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Förhandlingar och förslag rörande tillvägabringandet 
af en Statistik öfver Sveriges jordbruk. 

Inledning. Sedan, under öfverläggning i Statistiska Beredningen rörande 
förändringar i formuläret för Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes 
s. k. femårsberättelser, jemväl uppstått fråga, huruvida och på 
hvad sätt den länge närda önskan efter fullständigare statistiska 
bidrag till kunskapen om vårt lands jordbruk genom dessa be
rättelser skulle kunna tillfredsställas, uppdrog Beredningen den 
13 Februari detta år åt sin ledamot Herr Nathhorst att härom 
inhemta Kongl. Landtbruks-Akademiens tankar. 

I följd häraf har till Kongl. Akademiens utlåtande af Herr 
Nathhorst blifvit framställd frågan: hvilka delar af jordbrukssta
tistiken böra ingå i Landsliöfdingarnes femårsberättelser, och hvilka 
äro af den natur, att de lämpligare kunna genom Hushållnings-
sällskapeme samlas och ineddelas? Kongl. Akademien har under 
den 13 sistlidne April såsom sin egen mening meddelat det 
yttrande, som af dess Landtbruks- och Statistiska afdelningar 
afgifvits, så lydande: 

Till Kongl. Landtbruks Akademien! 

Kongl. 
Landt

bruks Aka-
demiens 
förslag. 

Till Landtbruks- och Statistiska Afdelninsarnes utlåtande 
har Kongl. Akademien behagat remittera en af Herr Kongl. 
Sekreteraren J. Th. Nathhorst vid Kongl. Akademiens samman
komst i sistlidne Februari månad väckt, och af motionären se
dermera skriftligen framställd fråga: hvilka delar af Jordbruks
statistiken böra ingå i Landsliöfdingarnes femårsberättelser, och 
hvilka^ äro af den natur, att de lämpligare kunna genom Hus
hållnings-sällskapeme samlas och meddelas? 

Afdelningarne, som tagit detta ämne under sorgfälligt öfver-
vägande, få nu, med remissens återställande, deröfver sig utlåta. 
Men dessförinnan, och ehuru vid flere tillfällen samt senast år 
1854 i Kongl. Akademiens minne återkallats, hvilka bemödan
den Landtbruks-Akademien tid efter annan ådagalagt för till
vägabringandet af en tillförlitlig Svensk Jordbruks-statistik, torde 
likväl vara lämpligt, att härom ånyo meddela en kort berättelse. 
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På Kongl. Maj:ts nådiga befallning ingaf Kongl. Akademien 
den 11 Oktober 1820 ett underdånigt förslag, huruledes Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser boi-de uppställas, 
med bifogande dervid af formulärer till tvenne tabeller, en för 
landet och en för städerne, hvilka städse borde berörde berät
telser biläggas; hvarjemte Akademien samtidigt uppgaf en plui 
för åstadkommandet af en fullständig statistik öfver riket. Begge 
dessa underdåniga förslag blefvo derefter af Kongl. Maj:t gillade 
i nådiga brefven af den 17 April 1821 och den 21 Maj 1822. 
Utarbetandet af Riksstatistiken, som genom sistnämnde Kongl. 
bref anbefalldes, kom likväl sedermera att afstanna; hvaremot 
femårsberättelser, med dertill hörande tabeller, afgifvits från och 
med år 1822. Och hafva under den sedermera förflutna tiden 
några få förändringar i afseende på omförmälde tabeller egt 
rum, i thy att några rubriker uteslutits och andra i deras ställe 
tillkommit, hvilka förändringar likväl icke rubbat den af Kongl. 
Akademien uppgjorde och af Kongl. Maj:t nådigst gillade pla
nen för besagde tabeller. 

Uti nyssberörde 1820 års förslag uttalade Akademien den 
öfvertygelsen, att, då de ifrågaställde berättelserne borde, bland 
annat, upptaga och redovisa alla de förhållanden, som under 
loppet af de fem åren varit förändring underkastade, äfvensom 
alla sådane omständigheter, till hvilkas beskrifvande erfordras 
en mera speciel lokalkännedom, så vore Landshöfdingarne genom 
sina underlydande tjenstemän, genom Hushälluings-sällskaperne, 
genom Taxerings-komitéerne m. fl. samt genom egen samlad 
erfarenhet lättast i tillfälle att förskaffa sig de härför behöflige 
upplysningar. Akademien tillade dock, att den fullkomlighet, 
som vore så önskvärd, likväl på detta sätt icke genast kunde 
vinnas, enär denna måste beredas genom ytterligare samlingar 
frän landets minsta underafdelningar, socknarne, och ändock 
svårligen kunde uppnås, om icke efter längre tids erfarenhet 
och fortsatta bemödanden att nalkas det föresätta målet. 

Det säger sig sjelf, att de upplysningar om jordbrukets 
tillstånd och utveckling, som i femårsberättelserne borde med
delas och i de dervid fogade tabellerne intagas, så vidt desam
ma i siffror kunde uttryckas, snarare skulle vilseleda än väg
leda omdömet om landtbrukets verkliga ställning, derest de icke 
voro stödda på primaruppgifter, åt hvilka förtroende kunde 
skänkas; och lika klart är, att om Kongl. Maj:ts Befallniugs-
hafvande, för dessa upplysningars insamling, icke hade att an
lita och påräkna annat biträde, än från den med mångfaldiga 
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andra bestyr öfverhopade kronobetjeningen, åt hvilka landtman-
nen dessutom icke gerna anförtror sin enskilda ställning, så 
skulle påtagligen de i tabel!erne förekommande, för Jordbruks
statistiken så vigtiga frågorna om utsäde, skörd och antal un-
derhållna kreatur, — flere andra att förtiga, — endast på höft 
kunna besvaras. Erfarenheten ådagalade emellertid, att de i 
tabellerne befintlige sifferuppgifter meddelades af kronobctjenin-
gen, hvilket var helt naturligt i en tid, då dels Ilushallnings-
sällskaper icke ens funnos i flere af rikets län, dels intcrcsset för 
dessa institutioners angelägenheter och för det statistiska vetan
det i allmänhet var föga utbildadt; och följden häraf blef den 
under sådane förhållanden oundvikliga, nemligen att granskaren 
af oftanämnde tabeller allt mer och mer fann, det föga tillit 
till dem kunde fästas just i de ämnen, som voro mest makt-
påliggande att få tillförlitlig kännedom om. 

