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Inledning. Genom nådigt brev den 26 mars 1926 förordnade Kungl. Maj:t, 
att i samband med jordbrukspremieringarna uppgifter skulle inhämtas angå
ende den mängd vete och råg samt i Norrland även korn, som, räknat pr 
person och år, användes ti l l människoföda inom de vid premieringarna an
mälda jordbruken. Statistiska centralbyrån anbefalldes dels at t i samråd 
med lantbruksstyrelsen upprätta erforderligt formulär, dels att verkställa 
bearbetning av det sålunda insamlade materialet. 

I anslutning härtill upprättade centralbyrån i samråd med lantbrukssty
relsen ett formulär av det innehåll, som återgives å sid. 30. Formulären 
tillställdes genom hushållningssällskapen vederbörande premieringsnämnder, 
varefter uppgifterna införskaffades i samband med de under sommaren 1926 
företagna besiktningarna av de för pretniering anmälda jordbruken. Därvid 
ifylldes av nämndens ordförande eller ledamot en blankett för varje särskilt 
jordbruk. Sedan nämndernas besiktningsarbete för året avslutats, översän
des det sålunda insamlade materialet till statistiska centralbyrån. 

Materialet och sättet för dess bearbetning. För premiering av mindre jord
bruk bildar enligt gällande reglemente varje hushållningssällskaps område 
ett distrikt, som uppdelas i tre underdistrikt. Premiering inom sådant un
derdistrikt verkställes vart tredje år. Föremål för premiering äro endast 
sådana jordbruk, vilkas åkerareal ej överstiger 15 hektar och vilkas inneha
vare hava sin huvudsakliga utkomst av jordbruket. Då undersökningen av
ser de under ett år till dylik premiering anmälda jordbruken, är sålunda 
det föreliggande materialet till sin omfattning ganska begränsat. 

Enligt reglementet skall vid premieringarna avseende särskilt fästas 
vid på vad sätt och i vad mån anteckningar över jordbrukets ekonomi 
verkställts. Även om vid flertalet jordbruk av här ifrågavarande slag full
ständiga räkenskaper eller anteckningar angående samtliga de å formuläret 
berörda förhållandena icke blivit förda, och till följd härav de meddelade 
uppgifterna icke i varje detalj äro fullt exakta, torde i stort sett uppgifterna 
äga tillförlitlighet. 

För ett klarläggande av den fråga, undersökningen närmast avser at t ut
reda, nämligen brödsädsförbrukningen till människoföda, ha uppgifter inhäm
tats icke allenast härom utan även rörande andra omständigheter, av vilka 
denna förbrukning kan förmodas vara beroende. Det har nämligen synts 
centralbyrån nödvändigt att med hänsyn till materialets ringa omfång ägna 
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vissa frågor, som belysa undersökningens representativitet, en utförligare 
behandling, än eljest skulle ha varit behövligt. 

Såsom framgår av det å sid. 30 återgivna formuläret ha uppgifter inhäm
ta ts angående brödsädsodlingens omfattning under år 1925 vid de ifrågava
rande jordbruken, d. v. s. storleken av de arealer av vete, råg och i Norr
land även av korn, som besåddes hösten 1924 eller våren 1925, ävensom 
storleken av den skörd, som härå bärgades under sistnämnda år. Upplys
ning har vidare begärts rörande skördens användning med angivande av huru 
mycket som åtgått till utsäde, människoföda, kreatursföda och tull vid för-
malning, samt huru mycket som försålts. Ävenså beträffande inköpen av 
säd, mjöl och bröd samt genomsnittliga antalet hushållsmedlemmar med fördel
ning av dessa å vuxna familjemedlemmar, barn, tjänare och tillfällig arbets
kraft, ha uppgifter infordrats. Uppgifterna rörande skördens användning, 
inköpen och antalet hushållsmedlemmar avse förbrukningsåret 1925—1926, 
d. v. s. 12 månader framåt från den tidpunkt, då 1925 års skörd började an
vändas. För jordbruk, vid vilka besiktningen ägde rum före förbruknings
årets slut, skulle för den återstående delen av året en beräkning göras av för
brukningen m. m., så at t även i sådana fall uppgifterna avsåge ett helt år. 

Totala antalet brukningsdelar, för vilka uppgifter inkommit, utgjorde från
sett sådana, vilka till följd av brister i materialets beskaffenhet icke kunnat 
medräknas, 1054 samt sammanlagda antalet till dessa hörande personer, in
nefattande även tjänare och tillfällig arbetskraft med kost vid gården, 5911. 
Brukningsdelarna fördela sig länsvis på följande sätt : 

Då länen vid en utredning av denna art knappast kunna anses utgöra 
lämpliga enheter och materialets begränsade omfattning dessutom vid bear
betningen icke tillåtit någon längre gående uppdelning, har centralbyrån, 
för att frågan likväl må kunna belysas även ur lokala synpunkter, verkställt 
en fördelning av materialet på fem större områden och därvid använt en 
bl. a. inom levnadskostnadsstatistiken förekommande indelning, nämligen östra 
Sverige, Småland och öarna, södra Sverige, västra Sverige och norra Sverige. 
Till östra Sverige ha härvid räknats Stockholms, Uppsala, Södermanlands, 
Östergötlands och Västmanlands län, till Småland och öarna de småländska 
länen samt Gotland, till södra Sverige Blekinge, Kristianstads och Malmöhus 
län, till västra Sverige Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, 
Värmlands och Örebro län samt ti l l norra Sverige de norrländska länen och 
Kopparbergs län. 
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Såsom andra indelningsgrund vid materialets bearbetning har centralbyrån 
använt brukningsdelarnas storlek, mätt efter åkerarealen. I den till redo
görelsen fogade tabellbilagan, vilken i sammandrag återger de vid bearbet
ningen erhållna absoluta talen, äro brukningsdelarna fördelade efter storle
ken i fem grupper, nämligen brukningsdelar om t. o. m. 2 hektar, 2—5 
hektar, 5—7 hektar, 7—10 hektar och 10—15 hektar. Då en del av grup
perna äro tämligen fåtaligt representerade, har i textframställningen, som 
till stor del innehåller relativa tal, fördelningen måst inskränkas till tre 
grupper: brukningsdelar om t. o. m. 5 hektar, 5—10 hektar och 10—15 
hektar. En överblick över brukningsdelarnas och hushållsmedlemmarnas för
delning i nu angivna avseenden lämnar följande sammanställning: 

Svagast företrädda äro, såsom synes härav, bland landsdelarna södra Sve
rige och bland storleksgrupperna de större brukningsdelarna. 

