tillsammans, däraf på eget ansvar arbetande i styrelsen 7 och i 
länen 201, tillhopa 208 eller 16 mindre 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 upptagna landtmäteriauskultanterna och 
eleverna endast 

139 landtmäterianskultanter, af hvilka en varit sysselsatt vid afvittrings
verket, och 

82 landtmäterielever; 
221 tillsammans, eller 4 mindre än vid årets början. 

Allmänna skiftesverket. 

Af tal). 3, hvilken innehåller ett på grund af förste 
landtmätarnas berättelser länsvis upprättadt sammandrag öfver 
år 1909 afslutade landtmäteriförrättningar i hela riket — af-
vittringsgöromålen dock icke inbegripna — inhämtas i hvad 
mån berörda förrättningar inom hvarje län förekommit. 

De upplysningar af större intresse, som kunna hämtas af 
denna tabell, torde vara: 

att inom hela riket egentliga laga skiften*) under år 1909 
blifvit afslutade å 118,056 hektar och å 208324 mantal; 

*) 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 tillförene 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. 

atfc inom Gottlands län, hvarest de under år 1909 af-
slutade egentliga laga skiftenas omfattning varit större än i 
något annat län i mellersta och södra delarna af riket, sådana 
förrättningar afslutats å 6,745 hektar och 16.557 mantal; 

att därnäst komma Kalmar, Älfsborgs och Örebro län 
med respektive 6,163, 5,898 och 5,393 hektar samt 9-ooo, 
21-i88 och 21-938 mantal; 

att de öfriga länen i mellersta och södra delarna af riket 
i berörda hänseende intaga följande ordning: Värmlands, 
Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kronobergs, Skaraborgs, 
Södermanlands, Kristianstads, Västmanlands, Göteborgs och 
Bohus, Blekinge, Hallands och Jönköpings län; 

att inom Kopparbergs län egentliga laga skiften afslutats 
å 2-048 hektar samt 4-oso mantal; 

att af de norra länen Jämtlands län, hvarest de under år 
1909 afslutade egentliga laga skiftenas omfattning varit större 
än inom något annat län i riket, sådana förrättningar afslutats 
å 25,678 hektar och 7-70 3 mantal; 

att därnäst komma Västerbottens och Norrbottens län 
med respektive 22,173 och 12,545 hektar samt 4-757 och 4-946 
mantal och sist Västernorrlands och Gäfleborgs län med re
spektive 5,313 och 2,362 hektar samt 4-313 och0-8oo mantal; 

att inom hela riket alla andra förrättningar än egentliga 
laga skiften under år 1909 blifvit afslutade å 448,063 hektar 
och 64307 6 mantal; 

att af de norra länen, där sistberörda slag af förrätt
ningar haft större omfattning än i öfriga delar af riket, Jämt
lands län intager främsta rummet med 97,369 hektar och 
27-6 54 mantal; 

att därnäst komma Västernorrlands län med 88,500 hektar 
och 57-994 mantal samt Västerbottens och Gäfleborgs län med 
respektive 43,378 och 39,034 hektar samt 22-239 och 50-592 
mantal; 

att de under år 1909 af landtmätare afslutade vägdel-
ningar omfattat 2,132,613 meter eller öfver 213 nymil; 

att ingen vägdelning under året afslutats af landtmätare 
i Örebro län; samt 

att de under år 1909 af landtmätare afslutade stängsel
delningar omfattat 67,113 meter eller närmare 7 nymil. 

Tab. 4 innehåller ett på grund af förste landtmätarne 
berättelser länsvis upprättadt sammandrag öfver år 1909 af
slutade ägostyckningar i riket jämte sammandrag af under 
1897—1909 afslutade sådana förrättningar. 

Af tab. 4 a inhämtas, att 2,252 ägostyckningar under 
året afslutats, därvid 487-832 mantal med en areal af 285,401 
hektar genom ägostyckning delats i 10,166 lotter. 

Vidare utvisar tabellen 
att antalet ägostyckningar under året varit; 



Af tab. 4 b inhämtas, att antalet under år 1909 afslu-
tade ägostyckningar är större än något föregående år och 
öfver 9 gånger så stort som antalet af de under år 1897 af-
slutade, mer än 3 gånger så stort som motsvarande tal för 
år 1898, mer än dubbelt så stort som antalet för år 1899 och 
nästan 2 gånger så stort som samma tal för år 1900, samt 

att medeltalet af delade hektar för hvarje ägostyckning 
under år 1909 utgör 127 hektar, under det motsvarande tal 
för år 1908 är 98, för år 1907 78 samt för åren 1897—1909 
164 hektar. 

Genom sammanställning af totalsummorna i tab. 3 med 
totalsummorna, som finnas i motsvarande tabeller i styrelsens 
berättelser för åren 1905 -1908, erhållas de sifferuppgifter, 
som redovisas i tab. 5, innehållande sammandrag, utvisande 
omfattningen af afslutade egentliga laga skiften tillika med 
alla andra landtmäteriförrättningar under åren 1905—1909 
med undantag beträffande afvittringar. 

Af tabellen i fråga synes bland annat, att de afslutade 
landtmUteriförrättningarna omfattat: 

Häraf framgår alltså, att under år 1909 de afslutade för
rättningarnas omfång varit med hänsyn till skiftade mantal, 
afmätta och skiftade hektar mindre än under år 1908, att 
däremot metertalet afmätta och delade längder för år 1909 
öfverstigit motsvarande tal för år 1908 samt att under år 
1909 afslutade landtmäteriförrättningar varit i afseende å 
skiftade mantal, skiftade hektar och afmätta längder större 
än medeltalen för åren 1905—1909, men däremot beträffande 
afmätta hektar och delade längder mindre än medeltalen för 
samma femårsperiod. 