Landtbruks-Akademien, hvars pligt det var, att åt denna 
del af den allmänna statistiken egna synnerlig uppmärksamhet, 
trodde sig nu komma målet närmare, om Hushällnings-sällska-
pernes medverkan anlitades, och Akademien aflät derföre den 30 
Juni 1840 ett cirkulär till samtlige dessa sällskapet-, med begä
ran om insändande af mera fullständiga årsberättelser under 14 
särskilda rubriker. Men hvarken detta cirkulär, eller det som 
tvenne år senare i samma ämne utfärdades, medförde annat 
resultat, än att några spridda och på det hela otillfredsställande 
berättelser af större omfattning till Akademien inkommo. 

Påföljande året, eller den 13 Maj 1S43, afsände Akademien 
ett nytt cirkulär, denna gången till Kongl. Maj-.ts Befallnings-
hafvande i länen, åtföljdt af ett betänkande utaf Akademiens 
Statistiska afdelning samt formulär, i tabellform, för uppgift er-
nes anteckning, med anmodan till Kongl. Maj:ts Ijefalluiiigshaf-
vande att, genom Hushålliiings-sälLskaperne, söka tillvägabringa 
de önskade upplysuingarnes meddelande:' Och förklarades i 
nämnde betänkande, att, då de ifrågasatte uppgifterne med er
forderlig tillförlitlighet endast kunde erhållas af landets jordbru
kande innevånare sjelfve, hvilka bäst kände och närmast voro i 
tillfälle att dem meddela, så. borde de, livad ock tabellforniu-
läret utvisade, socknevis insamlas. Af ven denna gängen miss
lyckades emellertid Akademiens bemödande att förskaita sig för
troendevärda materialier för en Jordbruks-statistiks uppgörande, 
enär allenast från några få län socknetabeller inkommo: samt 
äfven dessa voro af särdeles ofullständig och ofta otillförlitlig 
beskaffenhet. 
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Den erfarenhet, som sålunda vunnits, lemnade ej ringaste 
förhoppning derom, att förnyade framställningar i detta ämne 
från Akademiens sida till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande och 
Ilushållnings-sällskaperne skulle leda till det åsyftade målets upp
nående. Frågan upptogs emellertid ånyo till pröfning år 1854, 
i anledning af den uppsats om Jordbruks-statistikens betydelse 
och dess närvarande tillstånd i Sverige, som en af Akademiens 
ledamöter till henne då inlemnat, hvarvid Förvaltnings-komitén, 
till livars yttrande denna uppsats remitterades, tillstyrkte Aka
demien hos Kongl. Maj:t i underdånighet hemställa, huruvida 
Kongl. Maj:t kunde finna tjenligt och ändamålsenligt, att genom 
nådiga skrifvelser till Sina Befallningshafvande och till samtlige 
Hushålluings-sällskaper uppmana dem, att hvar för sig eller i 
samverkan söka ställa i verket insamlande af så tillförlitliga 
upplysningar som möjligt i de respektive orterne uti ämnen, 
hvilka höra till elementerne af en Jordbruks-statistik, samt att 
inom bestämd tid insända de insamlade upplysningarne till Chefen 
för Civil-Departementet, hvarifrån de, allt efter som de inkom-
mo, skulle aflemnas till Landtbruks-Akademien, med befallning 
att i dess Statistiska afdelning bearbetas och ordnas, att utgöra 
en lliks-Jordbruks-statistik för det tidskifte upplysningarne af-
sågo. Denna Förvaltnings-Komiténs framställning lemnades lik-
väl utan afseende vid ärendets föredragning i Akademiens sam-
mankomst den 12 Maj 1854. 

Efter denna redogörelse för hvad uti ifrågavarande ämne 
af Kongl. Akademien blifvit åtgjordt, öfvergå Afdelningarne nu 
till yttrande om Herr Nathhorsts ofvannämnde motion. 

Det är obestridligt, och ett glädjande tidstecken, att in
tresset och värmen för statistiskt vetande i allmänhet under de 
senare åren stigit icke obetydligt, äfven i Sverige, hvarföre ock 
behofvet af ett Statistiskt Embetsverk jemväl härstädes gjort 
sig gällande och blifvit tillfredsstäldt; och det kan lika litet 
nekas, att, hvad specielt Jordbruks-statistiken beträffar, önsknin
garne om en på tillförlitliga grundvalar stödd kännedom om 
våra landtbruksförhållanden i stort, och hågen att meddela de 
härför erforderlige upplysningar, visat sig i många orter, om än 
icke ännu öfver allt i riket, ganska framstående. Bevisen här
för ligga ej mindre i de faktiska uppgifter om jordbruket och 
en mängd andra förhållanden, som utan särdeles svårighet varit 
att inhemta vid jernvägs-undersökningar och af Jernvägs-komi-
téerna under nyss tilländalupna decennium, än äfven, och ännu 
mer, i de upjdysningar i samma rigtning, som den nuvarande 
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Finans-Komitén nyligen från orterne begärt och erhållit. Det 
vill således synas, som skulle med någorlunda godt hopp om 
framgång den bana nu kunna beträdas, från hvilken man för 
20 eller 30 år sedan skyggade tillbaka, under förmodan att 
påträffa allenast motvilja eller liknöjdhet. 