Brödsädsodlingens omfattning. I vilken utsträckning brödsädsodling under 
år 1925 ägt rum vid de jordbruk, varom här är fråga, framgår av tab. 1. 
Därvid bör hållas i minne, a t t såsom brödsäd i norra Sverige räknats även 
korn. 

Det är, såsom denna tabell och siffrorna här nedan utvisa, ett betydande 
antal eller över hälften av samtliga brukningsdelar, som antingen ej alls 
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haft någon brödsädsodling eller på grund av naturförhållandena eller andra 
skäl haft denna begränsad till endast ett av sädesslagen. 

Flertalet av de nu omnämnda brukningsdelarna tillhöra den lägsta stor
leksklassen. Av de 63 brukningsdelarna utan odling av brödsäd och de 483 
med odlingen inskränkt till endast ett sädesslag hade nämligen resp. 58 och 
263 en åkerareal, ej överstigande 5 hektar. Räknat efter landsdelen äro 
brukningsdelarna av detta slag talrikast företrädda i norra och södra Sverige, 
medan det lägsta antalet återfinnes för Småland och öarna. Av sädesslagen 
är det särskilt vetet, som mera sparsamt varit föremål för odling. Frånsett 
norra Sverige utgör antalet brukningsdelar, vid vilka veteodling ej förekom
mit, 238 eller 34.o % av samtliga, medan motsvarande siffror beträffande 
rågen äro 78 och 11.i. I fråga om kornet i norra Sverige är det endast 18 
(5.i %) av brukningsdelarna, vid vilka odling härav ej förekommit. 

Till ytterligare belysning av brödsädsodlingens omfattning har i föl
jande sammanställning, som även innehåller siffror utvisande den genom
snittliga brödsädsarealen inom jordbruk av olika storlek, en jämförelse 
gjorts med de vid 1919 års arealinventering erhållna resultaten. Då stor
leksgruppen 10—15 hektar till följd av annan fördelningsgrund ej har någon 
motsvarighet vid arealinventeringen, har gruppen i fråga i stället jämförts 
med gruppen 10—20 hektar. 

Det är i allmänhet en något mindre omfattande odling av brödsäd, som 
här kommer till synes, än den som framgick såsom resultat av 1919 års areal
inventering. Detta gäller såväl beträffande landsdelarna som de särskilda 
storleksgrupperna. Såsom tabellen visar, äro för dessa senare växlingarna 
i fråga om brödsädsarealens procentuella andel av åkerarealen i allmänhet 
ganska obetydliga. Absolut taget blir naturligtvis skillnaden härvidlag me
ra betydande. Storleksgruppen 10—15 hektar redovisar sålunda omkring 3 
ggr så stor och storleksgruppen 5—10 hektar dubbelt så stor brödsädsareal 
i genomsnitt pr brukningsdel som den minsta storleksgruppen. 
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Skörden av brödsäd. Uppgifterna rörande skördens storlek äro meddelade 
i tab. 2, som även innehåller relativa tal, utvisande avkastningen pr hektar 
inom olika landsdelar och storleksgrupper. Dessa tal antyda, a t t avkast
ningen såsom i allmänhet år 1925, var god. Förhållandet framträder 
tydligare, om, såsom skett härnedan, siffrorna rörande hektarskörden 
vid de här ifrågavarande jordbruken (a) sammanställas med motsva
rande siffror för samtliga jordbruk (b). 

Såsom synes härav, var inom resp. landsdelar avkastningen beträffande såväl 
vete som råg på ett par undantag när i genomsnitt något större vid de jord
bruk, som äro representerade i undersökningen, än vid jordbruken i allmänhet. 

Tabellen antyder vidare, a t t för områdena sammantagna avkastningen pr 
hektar växer med brukningsdelarnas tilltagande storlek, ehuru för de sär
skilda områdena någon bestämd tendens härutinnan ej är påvisbar (tab. 2). At t 
för brödsäden i dess helhet avkastningen är rikligare vid de större gårdarna 
beror till en del också på, att rågen, som ger en lägre avkastning pr hektar än 
vetet, upptager en drygare andel av brödsädsarealen a de mindre än å de större 
gårdarna. Vid brukningsdelarna i södra och mellersta Sverige omfattade så
lunda rågodlingen inom den lägsta storleksklassen 73.4 % av brödsädsarealen, 
inom gruppen 5—LO hektar 68.6 % och inom gruppen 10—15 hektar 65.6 %. 

Skörden av brödsäd pr brukningsdel växlar naturligtvis ganska avsevärt inom 
olika storleksgrupper och landsdelar. I genomsnitt utgjorde densamma i kg: 
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Tabellen visar, att för södra och mellersta Sverige den genomsnittliga bröd
sädsmängden, från vilken de enskilda fallen givetvis förete många avvikelser, 
för gårdarna om 10—15 hektar var mer är 4 ggr och för gårdarna om 5—10 
hektar omkring 2 1/i ggr så stor som för de minsta gårdarna. 

Brödsädsodlingens växlande omfattning och avkastning pr hektar, ävensom 
den ojämna fördelningen mellan små och stora gårdar, lämnar förklaringen 
till olikheterna i detta hänseende landsdelarna emellan. Den höga siffran 
för Småland och öarna har sin orsak i den därstädes betydande brödsädsod
lingen. De jämförelsevis stora skördemängderna för södra och östra Sverige 
torde kunna tillskrivas den rikliga hektarskörden, samt vad sistnämnda om
råde beträffar, at t de större gårdarna äro tämligen talrikt representerade, 
medan den lägre avkastningen i förening med ett relativt starkt inslag av 
små gårdar är orsaken till den ringa brödsädsmängden pr brukningsdel för 
västra ooh norra Sverige. 

Skördens användning. Siffrorna rörande skördens användning äro meddelade 
i tab. 3. Det är betydande skiftningar i fråga om skördens användning så
väl de olika landsdelarna som storleksgrupperna emellan, vilka komma till 
synes i denna tabell liksom i följande sammanställning, som i relativa tal 
återger skördens fördelning efter användningssättet. 

Minsta växlingen förete de för utsäde använda kvantiteterna. Utöver 
de för detta ändamål reserverade kvantiteterna, tillsammans 40 711 kg vete, 
85 816 kg råg och 54 385 kg korn, ha till utsäde inköpts 7 990 kg vete och 
8 685 kg råg. Sättas dessa utsädesmängder (eget och inköpt) i relation till 
den uppgivna odlingsarealen, erhålles en utsädesmängd pr hektar av 251 kg 
för vete, 214 kg för råg och 200 kg för korn, vilka siffror, ehuru icke fullt 
jämförbara med de i jordbruksstatistiken använda medeltalen för utsädet pr 
hektar, visa ganska god överensstämmelse med dessa. 