Tab. 6 innehåller en öfversikt öfver den vid allmänna 
skiftesverket arbetande landtmäteripersonalen inom hvarje sär-
skildt län samt förekomna landtmäteriförrättningars mängd, 
beskaffenhet och handläggning. 

Af denna tabell framgår, bland annat, 
att de på eget ansvar arbetande landtmätarnas antal 

varit störst i Kopparbergs, Västerbottens, Gäfleborgs och 
Norrbottens län med respektive 19, 18, 15 och 15, därnäst i 
Jämtlands, Västernorrlands och Värmlands län med respek
tive 14, 13 och 10 samt minst i Blekinge län med 2; 

att antalet under år 1909 afslutade egentliga laga skiften 
varit störst eller 32 i Västerbottens län, därnäst i Älfsborgs 
län med 24, Uppsala, Jämtlands och Norrbottens län med 
hvartdera 10, samt att i Malmöhus län intet och i hvartdera af 
Kristianstads och Västmanlands län endast 1 laga skifte af-
slutats; 

att antalet afslutade andra förrättningar varit störst eller 
495 i Västernorrlands län, att därnäst komma Gäfleborgs län 
med 319, Kristianstads län med 310, Jämtlands län med 287, 
Kopparbergs län med 269, Västerbottens län med 255, Värm
lands län med 244, Norrbottens län med 243, Stockholms 
län med 240, Malmöhus län med 232 och Skaraborgs län med 
206, att antalet afslutade andra förrättningar varit minst i 
Kalmar och Blekinge län, där antalet inom hvartdera länet 
endast uppgått till 79, samt därnäst mom Västmanlands och 
Södermanlands län, inom hvilka antalet uppgått till respek
tive 92 och 94; samt vidare 

att under året 386 egentliga laga skiften och 6,196 andra 
förrättningar blifvit fastställda. 

Af tab. 7 synes, att förordnanden till landtmäteriförrätt
ningar i hela riket utfärdats: 

år 1909 till 174 laga skiften och 5,208 andra förrätt
ningar eller tillsammans 5,382, 

år 1908 till 159 laga skiften och 5,375 andra förrätt
ningar eller tillsammans 5,534, 

och i medeltal för åren 1905—1909 till 183 laga skiften 
och 5,006 andra förrättningar eller tillsammans 5,189. 

Under år 1909 hafva förordnanden till laga skiften ut
färdats inom samtliga län i riket med undantag af Malmöhus 
och Hallands län. Största antalet eller 19 har uppnåtts i 
Älfsborgs län. 

2 

9 

att den genom ägostyckning delade arealen utgjort: 
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I afseende å oraförmälda förordnanden torde böra anmär
kas, att under år 1909 en del af desamma, nämligen 

inom Kronobergs län 4, 
» Kalmar » 1, 
» Blekinge » 1 och 
» Hallands » 1, 

eller tillsammans 7 förordnanden utfärdats för landtmätare 
anställda inom annat län än det, inom hvilket föremålet för 
förrättningen varit beläget. 

Förutom det antal förordnanden, som finnes angifvet i 
tab. 7, haf va dylika enligt 29 § i Ligen om dikning och annan 
afleduing af vatten den 20 juni 1879, inom rikets län under 
år 1909 utfärdats i den omfattning efterföljande uppgifter 
utvisa. 

Af tab. 8, innehållande en länsvis upprättad uppgift å 
jordägarnas utgifter för under år 1909 afelutade laga skiften, 
synes, 

att dessa utgifter varit lägst i Jönköpings län eller 2,040 
kronor och därnäst i Västmanlands län eller 2.600 kronor; 

att ifrågavarande utgifter understigit 5,000 kronor, för
utom inom nyssnämnda län, uti Kristianstads, Hallands och 
Blekinge län; 

att utgifterna i fråga uppgått till belopp emellan 5,000 
oeh 10,000 kronor i Gäfleborgs, Skaraborgs, Göteborgs och 
Bohus samt Södermanlands län, emellan 10,000 och 20,000 
kronor i Uppsala, Stockholms, Östergötlands, Kronobergs, Öre
bro och Värmlands län, emellan 20,000 och 50,000 kronor i 
Älfsborgs, Norrbottens, Kopparbergs, Västernorrlands och Kal

mar län samt öfverstigit 50,000 kronor i Västerbottens, Jämt
lands och Gottlands län. 

Bland utgifter till landtmätare oeh gode män äro upp
tagna alla till dem utgående arfvoden jämte ersättningar för 
resekostnader tillika med lösen för handlingar och kartor. De 
öfriga beräknade utgifterna äro sådana, som det ålegat veder
börande att gälda såsom till domstolar med deras biträden, 
till utflyttande delägare, minskadt med hvad af allmänna me
del såsom utflyttningsunderstöd erhållits, samt för den första 
anläggningen af vid skifte bestämda vägar och floddiken m. m. 
Till ifrågavarande utgifter hafva emellertid icke räknats handt-
langnings- och dylika kostnader, å hvilka landtmätare icke 
hafva säkra uppgifter att tillgå, och icke heller ersättningar, 
hvilka enligt 99, 100 oeh 101 §§ nådiga skiftesstadgan ålagts 
en eller flera delägare att gälda för erhållna motsvarande för
delar. 