Om derföre den tidpunkt nu må anses vara inne, då för
sök bör göras, att från kommunerne sjelfve få tillförlitliga upp
gifter till grundval för Jordbruks-statistiken, bör likväl tillses, 
å ena sidan att insamlandet af dessa primär-uppgifter kommer 
att ske på ett sätt, som inger förtroende både hos landtmän-
nen och de personer, hvilka sedermera skola granska och ordna 
de från orterne inkomne handlingar i detta ämne, och å andra 
sidan, att just för möjligheten att erhålla hvad man önskar, 
eller fullt trovärdiga upplysningar, frågorna, som skola besvaras, 
blifva uppställda med sådan klarhet och tydlighet, att intet 
missförstånd om meningen kan ega rum, ej innefatta andra 
spörsmål än sådane, som af en hvar landtbrukare utan svårig
het och tidsutdrägt må kunna besvaras, samt slutligen afse 
allenast de för jordbrukets ställning och utveckling i rikets alla 
provinser mest maktpåliggande förhållanden. 

I enlighet med dessa åsigter hafva Afdelningarne föreställt 
sig, att åt Ilushållnings-sällskaperne borde uppdragas bestyret 
med anskaffandet af primär-uppgifterne frän kommunerne inom 
distriktet; att lämpligaste sättet för dessas insamling vore bil
dandet af en komité för hvarje socken och stad i riket; att 
Komité-Ordförande, jemte en supj>leant för denne, borde genom 
vederbörande sällskap utses, men koiniténs öfrige ledamöter 
deremot väljas på sockenstämma eller allmän rådstufva; samt 
att alla frågor, om hvilka upplysningar önskades, borde under 
bestämda rubriker upptagas i tabellform. 

Vidare äro Afdelningarne af den tanken, att till underlät
tande af det i allt fall vidlyftiga arbetet, rubriker och kolum
ner till nyssnämnde socken- och stadstabellcr borde tryckas eller 
lithografieras, så att vederbörande endast hade att ifylla de sär
skilda kolumnerne; att Iläradsskrifvaren i orten eller den tjen-
steman i stad, som förer räkenskaperne angående stadsjorden, 
först borde i tabellerne införa hvarje inom socken- eller stads
kommunens område befintligt hemmans, hemmansdels eller 
sjelfständig lägenhets namn och natur af kronoskatte, frälse m. 
fl.; derefter det oförmedlade och förmedlade hemmantalet; vi
dare de under hemmanet m. m. inbegripne torp och lägenheter 
äfvensom backstugor med högst i tunnlands jordområde, samt 
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slutligen diverse andra lägenheter, verk och inrättningar; hvar-
efter nyssbemälde tjenstemän skulle tillställa vederbörande 
Komité-Ordförande de sålunda till de 6 första kolumnerne 
ifvllda tabellerne. 

1 afsccnde åter på kontrollen öfver tillförlitligheten af de 
uppgifter, som sedermera genom komitéernas åtgörande i tabel
lerne skulle meddelas, hafva Afdelningarne visserligen ej förbi
sett behofvet af dessa primar-uppgifters tillbörliga granskning, 
men ock funnit, att i de allra flesta fall en sådan granskning 
svårligen skulle kunna anställas annorstädes, än inom vederbö
rande kommun, enär ensamt i denna fullständig kännedom om 
ortens speciela landtbruksförhållanden kan vara att påräkna. 
Frågan inskränker sig då dertill, huruvida lämpligt vore, att 
underkasta komité-tabellerna direkt kontroll af någon annan 
myndighet inom kommunen? Men då detta skulle innebära 
ett på förhand uttaladt misstroende till komitéernas nit och 
förmåga att fullgöra sitt uppdrag, samt förthy snarare motverka 
än underhjelpa utförandet af ett kommunalvärf, som städse 
torde blifva anförtrodt åt redbara och sanningsälskande män, 
hafva afdelningarne funnit sig icke kunna föreslå en dylik åt
gärd. Deremot och då det är att hoppas, att det allmänna 
intresset för meddelandet af tillförlitliga upplysningar uti före
varande ämne skall stiga i samma mån folket lärer sig inse 
vigten och betydelsen af en på de verkliga förhållandena grun
dad Jordbruks-statistik, hafva Afdelningarne ansett lämpligt att, 
sedan tabellernes ifyllande hos vederbörande komitéer afslutats, 
desamma under någon kortare tid böra blifva inom de respek
tive kommuuerne tillgänglige för granskning af en hvar, som 
sådant ästundar. Ilvarförutan Afdelningarne, som funnit ett 
särskildt utskott inom hvarje Hushållnings-sällskap böra bildas 
för frågans ytterligare handläggning, sedan densamma af komi-
téerna inom distriktet blifvit förberedd, trott sig böra föreslå, 
att den slutliga granskningen af de i kommuuerne uppgjorde 
tabellerne borde åt nämnde utskott uppdragas. 

Enligt Afdelningarnes åsigt skulle vidare ett exemplar af 
komité-tabellerna tillställas Pastor i vederbörande församling, 
att bland kyrkans handlingar förvaras, samt i nyssnämnde sär
skilda utskott upprättas sammandrag af socken- och stadstabel-
lerne för distriktet, hvarefter ett exemplar af berörde samman
drag borde tillställas Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i länet, 
att såsom bilada åtfölja dess femarsberättelse, samt ett annat 
exemplar Kongl. Landtbruks-Akademien att dcrstädes, i sam-
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manhang med de likartade uppgifterne från öfrige Hushållnings-
sällskaperne i riket, vidare bearbetas. 