Så mycket större äro växlingarna beträffande de till hreatursföda förbru
kade kvantiterna, vilka dessutom, till följd av den oproportionerligt stora 
andel de upptaga av skörden, äro ägnade att tilldraga sig uppmärksamhet. 
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Den höga siffran för norra Sverige får sin förklaring av, a t t kornet där utgör 
det ojämförligt största inslaget i brödsäden. Det skälet kan dock ej åbe
ropas för övriga landsdelar. Av vete och råg torde nämligen under normala 
förhållanden till kreatursföda användas endast mindervärdig slösäd, som icke 
är tjänlig till förmalning, och denna slösäd utgör enligt tidigare verkställda 
undersökningar endast omkring 5 % av vete- och rågskörden. En närmare under
sökning visar, att för vetet avvikelsen härifrån är tämligen obetydlig. För 
rågen däremot är, såsom framgår av tablån här nedan, vilken återgiver för
delningen efter sädesslag, procentsiffran icke mindre än 25-9. Såsom huvud
sakliga anledningen till den förskjutning i skördens användning, som här
igenom ägt rum och som icke varit utan återverkan å vissa av de resultat, 
vilka framgått ur undersökningen, torde få betraktas rågskördens riklighet 
1925 och det rådande prisförhållandet mellan råg och fodersäd. 

Till tull vid förmalning ha endast åtgått obetydliga kvantiteter eller i 
genomsnitt 1·3 % av skörden. Av uppgifterna framgår, att ersättningen för 
förmalningen ofta erlagts i penningar. 

Såsom de i det föregående meddelade siffrorna visa, ha av brödsädsskörden 
å samtliga brukningsdelarna 19-0 % försålts. För brukningsdelarna om högst 
5 hektar är motsvarande siffra 9-5, för brukningsdelarna om 5—10 hektar 
15"8 samt för brukningsdelarna om 10—15 hektar 31-4. Man får emellertid 
icke betrakta dessa siffror såsom ett uttryck för vad en jordbrukare inom 
resp. storleksgrupper i genomsnitt kunnat försälja, sedan det egna behovet 
tillgodosetts. Skörden har nämligen i många fall, såsom i fortsättningen 
närmare kommer att belysas, varit otillräcklig för detta behov, så att inköp 
måst göras såväl av säd och mjöl som bröd. 

Till belysning av försäljningarnas omfattning ha i tab. 4 uppgifter med
delats angående antalet brukningsdelar, som försålt brödsäd, vilket sädesslag 
försäljningen avsett samt försäljningens storlek inom resp. storleksklasser. 
I 64 fall har förekommit, a t t såväl försäljning som inköp av ett och samma 
sädesslag ägt rum, varvid i fråga om 22 inköpet avsett ensamt utsäde. För
säljningskvantiteten har i fråga om 59 av dessa brukningsdelar varit större 
än inköpskvantiteten, och dessa ha därför hänförts till de försäljande jord
bruken, varvid såsom försäljningskvantitet räknats skillnaden mellan de båda 
nämnda kvantiteterna. Då icke så sällan förekommit, a t t samma bruk-
ningsdel redovisat försäljning av ett sädesslag och inköp av ett annat, har i 
tab. 4 en fördelning av försäljningarna även efter denna grund blivit gjord. 
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Såsom framgår av denna och följande tabell ha av de 1054 bruknings
delarna 354 eller 1/3 försålt brödsäd. Räknat efter antalet brukningsdelar 

med brödsädsodling blir andelen 35-7 %. Bland försäljarna ha då även inbe
gripits sådana jordbrukare, som kunnat försälja av det ena sädesslaget men 
måst göra inköp av det andra. Frånräknas dessa (184), som utgöra över 
hälften av samtliga försäljare, sjunker relativa antalet av dem, som haft 
brödsäd till avsalu, till 16 l %. För 86 av de ovannämnda 184jordbrukarna 
översteg försäljningskvantiteten av det ena sädesslaget inköpskvantiteten av 
det andra. 

Talrikast företrädda äro, såsom föregående tabell visar, jordbrukarna med 
brödsäd till avsalu inom östra Sverige och Småland och öarna. Förklaringen 
härtill torde, vad jordbruken inom det förra området beträffar, vara, att 
dessa, som inom sig räkna icke så få av de större gårdarna, jämfört med 
övriga förbrukat en förhållandevis mindre kvantitet av skörden till kreaturs
föda, samt att, trots den mindre omfattande brödsädsodlingen, skörden genom 
den goda avkastningen varit riklig. Den gynnsamma ställningen för Små
land och öarna torde få tillskrivas den därstädes betydande brödsädsod
lingen, medan den låga siffran för södra Sverige får sin förklaring av, att 
förbrukningen till kreatursföda upptager 42-3 % av skörden. I allmänhet 
kunna olikheterna i detta avseende utan svårighet föras tillbaka på den ena 
eller den andra av de i det föregående berörda faktorerna såsom brödsädsod
lingens omfattning, skördens storlek m. m. 

Flertalet av de brödsädsförsäljande jordbruken återfinnes naturligt nog 
bland de större gårdarna. Inom storleksgruppen 10—15 hektar är det så
lunda 61 (40-9 %) av 149 och inom gruppen 5—10 hektar 84 (196 %) av 428, 
medan av de 477 jordbruken tillhörande den lägsta storleksklassen endast 



INKÖP AV BRÖDSÄD. 9 

25 (5"2 %) försålt brödsäd (utan samtidiga inköp). Det är således endast i 
undantagsfall bland jordbruken om högst 5 hektar och ganska sparsamt även 
inom gruppen 5—10 hektar, som försäljningar förekommit. Härutinnan kunna 
självfallet från det ena året till det andra förändringar inträffa, då försälj
ningarna äro beroende av bl. a. så växlande faktorer som produktionens 
storlek, avsättningsmöjligheterna samt konjunkturerna i övrigt. 

Ganska betydande äro också skiljaktigheterna mellan landsdelarna i fråga 
om storleken av de försålda kvantiteterna. Detta belyses närmare i nedan
stående tablå, som för varje sädesslag angiver den procentuella andel för
säljningskvantiteten utgör 1) dels av totalskörden, 2) dels av skörden å de 

brukningsdelar, som haft försäljningar av resp. sädesslag. Genomsnittstalen 
utvisande det sistnämnda förhållandet, av vilka tal i fråga om försäljningar
nas omfattning inom resp. storleksklasser någon bestämd tendens knappast 
kan spåras, visa, att av veteskörden å de försäljande gårdarna omkring hälf
ten, av rågskörden ungefär tredjpdelen ocb av kornskörden omkring en 
sjättedel försålts. 