Enligt i statskontoret erhållen upplysning har under år 
1909 af det under riksstatens nionde hufvudtitel uppförda 
förslagsanslag >utflyttningshjälp efter skiften> utbetalts till 
vederbörande jordägare 63.657 kronor 10 öre, eller omkring 
70,000 kronor mindre än under närmast föregående år. 

Tab. 9 innehåller en öfversikt öfver allmänna skiftes
verkets i riket ställning den 31 december 1909 och utvisar 
såväl i hvilken utsträckning skiftesverket framskridit inom 
hvarje län som äfven hvad i detta afseende kan anses återstå. 

Beträffande uppgifterna, såvidt de angå Kopparbergs län, 
bör anmärkas, att mantalssättning väl af ålder funnits, men 
att inom hela länet, utom Västerbergslagen, den långt ut
sträckta jorddelningen sedan lång tid tillbaka omöjliggjort 
mantalsbefceckning å de särskilda hemmansdelarna, hvarför 
endast hela socknarnas gemensamma hemmantal är kändt, 
samt att i följd häraf ofvanberörda uppgifter kunnat beräknas 
endast approximativt och med ledning af reducerade jorda
talet, med undantag för Kopparbergs och Thorsångs socknar, 
för hvilka uppgifterna lämnats med ledning af taxerings
värdena. 

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 beträffande dessa län framdeles torde komma att för
ändras. 

I allmänhet kan sägas, att uppgifterna i denna tabell, 
till den del de angå hvad som kan komma att undergå laga 
skifte, icke i alla afseenden äro fullt tillförlitliga, utan till 
någon del grundade på hypoteser. 

Tab. 10 innehåller sammandrag af från samtliga landt
mätare i riket infordrade uppgifter å arfvoden för under åren 
1905—1909 afslutade landtmäteriförrättningar. 

Af denna tabell framgår, 
att under nämnda period ifrågavarande arfvoden för hela 

riket stigit till 6,167,770 kronor, däraf för egentliga laga 
skiften 1,985,060 kronor och för andra förrättningar 4,182,710 
kronor; och att i förstnämnda summa de särskilda länen in
gått med följande belopp: 

med minsta beloppet — 37,548 kronor — Blekinge län, 
med största beloppet — 775,259 kronor—Västerbottens län, 
med belopp under 50,000 kronor: endast Blekinge län, 
med belopp mellan 50,000 och 100,000 kronor: Söder

manlands, Uppsala och Västmanlands län, 
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ined belopp mellan 100,000 och 500,000 kronor: Krono
bergs, Hallands, Östergötlands, Kristianstads, Malmöhus, Jön
köpings, Örebro, Kalmar, Stockholms, Skaraborgs, Gottlands, 
Göteborgs och Buhus, Älfsborgs, Värmlands och Gäfleborgs 
län samt 

med belopp mellan 500,000 och 1,000.000 kronor: Väster-
norrlands, Kopparbergs, Jämtlands, Norrbottens och Väster
bottens län. 

Af tab. 10 framgår vidare, 
att under senaste femårsperiod medeltalet af totalsumman 

arfvoden för hela riket utgör 1,233.554 kronor, för egentliga 
laga skiften 397,002 kronor samt för andra förrättningar 
836,542 kronor. Motsvarande tal för år 1909 äro 1,225,259 
kronor, däraf 305,561 kronor för egeutliga laga skiften och 
919,698 kronor för andra förrättningar. 

Arfvodessumman för egentliga laga skiften under år 1909 
understiger sålunda motsvarande medeltalssiffra för nämnda 
femårsperiod, under det att summan af arfvoden för andra 
förrättningar utvisar ökning. Arfvoden för under år 1909 
afslutade laga skiften och andra förrättningar tillhopa uppgå 
i det närmaste till medeltalet för femårsperioden. 

Vidare inhämtas af tab. 10, 
att under år 1909 i hela riket afslutats 173 laga skiften 

och 4,735 andra förrättningar och att arfvodet för de förra 
varit, som ofvan nämnts, 305,561 kronor och för de senare 
919,698 kronor eller tillsammans 1,225.259 kronor; 

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

med minsta beloppet — 10,206 kronor — Blekinge län 
och med största beloppet — 139,015 kronor — Väster

norrlands län; 
med belopp mellan 10,000 och 50,000 kronor Blekinge, 

Södermanlands, Västmanlands, Östergötlands, Hallands, Malmö
hus, Uppsala, Kronobergs, Kristianstads, Göteborgs och Bohus, 
Örebro, Kalmar, Stockholms, Gottlands, Skaraborgs och Jön
köpings län; 

med belopp mellan 50,000 och 100,000 kronor Älfsborgs, 
Gäfleborgs, Värmlands och Norrbottens län; samt 

med belopp öfverstigande 100,000 kronor Kopparbergs, 
Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. 

Tab. 11 utgör ett sammandrag för perioden 1879—1909 
öfver landtmäteriförrättningarnas antal och omfattning, den 
arbetande landtmäteripersonalens antal, jordägarnas utgifter 
till landtmätare och gode män m. m., delvis utdragen ur 
landtinäteristyrelsens årsberättelser, delvis grundad på ovan
nämnda af landtmäteristyrelsen från rikets landtmätare in
fordrade uppgifter. 