Efter angifvande af dessa åsigter, och motiverne derför, få 
Afdelningarne, i anledning af Herr Nathhorsts motion, till Kongl. 
Akademiens bepröfvande framställa följande 

Förs lag . 

För meddelande af tillförlitliga uppgifter om jordbrukets 
tillstånd och utveckling bildas kvart femte år, på efterföljande 
sätt, en komité i hvarje socken och stad. 

A) Socken-komité. Genom Hushållnings-sällskapet för di
striktet utses, inom eller utom sällskapet, en person för hvarje 
socken till komiténs ordförande, jemte en suppleant för denne; 
dock kan detta uppdrag lemnas åt samma person för flere sock
nar. Derefter väljas på Walborgsmesso-sockenstämman det 
sista året under femårsperioden minst 2 ledamöter, men jemväl 
flere, om socknens vidsträckthet eller andra omständigheter 
dertill föranleda, hvilket antal socknemännen sjelfve, före va
let, bestämma. Börande desse ledamöter utses helst från olika 
trakter inom socknen. 

B) Stads-komité. Ordförande och dennes suppleant utses 
af Hushållnings-sällskapet. Valet af 2 eller flere ledamöter, 
hvilka till minst halfva antalet böra utgöras af personer, som 
sjelfve innehafva och bruka stadsjord, sker på allmän Ilådstufva 
eller med iakttagande af det sätt, som eljest kan vara antaget 
vid utseende af ombud för stad. 

Komité eger rättighet, om den så nödigt finner, att med 
sig förena sakkunnige personer i orten. 

Hushållnings-sällskapet fogar anstalt, att sedan tillräckligt 
antal tabeller, upprättade i enlighet med bilagde fomulär (Litt. A), 
blifvit till rubriker och kolumner tryckte eller lithografierade, 
erforderlige exemplar deraf varda vederbörande Häradsskrifvarc 
samt de tjenstemän i städerne, hvilka föra räkenskaperne rörande 
stadsjorden, tillställde, hvarefter bemälde tjenstemän åligger att, 
i öfverensstämmelse med hos dem befiutlige offentliga handlin
gar, för hvarje socken och stad behörigen ifylla tabellernas G 
första kolumner, samt dessa handlingar derefter till ordförandena 
i vederbörande socken- och stads-komitéer öfverlemna. 

Efter det komité för hvarje särskildt hemman ni. m. för
skaffat sig så tillförlitliga underrättelser, som möjligt, ifyllas 
kolumnerne 7—64. Börande härvid, livad stads-komitéernc 
beträffar, iakttagas, att arealen, enligt kolumnerne 7—9, upp-
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gifves efter de beräkningar, som finnas angifna å Ingeniören G. 
Ljunggrens öfver städerne och deras jord upprättade kartor, 
derest nemligen icke, vare sig genom i laga ordning skedd af-
söndring eller åtkomst af någon lägenhet, arealen af stadsjor
den, sedan berörde kartor utgåfvos, undergått förändring, hvil-
ken i sådant fall bör å stadstabellen angifvas. 

Tabellerne skola derefter finnas att tillgå för genomseende 
å uppgifvet ställe inom socknen eller staden under 14 dagar 
från derom i kyrkan uppläst kungörelse. 

Sedan de rättelser blifvit verkställda, hvartill komitén anser 
gjorda anmärkningar böra föranleda, summeras kolumnerne och 
underskrifves tabellen af komiténs ledamöter, hvarefter densam
ma tillställes Hushållnings-sällskapet. Dock bör ett exemplar 
af tabellen utaf komiténs ordförande lemnas till Pastor i för
samlingen, att bland kyrkans handlingar förvaras. 

Under tiden bör Hushållnings-sällskapet för ifrågavarande 
ämnes behandling utse ett särskildt utskott af minst 5 perso
ner, under ordförandeskap af sällskapets Ordförande, och i hvil-
ket antingen Förste Landtmätaren eller annan erfaren Landt-
mätare i länet bör vara en af ledamöterne. I mån som hand
lingarne från komitéerna blifva tillgänglige, underkastas dessa 
granskning af nämnde särskilda utskott, hvarvid, hvad arealen 
beträffar, de i Provins-Laudtmäteri-Kontoret eller eljest befint-
lige kartor, åt hvilka vitsord anses kunna lemnas, begagnas för 
nödiga rättelsers tillvägabringande. Framställas i utskottet an
märkningar i ett eller annat hänseende af beskaffenhet, att för
klaring från orten finnes vara erforderlig, eger utskottets ord
förande att härom med vederbörande komité-ordförande bref-
vexla. Sedan tabellerne derefter i utskottet undergått slutlig 
granskning, upprättar utskottet af dem ett sammandrag, inne
fattande slutsummorna lör hvarje socken och stad, hvarefter en 
bestyrkt afskrift af detta sammandrag tillställes Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande i länet, och en dylik afskrift insändes till 
Kongl. Landtbruks-Akademien. Skulle ofvannämnde förslag af 
Kongl. Akademien gillas, derefter vinna Kongl. Maj:ts nådiga 
bifall och genom aflåtande nådiga Cirkulärer till Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande och samtlige Hushållnings-sällskaperne i ri
ket till verkställighet anbefallas, blefve deraf en följd, att de 
delar af Jordbruks-statistiken, hvilka i tabellen till berörde för
slag icke afses, fortfarande borde, i enlighet med derom redan 
gifne eller framdeles utkommande nådiga föreskrifter, i Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser, med dertill hö
rande tabeller, behandlas och upptagas. 



9 

Kgl. Landt-
bruks-Aka

demiens 
förslag. 