En fråga, som icke bör förbises i sammanhang med försäljningarna, är, i 
vilken utsträckning lagerbehållning av brödsäd förefanns vid förbruknings-
årets slut. Av de i det föregående meddelade siffrorna framgår, att denna 
behållning för samtliga brukningsdelar uppgick till 5-7 % av skörden. För 
storleksklassen 10—15 hektar utgjorde densamma 8-5 %, för klassen 5—10 
hektar 5-2 % samt för de minsta jordbruken 3 l %. Antalet jordbrukare, som 
redovisa behållning, utgör 204 (19g4 %), av vilka omkring hälften (103) även 
haft försäljning av brödsäd. 

Vad slutligen angår den del av skörden, som använts till männislcoföda, 
kommer frågan härom at t behandlas i ett följande kapitel. 

Inköp av brödsäd. Uppgifterna rörande inköpen av brödsäd (vete och råg) äro 
sammanförda i tab. 5. Denna lämnar sålunda för varje landsdel och storleks
grupp upplysning rörande dels antalet brukningsdelar med inköp av brödsäd, 
dels storleken av de inköpta kvantiteterna med fördelning efter sädesslag och 
inköpets ändamål (utsäde eller människoföda). Från brukningsdelarna med 
inköp av brödsäd hava undantagits sådana, vilka haft inköp men samtidigt 
också försäljning eller lager av ett sädesslag, därest försäljningskvantiteten 
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eller lagret överstigit inköpskvantiteten. Tabellen anger följaktligen netto
inköpen av brödsäd. De uppgivna kvantiteterna avse vidare omalen spann
mål. Vid den omräkning, som måst göras, då inköpet utgjorts av mjöl eller 
bröd, har inköpsmängden höjts med, för vetemjöl 43 %, för rågmjöl 25 %, för 
mjukt vetebröd 10 %, för hårt vetebröd (skorpor) 80 % samt för hårt rågbröd 
56 % och sänkts med 4 % för mjukt rågbröd. 

Det är ett betydande antal eller över 3/4 a v samtliga jordbruken, som varit 
nödsakade att genom inköp fylla ut bristen i det egna förrådet. I ett trettio
tal fall avser emellertid inköpet endast utsäde. Flertalet av inköparna åter
finnas, såsom närmare belyses i följande tabell, i den lägsta storleksklassen. 
I denna är det omkring 9/io, i gruppen 5—10 hektar omkring 2/a och i grup
pen 10—15 hektar icke fullt hälften, som i en eller annan form inköpt 
brödsäd till människoföda. Det är, såsom synes av tabellen, inköparna av 
vete, som äro talrikast. 

Även lokalt sett äro skiljaktigheterna i detta avseende betydande. I norra 
Sverige har frånvaron av vete- och delvis även rågodling medfört, att nära 
nog samtliga jordbruken varit hänvisade till inköp. Mycket fåtaliga äro 
de inköpsfria jordbraken också inom södra och västra Sverige. Rörande or
sakerna till skiljaktigheterna, vilka naturligtvis i icke ringa mån betingats 
av den skiftande karaktär, de här ifrågavarande jordbruken ha inom olika 
landsdelar, torde få hänvisas till vad som anförts i de föregående kapitlen. 

Av de inköpta kvantiteterna vete och råg ha 36 % använts till utsäde och 
96'4 % till människoföda. Hela förbrukningen till människoföda, inberäknat 
kornet i norra Sverige, uppgick till 1 062 729 kg. Härav representera de in
köpta kvantiterna (326 309 kg) 30'7 % Såsom mätare på förhållandet mellan 
förbrukning och inköp av vete och råg inom olika landsdelar och storleks
grupper kunna siffrorna i efterföljande tabell tjäna. Från dessa genom-



INKÖP AV BRÖDSÄD. 11 

snittstal förete, såsom framgår av det föregående, de enskilda fallen bety
dande avvikelser med såsom ena ytterlighet helt inköpsfria jordbruk och 
såsom andra ytterlighet jordbruk, där hela den förbrukade kvantiteten måst 
täckas genom inköp till följd av att odling av vederbörande sädesslag ej 
förekommit. Inom lägsta storleksgruppen upptogo inköpen av vete och råg 
55-3 % inom mellangruppen 29-3 % och inom högsta storleksgruppen 170 % 
av den till människoföda förbrukade kvantiteten vete och råg. 

Lägsta inköpskvantiteten bland landsdelarna visar Småland och öarna (10-7 %) 
och högsta norra Sverige (47-0 % kornet inräknat). 

Inköpen belysas ur annan synpunkt i följande tabell, som anger den pro
centuella andel, inköpen av olika varuslag, reducerade till omalen spannmål, 
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upptaga av totalinköpen av brödsäd till människoföda inom resp. landsdelar 
och storleksgrupper. Såsom synes, är det inköpen av vetemjöl, som utgöra 
den mest betydande andelen, och i andra hand inköpen av rågmjöl. 

För at t lämna en överblick över förhållandet mellan inköpen och försälj
ningarna ha i det följande siffrorna berörande dessa båda faktorer samman
ställts. Tabellen härnedan visar sålunda, räknat efter 100 jordbrukare, huru 
många, som måst göra inköp av brödsäd, antalet för vilka skörden varit till
räcklig för det egna behovet men ej möjliggjort någon försäljning, samt huru 
många som försålt brödsäd. Inköp och försäljning ha därvid med följande 

tillägg tagits i den mening, som tidigare angivits. Inom den grupp jord
bruk, som gjort inköp av ett sädesslag men försålt av ett annat, ha, om 
försäljningen överstigit inköpet, vederbörande räknats såsom försäljare men 
i annat fall såsom inköpare. Vidare ha från inköparna undantagits sådana, 
för vilka inköpet avsett ensamt utsäde. Av jordbruken med lagerbehållning 
av brödsäd ha de, som icke kunnat räknas vare sig såsom inköpare eller 
försäljare, förts till mellangruppen. 

Talen visa, att av 100 brukningsdelar tillhörande lägsta storleksklassen 
84 inköpt, 6 varken inköpt eller försålt samt 10 försålt brödsäd. Mot
svarande siffror för- högsta storleksklassen äro resp. 30, 12 och 58. Inom 
landsdelarna äro försäljarna talrikare än inköparna i östra Sverige och 
Småland och öarna, medan förhållandet är omvänt i södra, västra och norra 
Sverige. 

Utsträckes jämförelsen, såsom skett härnedan, även till at t avse de kvanti
teter, som inköpts och försålts, kommer förhållandet mellan inköp och för
säljningar t i l l en del i annan dager. Följande tabell lämnar beträffande vete 
och råg upplysning om. det överskott, resp. underskott, försäljningarna givit 
vid jämförelse med inköpen, ävensom rörande den försäljningskvantitet, som 
i förevarande fall svarar emot en inköpskvantitet av 1 000 kg. Med inräk-
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nande av försäljningarna av korn i norra Sverige blir den sistnämnda för
säljningskvantiteten för sädesslagen och landsdelarna (och storleksgrupperna} 
sammantagna 1 034 kg. 