Af denna tabell kan inhämtas 
att laga skiften under åren 1879—1909 omfattat 6,133,356 

hektar eller i medeltal årligen 197.850 hektar, att jordägar
nas utgifter härför uppgått till 16,411,696 kronor 91 öre eller 
till 2 kronor 68 öre *) för hektar eller i medeltal årligen till 
529,409 kronor 58 öre, att laga skiften under åren 1898— 
1909 omfattat 2,556,444 hektar elLer 213,037 hektar årligen, 

*) Beräknade utgifterna liksom de beräknade arvodesbeloppen för 
hektar äro osäkra, enär uppgifter om kostnader och arfvoden för upp
mätta och delade längder saknas, till följd hvaraf desamma icke kunnat 
fråndragas totalbeloppen kostnader och arfvoden, hvilka därigenom äro 
för höga. Med anledning häraf torde arfvodena för hektar Bkäligen böra 
beräknas till respektive 2 kronor samt 1 krona 50 öre. 

att landtmätaraas arfvoden härför uppgått till 5,751,071 kro
nor eller 2 kronor 25 öre*) för hektar och i medeltal årligen 
till 479,256 kronor; 

att alla andra förrättningar under åren 1879—1909 om
fattat 7.155,181 hektar eller 230,812 hektar i medeltal år
ligen, att dessa förrättningar för perioden 1898—1909 om
fattat 4,839,985 hektar eller 403,332 hektar i medeltal årligen, 
att landtmätarnas arfvoden för samma förrättningar åren 
1898—1909 uppgått till 8,898,546 kronor eller 1 krona 84 
öre*) för hvarje hektar och 741,545 kronor i medeltal årli
gen, samt 

att den arbetande personalens antal under år 1909 ut
gjort 196 på eget ansvar arbetande landtmätare, 139 auskul-
tanter och 82 elever, under det medeltalen för åren 1879— 
1909 äro respektive 232, 108 och 91, och att under år 1909 
afslutats 173 laga skiften och 4,735 andra förrättningar, under 
det för hela förenämnda period i medeltal årligen afslutats 
176 laga skiften och 2,652 andra förrättningar. 

Afvittringsverket. 

Ledningen af afvittringsgöroraålen har under året utöf-
vats af kommissionslandtmätaren Nestor Amos Tycho Berg
man, som den 8 mars 1909 af Eders Kungl. Maj:fc förordnade» 
att tills vidare under året vara styresman för afvittringen 
inom Västerbottens och Norrbottens län. 

Genom särskilda nådiga beslut den 16 juli 1909 täcktes 
Eders Kungl. Maj:t för samma år fastställa planer för afvitt-
ringsgöromålen inom förenämnda båda län. 

Tab. 12, upprättad med ledning af de utaf Eders Kungl. 
Maj:ts befallningshafrande i ämnet afgifna berättelser, utvisar 
afvittringsverkets fortgång inom de båda länen under år 1909. 
Genom sammanställning af summorna i denna tabell med 
dem, hvilka finnas i motsvarande tabeller för åren 1905— 
1908, erhållas uppgifterna i tab. 13, utgörande en samman
dragen femårsöfversikt af afvittringsverket under åren 1905 
—1909. 

I öfrigfc hänvisas till efterföljande redogörelse. 

Afvittringsverket i Västerbottens län. 

De vid detta verk anställda landtmätarna hafva under år 
1909 utgjorts af en tillförordnad och två extra afvittrings-
landtmätare. Dessa hafva i öfverensstämmelse med den fast
ställda planen verkställt följande arbeten. 

Inom VUJielmina socken har utförts återstående ägomät
ning samt verkställts taxering af sammanlagdt 9 mätningsdi
strikt, upprättats beskrifuingar och taxeringslängder rörande 
inalles 8 distrikt och uppsatts häfdeförteckmngar rörande 
4 distrikt, hvarjämte en del kompletteringsarbeten verkställts. 

Inom Dorotea socken hafva taxeringsarbetena å fältet 
afslutats. Desslikes har såväl för Dorotea socken som för 
Sorséle, Stensele och Tärna socknar verkställts åtskilliga 
transporterings- och kompletteringsarbeten. 

Härförutom har förekommit arbete för upprättande och 
komplettering af publika renovationer. 

Afvittringsverket i Norrbottens län. 

Vid detta verk hafva under året varit anställda en till
förordnad och eu extra landtmätare. 
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De i enlighet med den fastställda planen utförda göro-
målen hafva utgjorts af: 

för Arvidsjaurs socken upprättande af förslag till ändring 
af område till områdestilldelning beträffande sju nybyggen 
och däraf föranledda utstakningsgöromäl; 

för Gällivare socken förslag till disposition af öfverlopps-
markerna och afvittring af därinom beBntliga eller ifrågasatta 
nybyggen samt för samtliga socknar inom lappmarken kolla
tionerings-, kompletterings-, renovations- och redovisnings
arbeten. 

Jordregistret. 