Slutligen hafva Afdelningarne ansett sig böra fästa Kongl. 
Akademiens uppmärksamhet derpå, att då upprättandet af de 
föreslagne socken- och stadstabellerne, jemte dessas granskning 
och sammandragning i Hushållnings-sällskapernes särskilda ut
skott, otvifvelaktigt kommer att medtaga betydlig tid och erfordra 
särdeles mycken omtanka hos de personer, lwilka erhålla och 
åtaga sig uppdraget att af rent nit för det allmänna bästa 
använda krafter och förmåga på detta, för fäderneslandet vigtiga, 
ärendes behöriga utredning; så bör, i Afdelningarnes tanka, desto-
mindre ifrågasättas, att den här ofvan föreslagne methoden för 
vinnande af statistiska upplysningar rörande jordbruket redan 
i år borde tillämpas, som kommunerne helt nyligen aflemnat 
till stor del enahanda uppgifter, som de nu ifrågaställde, till 
Finans-Komitén, derföre sannolikt med mindre välvilja skulle 
mottaga underrättelsen, att ett dylikt arbete genast ånyo af 
dem förväntades, och lika sannolikt, i sådan händelse, allmän-
neligen komme att åberopa , hvad de i detta ämne hos bemälde 
komité redan anfört. Afdelningarne hålla således före, att of-
vanberörda nya method, om den eljest varder godkänd, icke 
bör bringas till verkställighet tidigare, än att resultaterne af 
dess tillämpning må blifva första gången synliga i de berättel
ser, som Kongl. Maj:ts Befallningshafvande komma att afgifva 
för de 5 åren 1861—-1865; och det är förutsättningen, att 
nämnde anstånd med methodens användande af Kongl. Maja i 
nåder skall komma att gillas, som föranledt Afdelningarne att 
i formuläret till socken- och stadstabellerne icke utsätta, hvar-
ken de nu gällande eller de nya yt- och rymdmåtten, eftersom 
det är att förmoda och hoppas, att allmänheten under tiden 
skall blifva mera förtrogen med de nya måttsystemen. Stock-
hol den 4 April 1861. 

Statistiska 
Berednin

gens beslut 
i vissa de
lar rörande 

formulär 
för Läns-
styrelser

nas femårs
berättelser. 

Under tiden hade öfverläggningarne i Statistiska Berednin
gen rörande förändradt formulär för Läns-styrelsernes femårs-
berättelser i öfrigt ledt bland annat till den åsigt, att den år 
1821 föreskrifna formen af blott 2:ne tabeller, en för landsbyg
den och en för städerna, vore mindre lämplig, och att i stället 
åt hvarje ämne, som för tabellarisk framställning vore egnadt, 
borde i allmänhet afses särskild tabell. 

I följd häraf hade sålunda af Beredningen antagits, att 
redogörelsen för hemmantal och Itemmansnatur m. m. dithörande 
borde lemnas i en särskild tabell egnad åt kameralförhållanden; 
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specifikationen af industriela ayiläggningar af alla slag i en an
nan, som omfattade dithörande ämnen, och att, då nu bruk
liga tabellformulärets rubrik »Statsbidrag» sammanförde både 
egentliga statsbidrag och kommunal-afgifter, begge slagen ofull
ständigt specificerade, och de senare blott på grund af en upp
skattning, som vore allt för subjectif, för att förtjena namn af 
statistisk redogörelse, någon särskild detaljerad tabell häröfver 
f. n. ej borde föreskrifvas, men kommunal-afgifterna, i den mån 
säkra källor för deras belopp kunde beredas, åtminstone t. v. 
lämpligast upptagas i sammanhang med redogörelsen för de 
ämnen, som dessa afgifter hade till föremål. 

Oafsedt den större eller mindre omfattning, som i öfrigt 
komme att gifvas åt jordbruks-statistiken, hade Beredningen 
ock antagit, att en sådan uppställning, som i nuvarande tabell-
formulär förekommer, med utsäde och afkastning specificerade 
efter hemmanens kamerala natur, ej borde vidare ifrågakomma. 

Om än af lätt insedde skäl de föreskrifter om en förän
drad uppställning af Läns-styrelsernas femårsberättelser, hvilka 
nu kunde komma att meddelas, i många fall måste blifva omöj
liga att fullständigt tillämpa på den redan förflutna femårspe
rioden 1856—1860, var dock deraf icke någon oundgänglig 
följd, att formen för berättelsen om denna period måste oför
ändrad bibehållas; tvertom syntes en förändring i flera fall re
dan nu ej blott verkställbar, utan påkallad af här ofvan an
förde och flera andra skäl. 

Hvad särskildt beträffar jordbruksstatistiken, framställde sig 
för Beredningen å ena sidan önskan, att åt denna med det 
första måtte kunna beredas ett sjelfständigt rum bland »Bidra
gen till Sveriges officiela Statistik», och å den andra de svårig
heter, som måste undanrödjas, innan en sådan önskan kan blif
va verklighet. Då nu Kongl. Landtbruks-Akademiens förslag 
utgår från den obestridligt riktiga förutsättningen, att de hufvud-
sakligaste uppgifterna till jordbruks-statistiken kunna tillfreds
ställande erhållas endast genom Hushallnings-sällskaperne, och 
Kongl. Akademien derjemte ansett utförandet af dess förslag i 
detta hänseende ej böra ifrågakomma förr än år 1865, men 
Beredningen icke fann lämpligt, att detta ämne helt och hål
let uteslötes ur Läns-styrelsernas femårsberättelser för 1856— 
1860, så syntes det ändamålsenligast, att göra frågan om till— 
vägabringandet af en fullständigare Statistik öfver Svenska jord
bruket till föremål för särskild öfverläggning och framställning, 
men att oberoende af den plan för jordbruks-statistikens fram-



11 

Statistiska 
Berednin

gens beslut 
i vissa de
ar rörande 
formulär 
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tida bearbetning, som häraf blefve en följd, dock interimistiskt 
föreslå vissa dithörande ämnens upptagande i femårsberättelsen 
för sistnämnde år, hufvudsakligen blott med den förändring i 
formen för dessas tabellariska framställning, som blef en följd 
af de här ofvan anförde åsigter om det hittills begagnade tabell
formulärets mindre lämplighet. 