Då, såsom nyss påvisats, av 100 jordbrukare antalet inköpare i genomsnitt 
utgör fi5 och antalet försäljare 25, kan det måhända vid första påseendet 
synas överraskande, a t t försäljningskvantiteten pr 1000 kg inköpskvantitet 
är så pass stor. Förklaringen till denna skenbara motsägelse, som visserligen 
är karakteristisk för samtliga brukningsdelarna tagna såsom enhet men icke 
genomgående vidlåder de enskilda storleksklasserna (jfr lägsta storleksklassen), 
är naturligtvis den, a t t inköpskvantiteterna i genomsnitt varit mindre än 
de, särskilt från de större gårdarna, försålda kvantiteterna. Även lokalt sett 
äro motsättningarna i detta avseende, vilka i varje särskilt fall måste ses 
mot bakgrunden av den speciella karaktären hos de jordbruk, som äro re
presenterade, ganska stora. Skarpast synes kontrasten vara beträffande bruk
ningsdelarna i södra Sverige, vilka räkna långt liera inköpare än försäljare 
men redovisa en försäljningskvantitet, som är nära nog dubbelt så stor som 
inköpskvantiteten. 

Hushållens sammansättning och storlek. Uppgifterna rörande antalet hushålls
medlemmar och dessas fördelning å vuxna och barn m. m. äro meddelade i 
tab. 6. Såsom barn ha räknats familjemedlemmar under 16 år. 

De båda faktorer, som i detta sammanhang främst böra uppmärksammas, 
äro dels proportionen mellan antalet vuxna och barn inom hushållet, dels 
hushållens storlek i övrigt. Verkställes en fördelning av det föreliggande 
materialet från dessa synpunkter, utfaller denna som följer: 
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Man observerar här, om granskningen först inriktas på proportionen mel
lan vuxna och barn inom hushållet, att barnens relativa andel något sjunker 
med brukningsdelarnas växande storlek. För de minsta jordbruken är pro
centsiffran sålunda 332, för gruppen 5—10 hektar 309 och för gruppen 
10—15 hektar 30-0. Förhållandet beror icke på, att familjerna tillhörande 
den lägsta storleksklassen äro barnrikare än familjerna tillhörande de andra 
grupperna; siffrorna, angivande barnantalet i medeltal pr hushåll, visa, så
som synes härovan, snarare stigande tendens med gårdarnas tilltagande stor
lek. Det är i stället den talrikare förekomsten av tjänare och tillfällig ar
betskraft å de större gårdarna, som orsakat den nyssnämnda förskjutningen 
i hushållens sammansättning. Av husbållsmedlemmarna upptaga sålunda 
inom lägsta storleksklassen tjänare och tillfällig arbetskraft 3-1%, inom grup
pen 5—10 hektar 7-9^ och inom gruppen 10—15 hektar 12-2^. En under-
dersökning, som avser att fastställa proportionen mellan antalet vuxna och 
barn inom jordbruk av olika storlek, bör följaktligen i första hand taga sikte 
på de växlingar, som inom dessa förekomma i fråga om barnens och tjänar
nas antal. 

Det här använda materialet berör en alltför ringa del av den jordbruks-
idkande befolkningen, för att ur detta material några säkra slutsatser kun
na dragas rörande denna befolknings sammansättning i nu nämnda hänseen
den. Möjligheterna att erhålla fullt tillförlitliga uppgifter rörande sam
mansättningen härutinnan, vilket för den fråga, utredningen avser att be
svara, är av stor betydelse, äro ganska begränsade. Dels avser det material, 
som närmast står till buds, nämligen den senaste folkräkningen, ett så pass av
lägset år som 1920, och möjlighet saknas att taga hänsyn till sedan dess in
träffade förändringar, dels kunna de erforderliga talen endast genom approxi-
meringar härledas ur folkräkningssiffrorna. 
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Den tendens, som i de förut anförda siffrorna kom till synes beträffande 
antalet tjänare inom de tre storleksgrupperna, torde kunna betraktas såsom 
given, då behovet av arbetskraft i första band bestämmes av gårdens storlek. 
En uppfattning om den relativa talrikheten av tjänare och annan arbetskraft 
å små och stora gårdar lämna de s. k. uppskattningslistor, vilka sommaren 
1918 upprättades inom varje socken för beräkning av spannmålsleveranserna 
till staten under konsumtionsåret 1918—1919. Dessa listor angåvo bl. a. 
antalet personer tillhörande varje s. k. självhushåll. Det kan anmärkas, a t t 
dessa självhushåll icke motsvara hushåll i egentlig mening, och at t jämförel
sen härigenom blir missvisande. Frånräknas de största gårdarna (över 50 
hektar) torde likväl jämförelsen äga fog för sig. I södra och mellersta 
Sverige utgjorde enligt uppskattningslistorna antalet hushåll, hushållsmed
lemmar och medelstyrkan pr hushåll följande: 

Man kan säkerligen betrakta den kraftiga ökningen av antalet hushålls
medlemmar för varje högre storleksgrupp såsom til l väsentlig del orsakad 
av det talrikare antalet tjänare och därmed jämförlig arbetskraft vid de stör
re gårdarna. 

Göres med ledning av folkräkningssiffrorna en beräkning av det ungefär
liga antalet barn i medeltal pr hushåll inom några av de mera betydande 
grupperna inom den jordbruksidkande befolkningen, befinnes detta utgöra: 
för jordtorpare 1·5, för småbrukare och lägenhetsägare 1-0, för arrendatorer 
och brukare 1-7 samt för hemmansägare och nybyggare 1·3. Dessa tal, vilka 
avse hemmavarande barn under 15 år, ligga något under de i tabellen å före
gående sida återgivna medeltalen, med vilka de dock ej äro fullt jämförbara. 
Man torde på grundval av det nu anförda kunna utgå ifrån, att i allmänhet 
barnens relativa andel av antalet hushållsmedlemmar — vilket i sig själv 
också ligger nära till hands att antaga — sjunker med brukningsdelarnas 
växande storlek. Siffrorna antyda vidare, att för jordbruksbefolkningen i dess 
helhet denna andel är mindre än för de här ifrågavarande jordbruken (31-7 •/.), 
vilka tillhöra de lägre storleksklasserna. Härför talar också den omständig
heten, att barnens procentuella andel inom den jordbruksidkande befolkningen 
år 1920, efter vilken tidpunkt nedgången i födelsefrekvensen varit betydande, 
utgjorde 30·5 . 