På sätt ofvan meddelats täcktes Eders Kungl. Maj:t ge
nom beslut den 18 september 1908 ställa till landtmäteristy-
relsens förfogande 100,000 kronor att under år 1909 användas 
till aflöning åt särskildt förordnade landtmätare för jordregi-
sterarbetet samt till ersättning åt extra personal för sådana 
göromål, som ej fordrade särskilda fackinsikter. Af berörda 
belopp har emellertid landtmäteristyrelsen såsom äfven här 
ofvan omförmälts genom nådigt beslut den 9 januari 1909 
lämnats tillstånd att använda högst 10,000 kronor till för-

Enligt i landtmäteristyrelsen tillgängliga anteckningar 
öfver statsverkets samtliga utgifter för afvittringarna i riket, 
storskiftena i Kopparbergs län däruti inräknade, uppgå dessa 
utgifter for: 

stärkning af styrelsens egna arbetskrafter. Beträffande an
vändningen i öfrigt af de anvisade medlen har i nåder för
ordnats, att särskildt förordnade landtmätare såsom biträden 
vid arbetet med jordregistrets uppläggande skulle för hela året 
anställas inom Stockholms, Östergötlands, Kalmar, Kristian
stads, Malmöhus, Älfsborgs, Örebro, Värmlands, Västeruorr-
lands och Jämtlands län. 

Beträffande omfattningen af det å länens landtmäteri-
kontor under redogörelseåret verkställda arbetet för jordre
gistrets uppläggande tillåter sig landtmäteristyrelsen hänvisa 
till följande redogörelse. 

Af förestående redogörelse framgår, att å länens landt-
mäterikontor förekommit 1,043 ärenden rörande jordregistret, 
hvilka ärenden föranledt 775 expeditioner, att jordregister 
upplagts beträffande 7,252 jordeboksenheter, som uppdelats i 
35,774 registernummer och föranledt granskning af 11,349 
konceptakter, att af särskilda anledningar någon del af jord
registret icke upplagts inom Skaraborgs, Kopparbergs och 

Västerbottens län samt att de direkta kostnaderna för ifråga
varande arbeten uppgått till 56,443 kronor 22 öre. 

Till förstärkning af landtmäteristyrelsens arbetskrafter 
under redogörelseåret hafva af anslaget för jordregistrets upp
läggande utbetalts 6,000 kronor till arfvode åt en extra före
dragande, 1,250 kronor till arfvode åt amanuens, som varit för
ordnad såsom biträde åt extra föredraganden under samman-
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lagdt omkring sex månader, samt slutligen 299 kronor 79 öre 
för afskrift af handlingar och kopior af kartor, som erfordrats 
för jordregisterändamål. Sammanlagda beloppet utbetalda er
sättningar från ifrågavarande anslag för inom styrelsen under 
året verkställdt arbete uppgår alltså till 7,549 kronor 79 öre, 
och liela summan af utgifter, som af landtmäteristyrelsen be-
stridts under år 1909 för arbetet med jordregistrets uppläg
gande, utgör 63,993 kronor 1 öre. 

Uti härförut lämnad redogörelse rörande förvaltningen af 
till styrelsens disposition ställda medel uppgifvas utgifterna 
för jordregistret under året hafva uppgått endast till 58,442 
kronor 92 öre. Skillnaden beror därpå, att uti förestående 
summa 63,993 kronor 1 öre äfven ingå under januari månad 
1910 gjorda utbetalningar till belopp af 5,550 kronor 9 öre, 
utgörande dels arfvoden åt särskildt förordnade landtmätare 
för december månad 1909 dels ersättning åt extra biträden 
för arbete, som utförts under senare delen af sistnämnda år. 

Landtmäteristyrelsens utgifter under år 1908 af ifråga
varande anslag utgjorde dels 5,350 kronor 90 öre för blan
ketter dels 1,596 kronor 90 öre till förstärkning af styrelsens 
arbetskrafter eller tillhopa 6,947 kronor 80 öre. 

Sammanlagda beloppet af styrelsens utgifter för arbetet 
med jordregistrets uppläggande intill 1909 års utgång utgör 
alltså 70,940 kronor 81 öre. 

Här må slutligen meddelas, att landtmäteristyrelsen under 
år 1910 utbetalt 2,959 kronor för tryckning af blanketter, 
hvilket belopp jämlikt nådigt bref den 17 december 1909 ut
gått af befintligt öfverskott å de för samma år till styrelsens 
disposition ställda medel. 

Undervisningen. 

Härofvan har omförmälts, att 1908 års Riksdag på extra 
stat för år 1909 anvisat ett anslag af 8,000 kronor till be
stridande af kostnaderna för undervisning af landtmäterielever 
under läsåret 1908—1909. För denna undervisning har redo
görelse lämnats uti landtmäteristyrelsens underdåniga berät
telse för år 1908. Landtmäteristyrelsen har däremot här att 
lämna redogörelse för den undervisning, som meddelats under 
läsåret 1909—1910. För detta ändamål anvisade 1909 års 
Riksdag dels 8,000 kronor för undervisning af landtmäteri
elever dels 5,500 kronor för anordnande af en kurs i triangel
mätning för redan examinerade landtmätare. 

Rörande undervisningens anordnande under läsåret 1909 
—1910 och användningen af därtill anslagna medel behagade 
Eders Kungl. Maj:t på förslag af landtmäteristyrelsen uti 
nådigt bref den 13 augusti 1909 meddela föreskrifter. I öf-
verensstämmelse med dessa har undervisningen bedrifvits på 
sätt här nedan omförmäles. 

Undervisningen har bestridts af: 
förste amanuensen vid Stockholms observatorium, filosofie 

kandidaten Ansgarius Roth i matematik; 
filosofie doktorn Tryggve Rubin i geodesi och astronomi; 
professorn m. m. A. W. Cronqvist i kemi, mineralogi och 

geologi; 
professorn m. m. C. E. Bergstrand i agronomi, botanik 

och skogshushållning samt läran om fornlämningars känne
tecken ; 

byråchefen Joh. Hamrin i kameral- och ekonomilagfaren-
het samt författningskunskap; 

distriktslandtmätaren Karl Rydén i praktiskt landtmäteri 
och triangelmätning med biträde i förstnämnda ämne af extra 
landtmätaren L. O. Bagger-Jörgensen samt 

arkitekten, docenten P. O. Hallman i stadsplaners an
ordnande. 