I öfverensstämmelse härmed har jemväl förslag till förän-
dradt formulär för Konungens Befallningshafvandes femårsberät
telser den 29 sistlidne Juni afgifvits till Herr Stats-Rådet och 
Chefen för Civil-Departementet, hvilken låtit detsamma till 
samtlige vederbörande tryckt utdelas, för att bereda dem till
fälle att sina yttranden deröfver meddelas. 

Statistiska 
Berednin-
gens sär

skilda öf-
verlägg-

ningar rö
rande jord
bruks-sta
tistiken. 

För Statistiska Beredningens särskilda öfverläggningar rö
rande jordbruksstatistiken blef sedermera nödigt, att gifva större 
utveckling åt de åsigter och förslag, som i detta ämne blifvit 
framställda i sammanhang med frågan om formuläret för Läns
styrelsernas femårsberättelser, och i sådant syfte har till Bered
ningens protokoll afgifvits följande: 

Yttrande och förslag af Herr Berg. 

Herr Bergs 
yt t rande 

och förslag 
rörande 

jordbruks
statistiken. 

Frågan om 
jordbruks
statistiken 
i allmän

het. 

Frågan om tillvägabringandet af en jordbruks-statistik kan i 
min tanke aldrig tillfredsställande lösas, förr än man gjort sig 
reda för hvad ändamål man dermed kan och vill vinna, och 
hvilka utvägar eller medel, nian för sådant ändamål kan hafva 
till sitt förfogande. Sättet eller methoden för utförandet blir 
sedan till stor del en sjelfskrifven följd. 

Methoderna för jordbruks-statistik synas mig lämpligen kunna 
delas i 2:ne hufvudklasser, af hvilka den ena skulle kunna be
nämnas den omedelbara eller direkta, den andra åter den me
delbara eller indirekta. 

Den förra methoden utgår från den förutsättning, att man 
blott skulle behöfva på jordbrukaren omedelbart ställa frågor, 
för att af honom erhålla tillfredsställande svar, blott samman
föra dessa svar till ett helt, för att vinna ett tillfredsställande 
slutresultat. Här blir sålunda hufvudföremålet för methoden 
det, att inom en lämplig kortare tid kunna gifva sandlitje jord
brukare del af frågorna och från dem insamla svaren, — vare 
sig att detta skulle ske "enom blott muntligt meddelande eller 
genom tryckta formulärblanketter eller genom båda delarne. 

Den senare eller indirekta methoden utgår åter från den 
förutsättning, att , äfven om svårigheterna af ett omedelbart med-
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delande af frågor till hvarje jordbrukare skulle kunna besegras, 
de sålunda erhållna svaren dock till allt för stort antal blefve 
otillfredsställande. Med detta antagande blir sålunda hufvud-
föremålet för methoden att utfinna medel, hvarigenom förfa
ringssättet i större eller mindre grad må kunna kontrollera sig 
sjelf, eller nödig kontroll vinnas medelst nitiske och sakkunnige 
personers deltagande och biträde vid utförandet, så att man till 
och med i större eller mindre utsträckning skulle kunna göra 
sig oberoende af producenternes egna uppgifter, och ersätta dessa 
genom af sakkunnige personer verkställd samvetsgrann upp
skattning. 

Så vidt jag känner, har man ingenstädes ännu bearbetat 
jordbruks-statistiken på det omedelbara eller direkta sätt, att 
man blott tillställt samtliga landets jordbrukare frågor att be
svara, samt sedan utan vidare betänkande och kontroller sam
manräknat de erhållna uppgifterna. Tvertom synes man öfver-
allt, der statistiska undersökningar för detta ändamål skett, 
dels redan hafva varit i besittning af det medel till kontroll, 
som erbjudes af en s. k. kadaster, dels hafva grundat hoppet om 
framgång på den medelbara eller indirekta methodens använ
dande i öfrigt, medelst biträde af Stats- eller Kommunalmyn-
digheterne, Hushållningssällskapet-och andra föreningar i orterne, 
samt enskilde, nitiske, sakkunnige och iuflytelserike jordbrukare. 

Ett kadasterkarteverk med tillhörande jordematrikel, hvil-
ket alltid angifver åtminstone minimum af den areal, för hvilken 
uppgifter böra ingå, är i detta hänseende vida mer än en blott 
kontroll, ty det innehåller i sjelfva verket den för jordbruks
statistiken vigtigaste upplysningen, eller svaret på frågan: huru 
stor del af jorden, som gjorts brukbar. Om en längre tid för
flutit, sedan uppmätningen för en ort afslutades, behöfvas vis
serligen rättelser för senare timade förändringar, men kadastern 
blifver dock alltid härvid en värdefull utgångspunkt, och der ka
dastern undergår en oafbruten s. k. renovation, kan dess senaste 
resultat så mycket säkrare läggas till grund för jordbruks-stati
stiken. På de internationela statistiska kongresserna har man 
ock varit ense derom, att svaret på ofvanuämnde fråga är det 
första, som bör eftersträfvas, att det utgör ett hufvudvilkor för 
att åt jordbruks-statistikens öfriga uppgifter kunna tillerkänna 
ett verkligt värde. 