Ser man till de lokala motsättningarna i detta avseende, sådana dessa 
framträda i det föreliggande materialet (jfr tabellen sid. 14), visa sig sär
skilt i södra Sverige men även i norra barnen upptaga en drygare andel än 
den genomsnittliga. Förhållandet kan i detta fall med hänsyn till det ringa 
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urvalet vara en tillfällighet men är på sätt och vis karakteristiskt. Skilj-
aktigheterna härvidlag mellan olika landsdelar äro nämligen ganska bety
dande. Åldersgruppen 0—15 år visar sig sålunda för befolkningen i dess 
helhet vara förhållandevis starkt representerad i länen norr om Dalälven 
samt i Blekinge och Kristianstads län. För den jordbruksidkande befolk
ningens del är det såväl den växlande nativiteten som olikformigheterna i 
jordfördelningen, de sistnämnda genom sin inverkan å behovet av arbetskraft, 
som orsaka skiljaktig heter na i detta avseende länen emellan. I t rakter 
sådana som norra Sverige med hög födelsefrekvens och genomgående små 
brukningsdelar kommer följaktligen de vuxnas övertalighet inom hushållen 
a t t bliva mindre utpräglad. 

Den andra omständighet, som vid sidan av hushållens sammansättning är 
av betydelse, är hushållens storlek. Det har i det föregående påvisats, 
at t för de här ifrågavarande jordbruken liksom för jordbruken i allmänhet 
antalet medlemmar i hushållet växer med brukningsdelarnas tilltagande 
storlek. 

I genomsnitt utgjorde antalet medlemmar per hushåll vid de i undersök
ningen representerade jordbruken 5-6. Man skulle måhända av det förhål
landet, att de större jordbruken, .vilka som regel räkna ett betydande antal 
hushållsmedlemmar, äro så fåtaligt företrädda i undersökningen, vara böjd 
att antaga, att för den jordbruksidkande befolkningen i dess helhet det ge
nomsnittliga medlemsantalet är större än 5-6. Det bör emellertid icke förbi
ses, att även för de mindre gårdarnas vidkommande materialet är begränsat. 
I detta sammanhang må också framhållas, att vid folkräkningen år 1920 hus
hållens medelstyrka visade sig utgöra 3'94 å landsbygden och 3·08 i städerna. 
Häri ligger en antydan om, a t t det nyssnämnda värdet snarare är för högt 
än för lågt, även om man, med hänsyn till att en stor del av landsbygds
befolkningen i många avseenden föga skiljer sig från städernas innevånare, 
bör räkna med, att för den egentliga lantbefolkningen 3-94 såsom genom
snittsvärde är för lågt. Av vad som anförts i samband med frågan om hus
hållens sammansättning följer, at t även beträffande hushållens storlek starka 
lokala motsättningar äro rådande. 

Såsom mätare på hushållets storlek har här räknats antalet personer inom 
hushållet utan åtskillnad mellan vuxna och barn. Då från de synpunkter, 
ur vilka det föreliggande materialet bearbetas, den sistnämnda omständig
heten icke är likgiltig, har i det följande för att erhålla likvärdighet vid jäm
förelser mellan hushållens storlek vissa omräkningar måst företagas. 

Brödsädsförbrukning pr person. Medeltalen, utvisande brödsädsförbruknin
gen pr person och år, äro meddelade i tab. 6. För samtliga 1 054 bruknings
delarna utgör medeltalet 180 kg. Huru förhållandena i detta avseende ge-
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staltat sig inom olika landsdelar och storleksgrupper framgår av följande 
sammanställning: 

För brukningsdelarna i södra och mellersta Sverige är medelförbrukningen 
182 kg, varav 83 kg vete och 99 kg råg, samt för desamma i norra Sverige 
175 kg, varav 50 kg vete, 42 kg råg och 83 kg korn. De särskilda lands
delarna visa mycket olika värden med maximum (194 kg) för Småland och 
öarna och minimum (158 kg) för södra Sverige. För de mindre jordbruken 
är siffran lägre än för de större, men genomgående är tendensen i detta hän
seende endast för norra Sverige. 

Det torde utan vidare stå klart, at t de här erhållna resultaten rörande 
brödsädsförbrukningen pr person icke utan en närmare analys kunna god
tagas såsom representativa ens för jordbruken tillhörande de storleksklasser, 
varom här är fråga. Inriktas denna analys i första hand på de avvikel
ser från medelvärdet, de enskilda fallen utvisa, befinnas dessa vara betydan
de. Då materialets uppgifter rörande förbrukningen hänföra sig till hushållet 
och ej till individerna, blir det konsumtionen pr person och hushåll, vilken 
i medeltal utgjorde 189 kg och sålunda är något större än konsumtionen pr 
person, som kommer at t bilda underlaget vid denna undersökning. 

Grupperas i enlighet härmed hushållen inom de olika landsdelarna och 
storleksklasserna i anseende till storleken av den pr person förbrukade kvan
titeten brödsäd, blir resultatet följande: 
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Spridningen omkring medelvärdet är såsom synes betydande, och man kan 
följaktligen härav sluta, att förbrukningens storlek är beroende av faktorer 
av ganska ingripande natur. 

Till de mera betydande av dessa torde kunna räknas: hushållens samman
sättning (fördelning efter ålder och kön), hushållens storlek, förekomsten av 
inköp av brödsäd och i sådant fall dessas storlek samt hushållens ekono
miska betingelser i övrigt. För att utröna de nu nämnda faktorernas inver
kan på konsumtionen har från dessa synpunkter en bearbetning av materialet, 
i den utsträckning en sådan varit möjlig att genomföra, ägt rum. Då central
byrån icke ägt kännedom om hushållens ekonomiska villkor i annan mån, 
än vad som brukningsdelens storlek ger uttryck åt, har för utrönande av 
dessas inverkan någon annan bearbetning än efter sistnämnda grund likväl 
icke kunnat göras. Närmare bedömande undandrager sig också det säker
ligen icke betydelselösa inflytande, som sådana orsaker, vilka äga samband 
med olika sedvänjor och bruk hos befolkningen, utöva å brödsädskonsumtionen. 