Undervisningen af landtmäterielever. 

Denna undervisning, som började den 1 september 1909 
och fortgick till den 2 juli 1910, har begagnats af 20 elever, 
hvilka samtliga aflagt godkänd landtmäteriexamen och kon
stituerats till auskultanter. 

Beträffande de genomgångna kursernas omfattning må 
följande meddelas. 

Matematik. 

Efter repetition af vissa delar af skolkursen och komplet
tering af elevernas förkunskaper har undervisningen omfattat: 
elementär funktionslära, särskildt funktioners grafiska fram
ställning och limesbegreppet, differentialkalkyl, tillämpad på 
funktioner såväl af en som flere oberoende variabler, alge-
braisk analys jämte geometriska applikationer på plana kurvor 
samt de första grunderna af integralkalkylen med tillämp-
ningsöfningar. 

Undervisningen i detta ämne började den 1 september 
1909 och afslöts med offentligt förhör inför landtmäteristy
relsen den 22 december samma år. Antalet föreläsnings- och 
öfningstimmar har uppgått till 105. 

Kemi, mineralogi och geologi. 

Vid undervisningen i kemi, hvilket ämne läses väsent
ligen såsom underlag för mineralogi och geologi och därför 
omfattar endast oorganisk kemi, har användts Berwalds 
lärobok i oorganisk kemi jämte särskilda 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 högsko
lan. Undervisningen i dessa ämnen, som började den 2 sep
tember 1909 och afslutade3 genom offentligt förhör inför 
landtmäteristyrelsen den 9 oktober samma år, har tagit i an
språk 95 föreläsnings- och öfningstimmar. 

Agronomi och växtodlingslära samt skogshushållning. 

Under den första delen af undervisningstiden har be
handlats läran om åkerjordens uppkomst, egenskaper och in
delning i olika jordartsgrupper, uppodling af nya jordarter, 
sätten för åkerjordens torrläggning, dess trädning, bearbetning 
och gödsling, samt åkerbrukssätten tillika med läran om jord
brukets statik eller jämviktslära. Därefter fortsattes med 
läran om kulturväxternas odling samt skötseln af ängar och 
betesmarker. I samband därmed har undervisning lämnats i 
de delar af botanik, som höra till kurserna i växtodlingslära 
och skogshushållning, i hvilket sistnämnda ämne äfven sär
skilda föreläsningar hållits. 

Undervisningen i denna ämnesgrupp började den 11 ok
tober 1909 och fortgick till den 16 februari 1910, då den
samma afslutades med offentligt förhör. Undervisningen hade 
då omfattat en tid af 96 föreläsningstimmar. 



14 

Läran om fornlämningars kännetecken. 
Undervisningen i detta ämne har meddelats genom före

läsningar samt besök i Nationalmuseum för inhämtande under 
lärares ledning af kännedom om fornlämningars utseende och 
beskaffenhet m. m. Härför har åtgått 10 timmar. Under
visningen i detta ämne afslöts samtidigt med undervisningen 
med närmast stående ämnesgrupp. 

Kameral- och ekonomilagfarenhet samt författningskunskap. 

Denna ämnesgrupp omfattar en allmän och en speciell del. 
Den allmänna delen. Efter en kort rättseneyklopedisk 

inledning har denna del af ämnesgruppen därefter afhandlat 
grunddragen af civil- och processrätt samt kameral- och 
ekonomUagfarenhet tillika med en kortfattad redogörelse för 
Sveriges statskunskap. 

Den speciella delen har inledts med en kort framställ
ning af den svenska jordäjranderättens uppkomst och utveck
ling, i anslutning hvartill behandlats afvittringsväsendet samt 
författningar angående åbo- och besittningsrätt till publika 
heminan och lägenheter tillika med sättet för deras ÖfVer-
gång i enskild ägo. Härefter har undervisningen, efter redo
görelse för jorddelningslagstiftningens och landtmäteriets 
historiska utveckling, omfattat gällande författningar om jord
delning och landtmäteriet, däribland i främsta rummet skiftes
stadgan och lagen om hemmansklyfning, ägostyckning och 
jordafsöndring, förordningen om jordregister samt gällande 
instruktion för landtmäteristyrelsen och rikets landtmätare 
tillika med af landtmäteristyrelsen utfärdade cirkulär, vidare 
författningar angående städers och stadsliknande samhällens 
reglering samt lagstiftningen angående vägs anläggning och 
underhåll, defensiva vattenrätten samt grunddragen af den 
lukrativa vattenrätten, skogslagstiftningen, stängselförord-
ningen och gruflagsstiftuingen, författningar angående jords 
eller lägenhets afstående för allmänt behof samt slutligen 
bestämmelserna rörande landtmätares ersättning och i samman
hang därmed delar af resereglementet, förordningarna om ex
peditionslösen och stämpelafgiften tillika med föreskrifter om 
papper m. m. att användas till offentliga handlingar. 

Redogörelse har äfven lämnats för statsliga åtgärder 
och offentliga institutioner, som afse jordbrukets under
stödjande. 