I större eller mindre grad grundar sig jemväl bearbetningen 
af jordbruks-statistiken i Holland, Belgien, Frankrike, Konunga
riket Sachsen, Wiirtemberg, Bayern, Skottland och Irland på 
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den kunskap man i dessa länder eger om den odlade jordens 
areal, i följd af den tillgång man der har dels till fullständiga 
kadasterverk, dels till andra upplysande kartor med beskrifnin-
gar och jordematriklar. 

I sammanhang härmed torde följande förhållande ej böra 
lemnas utan uppmärksamhet. Chefen för Statistiska Central-
Byrån i Preussen, D:r Engel, hade i Mars månad 1861 afgifvit 
ett förslag att, i sammanhang med årets blifvande folkräkning 
den 31 December, jemväl rörande jordbruket infordra bland 
annat uppgifter om jordegendomens areal, dennas fördelning 
mellan åker, äng, trädgård, betesmark o. s. v., samt arealen af 
den åker, som ärligen upptages för odling af hvarje hufvudsak-
ligt sädesslag, och af den som ligger i trade. Den inom Preussens 
folkrepresentation väckta frågan om utförandet af en kadaster 
var ännu oafgjord, då detta förslag afgafs. Men, sedan kadas-
terns verkställande under tiden blifvit besluten, ansåg Statistiska 
Central-Kommissionen, vid pröfning af förslaget under sistlidne 
Maj månad, det icke vara ändamålsenligt och möjligen kunna 
blifva missledande att för närvarande och tills vidare framställa 
ofvannämnde frågor, utan att man hellre borde invänta den 
säkra utgångspunkt, som af kadastern framdeles komme att 
beredas, hvadan alltså i sammanhang med den nu ifrågavarande 
folkräkningen endast borde begäras de förr vanliga uppgifterna 
om kreatursantalet. 

Kunskapen om arealen är dock långt ifrån tillräcklig för 
tillvägabringandet af en god jordbruks-statistik. 

Ingen annan gren af produktions-statistiken företer nemli-
gen med denna jemförliga svårigheter för att komma till ett 
tillförlitligt, ja ens approximativt riktigt resultat. Det gifves 
ingen näringsgren, som har ett med jordbruket jemförligt stort 
antal producenter i allmänhet, ingen der den svårast kontroller
bara produktionen till egen förbrukning är så stor. Att med 
frågor räcka alla des^a producenter, helst der jordegendomen är 
mycket delad eller befolkningen mycket gles, är redan en lätt 
insedd svårighet. Härtill kommer den ännu större att från dem 
erhålla antagliga svar, äfven om frågorna begränsats till ett 
ringa antal och den enklaste form, samt framställts med alla 
möjliga förtydliganden. Sådant är en oundgänglig följd deraf, 
att jordbrukarne befinna sig i den största mångfald af gradatio-
ner i afseende på ej blott kunskapen om sin produktions verk
liga belopp, utan ock förmågan eller hågen att derom lemna 
någon värdefull upplysning. 
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Man må välja hvilken tidpunkt på året som helst för upp
gifternas infordrande, man må i afseende på de qvantitativa 
upplysningar som äskas inskränka sig till ett högst ringa an
tal , alltid måste man dock vara beredd på att af producenterne 
sjelfve erhålla, om ej flertalet, åtminstone en stor del svar icke 
uti tal, som grundats på friskt minne af förhållandet, än min
dre på föregången bokföring, utan som i sjelfva verket bestå 
endast af gissningar, öfverslag och uppskattningar, i hvilka spel
rummet för uppsåtliga eller ouppsåtliga fel är allt för stort, 
derest sådant ej genom undersökningsmethoden, så vidt möjligt, 
förebygges. Vill man undvika dessa fel derigenom, att man lem-
nar å sido alla frågor om qvantitet, och mera uteslutande fäster 
sig vid det blott qvalitativa, som onekligen äfven för kunskapen 
om landtbruket har sin stora vigt, löper man dock föga mindre 
fara i afseende på tillförlitligheten, och det resultat man vunnit 
kan aldrig blifva statistik, pä sin höjd ett mer eller mindre an
vändbart bidrag till landtbrukets historia, hvilket på annan väg 
måhända mycket lättare kunnat ernås. 

Det vore ett misstag, om man föreställde sig, att landt-
bruks-statistikens tillvägabringande i sammanhang med census 
eller allmän folkräkning, såsom t. ex. i Belgien, Frankrike och 
Konungariket Sachsen egt rum, vore hänförligt till den här 
ofvan s. k. omedelbara eller direkta methoden. Tvertom har 
man vid dessa undersökningars utförande, utom de särskilda för 
ändamålet bestämda ofta betydliga statsanslagen, ej blott haft att 
påräkna det kraftigaste biträde af de lokala, administrativa 
Stats- och Kommunal-myndigheterna, utan derjemte anlitat och 
erhållit det värdefulla stödet af det nit och den sakkunskap, 
som erbjudits inom talrika Landtbruks-sällskaper och särskilda 
Statistiska föreningar. Ju mera landet är odladt och ju tätare 
dess befolkning, ju mer det eger en utbildad, kraftig och till
räcklig lokal-administration, och ju talrikare de nyssnämnda 
sällskaperna med sina utgreningar inom kommunerne, desto lät
tare, säkrare och mindre betungande blir ock det biträde, som 
af hvar och en påkallas. Exempelvis torde böra anföras, att 
inom Holland finnas Provinsial-Landthushällnings-Sällskaper, som 
räkna öfver 6000 medlemmar, och der, likasom i Belgien, Frank
rike och snart nog i flertalet Europeiska stater, är dessutom ett 
nät af Statistiska lokalkommissioner utbredt öfver hela landet. 
Som bekant utföres i Skottland jordbruks-statistiken af der be
fintliga Highland and Agricultural-Society genom frivilligt åta
gande af jordegarne och jordbrukarne sjelfve, under det på Irland 
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dess talrika polismakt, Constabulaiy force, visserligen dertill är 
hufvudsakligt använd under omedelbar ledning af Chefen för 
det statistiska embetsverket, Registrar-General, men dock i vissa 
delar med ett väsentligt biträde af kommunala myndigheter 
(Poor-Law-Unions med dessas underafdelningar). I flera af of-
van anförde länder användes till och med, oaktadt alla de hjelp-
medel, öfver hvilka man kau förfoga, den indirekta methoden i 
sådan utsträckning, att man i vissa hufvudsakiiga delar, såsom 
t. ex. årliga afkastningens hela belopp, icke ens framställer di
rekta frågor, utan åtnöjer sig med uppskattningar eller öfverslag 
och beräkningar. 