Vad först beträffar hushållens sammansättning är, såsom framgår av det 
föregående, denna känd i fråga om antalet vuxna och barn men ej, i vad 
den avser kön och barnens ålder. Det har sålunda ej varit möjligt att med 
användande av någon konsumtionsenhetsskala omräkna medlemmarnas antal 
i konsumtionsenheter. För att få en uppfattning om och om möjligt även ett 
mått på det inflytande, barnens relativa talrikhet inom hushållet utövar på 
konsumtionen, varigenom möjlighet skapas att oberoende av detta inflytande 
kunna undersöka övriga orsakers inverkan, ha hushållen efter proportionen 
mellan antalet vuxna och barn fördelats i fyra grupper. Första gruppen 
består av hushåll med uteslutande vuxna medlemmar, övriga grupper om
fatta hushåll, inom vilka barnens relativa andel av hela antalet hushålls
medlemmar utgör: inom andra gruppen högst 1/i, inom tredje gruppen mer än 
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1/3 men mindre än 2/3 samt inom fjärde gruppen 2/3 eller därutöver. Bröd
sädsförbrukningen i kg. pr person m. m. utgjorde inom var och en av dessa 
grupper: 

Betydelsen i detta sammanhang, av fördelningen mellan vuxna och barn i 
hushållet kommer tydligt till uttryck i denna tabell, även om fördelningen 
i fråga icke får betraktas såsom ensamt orsakande den väsentliga sänkning 
av förbrukningen med stigande barnantal, dessa siffror antyda. Med ledning 
av dessa siffror och med hänsyn tagen till även andra härutinnan inverkan
de omständigheter har beräknats, a t t vid de här ifrågavarande jordbruken 
barnens brödsädsförbrukning i genomsnitt motsvarar omkring 0-6 av de vux
nas. För at t vid den fortsatta undersökningen vara oberoende av det stö
rande inflytande hushållens sammansättning utövar, ha med användande av 
06 såsom reduktionstal barnen omräknats i vuxna (konsumtionsenheter). 

Nästa steg har bestått i att undersöka konsumtionens beroende av hus
hållens storlek och inköpen av brödsäd. För sådant ändamål har en grup. 
pering av hushållen verkställts från dessa båda synpunkter. Efter storleken 
ha hushållen indelats i tre grupper, nämligen hushåll bestående av: 1) högst 
3.5 konsumtionsenheter, 2) 3-5—6'0 konsumtionsenheter och 3) flera än 6 kon
sumtionsenheter. Grupperna upptaga resp. 220, 586 och 248 hushåll. 

Efter den andra fördelningsgrunden ha hushållen indelats i dels inköps-
fria hushåll, dels hushåll med inköp. Såsom inköpsfria hava räknats de 
jordbruk, som ej i någon form inköpt brödsäd till människoföda, ävensom 
de jordbruk, för vilka försäljningen eller lagret av resp. sädesslag överstigit 
inköpet av samma sädesslag. Hela antalet inköpsfria jordbruk (jfr tab. 5) 
utgjorde 282, av vilka 97 tillhöra östra Sverige, 103 Småland och öarna, 13 
södra Sverige, 65 västra Sverige och 4 norra Sverige. 

Brödsädsförbrukningen pr konsumtionsenhet (vuxen person) utgjorde i kg 
inom var och en av de nu nämnda grupperna: 
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De inköpsfria hushållen redovisa, såsom synes, genomgående en högre för-
brukningssiffra än hushållen med inköp. Lika tydligt framträder den andra 
tendensen, nämligen lägre konsumtion med stigande antal hushållsmedlem
mar. Det kan måhända synas anmärkningsvärt, att även inom de inköps-
fria jordbruken denna sistnämnda tendens gör sig så starkt gällande. Åtskil
liga av dessa inköpsfria jordbruk utgöras emellertid, vilket också framgår 
av det i ett föregående kapitel anförda, av sådana, vilka befinna sig på grän
sen till inköp, och man torde kunna utgå ifrån, att inom dessa jordbruk skäl 
av ekonomisk art verkat återhållande på förbrukningen. E t t belägg härför 
är, a t t förbrukningen pr konsumtionsenhet inom de inköpsfria jordbruken 
tillhörande lägsta storleksklassen (—5 hektar) i genomsnitt utgör 197 kg, 
medan motsvarande tal för högsta storleksklassen är 226. 

Vad som här påvisats i fråga om brödsädsförbrukningen i dess helhet, sy
nes, vad de särskilda sädesslagen beträffar, gälla i fråga om förbrukningen 
av vete, medan siffrorna utvisande rågkonsumtionen icke giva något bestämt 
utslag härutinnan. Efterföljande tablå angiver förbrukningen av vete och 
råg pr konsumtionsenhet för brukningsdelarna i södra och mellersta Sverige, 
till vilka undersökningen måst begränsas, då relationstalen för norra Sverige 
till följd av materialets knapphändighet äro mycket osäkra. 

Den här framträdande skiljaktigheten mellan vete- och rågförbrukningen 
innebär i och för sig icke någon överraskning. Dels är i förhållande till 
totalförbrukningen av resp. sädesslag inköpskvantiteten av vete (32-6 %) långt 
större än inköpskvantiteten av råg (321 %), dels kan med hänsyn till pris
förhållandet vetekonsumtionen förutsättas vara i högre grad beroende av 
hushållens storlek än rågkonsumtionen. 

Den reglerande inverkan, inköpens storlek utövar på brödsädsförbruknin
gen, kommer till synes i nedanstående sammanställning, i vilken hushållen 
med inköp av brödsäd fördelats i tre grupper, nämligen hushåll med en inköps-



BRÖDSÄDSFÖRBRUKNING PR PERSON. 21 

kvantitet 1) ej överstigande 25 %, 2) överstigande 25 % men ej 50 % och 3) 
överstigande 50 % av hela brödsädsförbrukningen till människoföda. Förbruk
ningen pr konsumtionsenhet utgjorde inom var och en av dessa grupper i kg: 

Även om i några fall detaljsiffrorna härovan till följd av det ringa antal 
konsumtionsenheter, vederbörande grupper inrymma, böra upptagas med för
siktighet, ådagalägga de för dessa hushåll sammantagna erhållna resultaten 
fullt tydligt konsumtionens beroende av inköpens storlek. 

Summerar man de här gjorda iakttagelserna, framstå de i början av detta 
kapitel återgivna siffrorna rörande brödsädsförbrukningen inom olika lands
delar i klarare dager. För att belysa detta äro i följande tabell siffrorna 
rörande förbrukningen sammanställda med de karakteristikor, som angiva 
hushållens sammansättning och hushållens storlek m. m. 