Slutligen hafva eleverna öfvats i att författa protokoll 
och utlåtanden rörande skiftes- och andra landtmäteriförrätt-
ningar äfvensom i redogörelse för rättsfall, hvarjämte hand
ledning lämnats i de för landtmätare vanligen förekommande 
expeditionsgöromål. 

Undervisningen i denna ämnesgrupp började den 11 ok
tober 1909 och afslutades med offentligt förhör den 30 april 
1910 efter att hafva pågått 230 föreläsnings- och öfnings-
timmar. 

Mätningskunskap. 
Undervisningen i detta ämne har meddelats genom före

läsningar, frågotimmar, öfningar i lösning af skriftliga pro
blem samt praktiska tillämpuingsöfningar såväl å lärorummet 
som å fältet. Ämnet har omfattat följande. 

Inledning. Kort öfversikt af geodesiens uppgift, indel
ning och historia, grunderna för vårt måttsystem samt nu
merisk räkning med maskin och räknelinjal. Härför hafva 
användts 20 timmar. 

Instrumentlära. Optikens tillämpning på prismor, linser, 
tuber och mikroskop, insättning af trådkors i tuber; under
sökning af tubers optiska egenskaper, vattenpass och andra 
hjälpinstrumenfc, bestämning af känsligheten hos vattenpass, 
instrument för längdmätning, distansmätning, vinkelmätning, 
höjdmätning och ytberäkning, såväl beskrifvande som felteo-
retisk framställning, samt öfningar i justering af olika in
strument. Härtill har åtgått 84 timmar jämte 4 dagar till 
faltöfningar. 

Mätningslära. Teorien för mätningsfel och osäkerhets-
mått, samt första grunderna af utjämningsräkning (me
deltalsbildning), det allmännaste om jordytans form och 
jordkrökningens inverkan på mätningar, principerna för 
punktbestämning, stakning af räta linjer och cirkelkurvor, 
längdmätning, vinkelmätniug (såväl sats- som repetitions-
mätning), polygonmätning, höjdmätning, tachymetri, olika 
anordningar af stomnät samt metoder för kartors reproduktion. 

Härför har åtgått 79 timmar jämte 3 dagar till falt
öfningar. 

Undervisningen i detta ämne, hvartill alltså användts 
183 timmar å lärorummet jämte 7 dagar till faltöfningar, 
började den 17 februari 1910 och afslöts med offentligt förhör 
den 11 juni samma år. 

Praktiskt landtmäteri. 

Undervisningen i detta ämne har så bedrifvits, att ele
verna under lärarnas uppsikt, ledning och kontroll fått ut
föra olika slags landtmäteriförrättningar. 

Sålunda hafva eleverna, fördelade i lag, verkställt upp
mätning af skilda områden. Sedan de uppmätta områdena 
gjorts till föremål för gradering hafva fullständiga skiftes
exempel efter af lärarna gifna förutsättningar utförta Här
vid hafva, sedan arealuträkning och uppskattning verkställts, 
författats vid laga skifte vanligen förekommande beskrifningar. 

Förrättningar rörande ägostyckning och jordafeöndring 
hafva sedermera utförts beträffande åtskilliga genom skiftes
exemplen utbrutna lotter. 

Efter uppmätning och gradering af viss vägsträcka har 
utförts exempel på vägs indelning till underhåll. 

Redogörelse har dessutom genom muntliga föredrag och 
demonstrering af akter, som lånats från en del landtmäteri-
kontor, lämnats för tillvägagångssätt vid utförande af andra 
slag af förrättningar, som inom en landtmätares praktik ifråga-
komma. 

Undervisningen i praktiskt landtmäteri började den 13 
juni 1910 och afslöts den 2 juli. Till densamma hafva an
vändts 12 dagar för faltöfningar och 50 timmar föreläsningar 
och öfningar å lärorummet. 

Det för undervisningens bedrifvande anvisade anslag har 
användts på följande sätt: 
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Kursen i triangelmätning. 

Denna kurs började den 1 september 1909 och afslöts 
den 29 april 1910. Den har bevistats af 21 landtmateri-
auskultanter, hvilka samtliga vid kursens afslutning erböllo 
betyg om godkända insikter. 

Beträffande ämnenas omfattning m. in. tillåter sig styrel
sen hänvisa till efterföljande redogörelse. 

Matematik. 

Undervisningen i detta ämne började deD 2 september 
1909. Under september och större delen af oktober månader 
höllos endast sporadiska föreläsningar, företrädesvis förlagda 
till dagar, då väderleken lade hinder i vägen för fältarbeten. 
Från och med den 25 oktober bedrefs undervisningen med 
dagliga föreläsningar och öfningar och afslöts med offentligt 
förhör inför landtmäteristyrelsen den 19 februari 1910, hvar-
vid professorn m. m. I. O. Bendixson tillkallats såsom censor. 

Undervisningen har omfattat elementär funktionslära, 
nämligen funktioners grafiska framställning och indelning i 
tillämpliga delar med anslutning till Hallgrens »de första 
grunderna av läran om fuuktioner», samt kontinuitets- och 
limesbegreppen, differentialkalkylens teori, äfven för funktioner 
af flere oberoende variabler, jämte viktigaste tillämpningar, 
häribiand applikationer på plana kurvor, samt integralkalkyl-, 
definitioner och integrationsmetoder, rektifikation och kva
dratur. 

Undervisningen har omfattat 100 undervisnings- och öf-
ningstimmar. 