Man torde exempelvis kunna betrakta den ovanligt låga förbrukningssiff
ran för vete (46 kg pr person) för södra Sverige såsom till väsentlig del 
orsakad av, att de gårdar, som inom undersökningen representera denna 
landsdel, höra till de mindre (52-5 %), samt att dessa i allmänhet varit hän
visade till inköp av vete (540 %). Förhållandet i fråga framhäver och av 
innehållet i detta och föregående kapitel följer, at t ovanstående förbruknings
siffror icke få fattas såsom fullt representativa för resp. landsdelar utan måste 
ses i samband med beskaffenheten hos de jordbruk, som kommit att företräda 
landsdelarna inom undersökningen. 
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Sammanfattande slutsatser. I fråga om de resultat, som erhållits, må följande 
framhållas: 

Det material, som ståt t till förfogande, har till följd av sin begränsade 
omfattning icke kunnat lämna ett allmängiltigt svar på frågan om bröd
sädsförbrukningens storlek inom den jordbruksidkande befolkningen. För 
at t på indirekt väg komma till en uppfattning härom har undersökningen 
inriktats på att ur det föreliggande materialet söka vinna upplysning om 
det inflytande, vissa i detta sammanhang betydelsefulla faktorer utöva på 
förbrukningen. Det har i första hand varit förbrukningens beroende av hus
hållens sammansättning och storlek samt av inköpen av brödsäd, som man sökt 
utröna. De härvid erhållna resultaten, vilka äro återgivna i närmast före
gående kapitel, utvisa, a t t förbrukningens storlek till icke ringa del bestäm
mes av de nu nämnda faktorerna. En viktig förutsättning för besvarandet 
av den uppställda frågan är följaktligen att äga kännedom om, huru för
hållandena i dessa avseenden gestalta sig hos den jordbruksidkande befolk
ningen i allmänhet, och frågan härom har utförligt behandlats i det före
gående. 

Beträffande förbrukningens beroende av inköpen av brödsäd har påvisats, 
a t t förbrukningssiffran är betydligt högre för de inköpsfria jordbruken än 
för de jordbruk, som i större eller mindre utsträckning måste täcka sitt be
hov av brödsäd genom inköp. Flertalet av de inköpsfria hushållen ha visat 
sig, såsom naturligt är, tillhöra de större jordbruken. At t fastställa var 
gränsen i storlekshänseende går mellan inköpsfria jordbruk och övriga jord
bruk, låter sig dock icke göra. Förutom av det allmänna skördeutfallet 
äro nämligen inköpen beroende av bl. a. brödsädsodlingens omfattning och 
avkastning, vilka båda faktorer även för brukningsdelar av samma storleks
ordning äro mycket olika i skilda delar av landet. 

För de i undersökningen företrädda jordbruken erhölls såsom medelvärde 
å brödsädsförbrukningen pr person 180 kg. Vill man med detta värde 
såsom utgångspunkt söka komma till en uppfattning om den genomsnittliga 
brödsädsförbrukningen pr person inom den jordbruksidkande befolkningen 
i dess helhet, bör följaktligen från nu angivna synpunkter en jämförelse gö
ras mellan de här ifrågavarande jordbruken och jordbruken i allmänhet. I 
e t t föregående kapitel ha anförts de skäl, som tala för, a t t i fråga om såväl 
barnens relativa talrikhet som antalet medlemmar pr hushåll man bör räkna 
med lägre värden för hela jordbruksbefolkningen än för den del av denna 
befolkning, som är representerad i undersökningen. Beträffande den tredje 
synpunkten, nämligen skördens tillräcklighet för det egna behovet och hus
hållens ekonomiska villkor i övrigt, må framhållas, att gårdarna över 15 
hektar, vilka med få undantag torde tillhöra de inköpsfria jordbruken, icke 
alls och gruppen 10—15 hektar mycket fåtaligt äro företrädda inom det 
material, som här bearbetats. Dessa omständigheter i förening antyda, att 
siffran 180 såsom genomsnittsvärde på brödsädsförbrukningen pr person in
om den jordbruksidkande befolkningen är för låg. En uppskattning med 
ledning av de i det föregående härledda förbrukningssiffrorna för hushåll av 
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skilda slag ger ett genomsnittsvärde å denna förbrukning, som uppgår till 
omkring 200 kg. Självfallet kan detta värde endast göra anspråk på at t 
vara ett ungefärligt mått på förbrukningens storlek. Redan av den omstän
digheten, att hushållens sammansättning och storlek samt inköpen av bröd
säd så starkt växla inom jordbruk av olika storlek och i skilda trakter, 
följer, at t i fråga om brödsädsförbrukningen stora lokala motsättningar äro 
rådande, och a t t avvikelserna för de enskilda fallen, med den mångfald av 
orsaker, som här inverka, äro betydande, ligger i öppen dag. 
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Tab. 1. Brödsädsodlingens omfattning. 
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Tab. 2. Skörden av brödsäd. 
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Tab. 3. Brödsädsskördens användning. 
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Tab. 4. Försäljningen av brödsäd.1) 

1) Observeras bör, att korn användes såsom brödsäd endast i norra Sverige. — 2) Försäljning av råg 
och korn men inköp av vete. 
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Tab. 5. Inköpen ar brödsäd. 
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Tab. 6. Hushållsmedlemmar och brödsädsförbrukning till människoföda. 
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Bilaga. 

U P P G I F T E R 

angående förbrukning m. m. av brödsäd vid för premiering anmälda, mindre jordbruk. 

Brödsädsodlingens omfattning under år 1925: 

Skördens användning under förbrukningsåret 1925/1926: 

Under året 1925/1926 inköpt: 

Antalet medlemmar i hushållet (i medeltal under året 1925/1926): 






	Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk av Statistiska centralbyrån. – (Statistiska meddelanden. Ser. A, Tillfälliga statistiska undersökningar ; Band IV:2)
	Inledning
	Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk av Statistiska centralbyrån
	Underdånig berättelse
	Innehållsförteckning
	Text
	Inledning
	Materialet och sättet för dess bearbetning
	Brödsädsodlingens omfattning
	Skörden av brödsäd
	Skördens användning
	Inköp av brödsäd
	Hushållens sammansättning och storlek
	Brödsädsförbrukning pr person
	Sammanfattande slutsatser

	Tabeller
	Tab. 1. Brödsädsodlingens omfattning
	Tab. 2. Skörden av brödsäd
	Tab. 3. Brödsädsskördens användning
	Tab. 4. Försäljningen av brödsäd
	Tab. 5. Inköpen av brödsäd
	Tab. 6. Hushållsmedlemmar och brödsädsförbrukning till människoföda
	Blankettbilaga


	Table des matières
	Texte
	Introduction
	Matériaux statistiques et la manière de la mise en œuvre
	Étendue de la culture du blé à pain
	Récolte du blé à pain
	Emploi de la récolte
	Achats du blé à pain
	Composition et grandeur des ménages
	Consommation du blé à pain par personne
	Résumé

	Tableaux
	Tab. 1. Étendue de la culture du blé à pain
	Tab. 2. Récolte du blé à pain
	Tab. 3. Emploi de la récolte
	Tab. 4. Vente du blé à pain
	Tab. 5. Achats du blé à pain
	Tab. 6. Membres du ménage et consommation du blé a pain
	Formulaire