Geodesi och astronomi. 

Undervisningen i dessa ämnen har meddelats i samman-
lagdt 292 timmar dels å lärorummet genom föreläsningar, 
frågotimmar, räkneöfningar och öfningar i problemlösning, 
dels utanför lärorummet genom öfningar såväl i astronomisk 
tids- och meridianbestämning, som i basmätning samt rekogno
scering och planläggning af en triangelmätniug. Kursen har 
omfattat följande. 

Instrumentlära. Räknemaskiner, instrument för astrono
misk tids- och meridianbestämning samt basmätningsinstru-
ment. 

Utjämningsräkning med tillämpningar, teorien för mät
ningsfel och osäkerhetsmått, medeltalsbildning, elementutjäm
ning, korrelatutjämning, utjämning af indirekta villkorsbundna 
mätningar, Gauss' fellag och utjämningsprincip. 

Mätningslära. Principerna för s. k. triangelmätning, me
toderna för utförande och beräkning af de olika mätnings
operationerna (förarbeten, basmätning, orientering, triangule-
ring, polygonraätning och detaljmätning), mätningars anslut
ning till äldre trianguleringar, det allmännaste om jordytans 
form och koordinater på jordsfåren och jordsfåroiden, be
räkning af Soldnerska koordinater och öfvergång till kon
forma samt öfversikt af Sveriges triangulering jämte precisions-
afvägning. 

Astronomi. Grunderna af den sfåriska astronomien med 
tillämpningar på astronomisk tids-, orts- och meridianbestämning. 

Undervisningen i ämnet började den 25 oktober 1909 och 
afslöts med offentligt förhör inför landtmäteristyrelsen den 29 
april 1910, hvarvid professorn m. m. K. D. P. Rosén funge
rade såsom af styrelsen särskildt tillkallad censor. 

Triangelmätning. 

Puder tiden från och med den 2 september till och med 
den 23 oktober sysselsattes kursdeltagarna med fältarbeten, 
hvarvid triangelmätning af ett område utfördes under lärares 
ledning. Samtidigt förehades öfningar i höjdmätning af större 
noggrannhet. Under senare delen af februari samt under mars 
och april månader bearbetades det vid fältarbetena åstad
komna materialet, hvarvid tillhörande beräkningar verkställdes 
samt upprättades kartor och beskrifningar. 

Till fältarbeten användes omkring 40 dagar, och öfnin-
garna å lärorummet hafva upptagit omkring 100 timmar. 
Undervisningen i triangelmätning afslöts i sammanhang med 
undervisningen i geodesi och astronomi. 

Stadsplaners anordnande. 

Undervisningen häri har bedrifvits med föreläsningar un
der sammanlagdt 20 timmar, hvarvid eleverna beredts tillgång 
till åskådningsmaterial af stor omfattning. 

För kursen anslagna medel hafva användts på följande sätt: 

Antalet landtinäterielever, som aflagfc landtmäteriexamen 
under nästföregående fem år, har varit: 

Stoekholm den 30 september 1910. 

Underdånigst 

H. RHODIN. 

Alfred Eriksson. Joh. Hamrin. 
föredragande. 
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Tab. 1. 

A r b e t s 

för år 1909 angående de hos Kungl. 
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förteckning 
Landtmäteristyrelsen förekomna mål och ärenden. 
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Tab. 2. 

Sammandrag öfver förste landtmätarnas jämte å länens 
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landtmäterikontor anställda biträdens verksamhet under år 1909. 
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Tab. 3. 
Sammandrag öfver år 1909 afslutade 

E g e n t l i g a 

A l l a 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. 4. 
Sammandrag öfver afslutade 

a) Under år 1909. 
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ägostyckningar i riket. 

b) Under åren 1897—1909. 
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Tab. 5. 

Sammandrag öfver afslutade egentliga laga skiftens och, med undantag för 

i) Däraf 59,188 hektar ej specificerade i kolumnerna 16—20. 

~) Däraf 1,166,251 hektar ej specificerade i kolumnerna 22—26. 
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afvittringar, alla andra landtmäteriförrättningars omfång åren 1905—1909. 

4 
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Tab. 6. 

Öfversikt öfver den arbetande landtmäteripersonalen vid allmänna skiftesverket samt därvid 
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förekomna landtmäteriförrättningars mängd, beskaffenhet och handläggning under år 1909. 
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Tab. 7. 

Sammandrag öfver förordnanden till landtmäteriförrättningar under åren 1905—1909. 

*) Medeltal för hela riket. 
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Tab. 8. 

Uppgift å jordägarnes utgifter för laga skiften, afslutade år 1909. 

Tab. 9. 

Allmänna skiftesverkets i riket ställning den 31 december 1909. 
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Tab. 10. 

Sammandrag öfver landtmätarnas arfvoden för 
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under åren 1905—1909 afslutade landtmäteriförrättningar. 

*) Medeltal för hela riket. 
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Tab. 11. 

Sammandrag för perioden 1879—1909 öfver landtmäteriförrättningarnas antal och omfattning, 
utdraget ur landtmäteristyrelsens årsberättelser, delvis 
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landtmäteripersonalens antal, jordägarnas utgifter till landtmätare och gode män m. m., delvis 
grundadt på af landtmäteristyrelsen infordrade uppgifter. 

5 
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Tab. 12. 
Afvittringsverkets fortgång år 1909. 

Tab. 13. 

Sammandragen femårsöfversikt af afvittringsverket åren 1905—1909. 
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