Detta sammanhänger ock på det närmaste med det ända
mål, som man velat vinna. Man kan nemligen i detta hänse
ende åt jordbruks-statistiken gifva 2 olika syften, det ena: att 
tidtals lemna statistiska bidrag till historien om jordbrukets och 
dess binäringars ståndpunkt och utveckling, det andra: att så 
skyndsamt som möjligt bereda Regering och folk kännedom 
om hufvudsakiiga beloppet af arets skörd och kreaturstillgången 
m. m. Båda dessa syften kunna ock i viss mån föi-enas, och 
en sådan förening, der den kan tillvägabringas, har onekligen 
stora företräden. De statistiska undersökningar rörande jordbru
ket, hvilka t. ex. i Frankrike och Belgien hvart 5:te eller 10:de 
år blifvit anställde, vanligen i samband med allmän folkräkning, 
eller s. k. census, och sedermera efter flera års förlopp i digra 
volumer offentliggjorts, torde med skäl kunna räknas till det 
förra slaget, då deremot t. ex. Skottlands och Irlands redogö
relser för joi'dbruket uttryckligen och i främsta rummet afse 
det senare ändamålet. Men i Frankrike t. ex. infordras numera 
jemväl från de minsta administrativa områden hvavtenda dr 
ganska detaljerade uppgifter i jordbruks-statistiken, ehuru blott 
en ringa del af detta material sedermera framträder i formen 
af statistisk redogörelse. Sverige är ej heller främmande för 
detta dubbla syftemål, ty mer än ett hälft århundrade hafva, 
som bekant, både årliga och qvinqvennala uppgifter här varit 
anbefallde. 

Det är lätt att inse, huru syftemål och method för jord
bruks-statistiken med hvarandra stå i det närmaste samband. 
Ett skyndsamt ernående af hufvudsakiiga resultatet för aret är 
i regien oförenligt med talrika detaljuppgifter och knappast möj
ligt genom annan method än den indirekta, som nöjer sig med 
uppskattning i vissa delar. Skottlands och Irlands årsredogörel-
ser öfver skördebeloppeii, märkvärdiga äfven derföre att de offent-
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liggöras antingen vid slutet af samma eller i början af nästa 
år, bestå sålunda af blott uppskattnings- eller öfverslagsvis, 
genom beräkning af vissa data, vunna tal. Hollands m. fl. an
dra länders årliga qvantitativa uppgifter i samma ämnen höra 
ock otvifvelaktigt till samma slag. 

Åt en undersökning, som företages blott med längre mel
lantider af 5—10 år, kan lättare gifvas en större utförlighet i 
detaljer, helst denna i sjelfva verket måste hafva till hufvudsak-
ligt ändamål en skildring af framsteg gjorda under mellanlig
gande tiderymd, och de absoluta tal, som skola angifva förhål
landet vid den tidpunkt, då en sådan undersökning företogs, 
hafva sitt hufvudsakliga värde såsom medel för jemförelser med 
de tal, som vid andra tidpunkter efter samma plan insamlats. 
Att vid slutet af en 5- eller 10-års period fordra uppgifter i 
absoluta tal rörande förhållanden under hvart och ett af perio
dens särskilda förflutna år, synes uemligeu ej rimligt med min
dre man förutsätter, att under hela tiden allt skulle hafva blif-
vit bokfördt. Samma förutsättning måste ock i sjelfva verket 
ligga till grund, derest man för en sådan längre period fordrar 
medeltal och ej vid denna benämning fäster den oegentliga och 
missledande betydelsen af blott uppskattning eller öfverslag. 
JNär en uppgift framlägges såsom medeltal t. ex. för 5 år, så bör 
den nemligen otvifvelaktigt uppfattas såsom qvoten af 5 sam
manlagda särskilda årssummor, delade med årens antal, eller 5. 

Att fordra absoluta tal blott för det sista året af en dylik 
längre period är visserligen förenligt med den förutsättning, att 
minnet kunnat bättre bevara förhållanden, som ej äro aflägs-
nare än blott ett enda år. Men äfven under antagande, att de 
sålunda erhållna talen vore i det hela tillförlitliga, blir dock 
den kunskap, som genom dem skulle vinnas om jordbrukets till
stånd och framsteg, allt för lätt störd af alla de tillfälligheter, 
som kunna inverka på ett enstaka år, och behofvet af en fort
löpande årlig kunskap om skördens belopp lemnas deraf otill-
fredsställdt. — Det skulle under sådant förhållande exempelvis 
lätt kunna hända, att det år, för hvilket uppgift infordrades, 
vore ett missväxtår, men att det 5 år förut erhållna resultatet 
varit det af ett ymnigt år, eller tvertom. Till hvilka felaktiga 
slutsatser en jemförelse mellan 2:ne sådane talserier skulle 
kunna leda är lätt insedt. 

Om man alltså fasthåller skilnaden mellan egentlig jordbruks
statistik och bidrag till en blott skildring af jordbrukets tillstånd 
vid någon viss tidpunkt, så torde af det anförda otvunget följa, 
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att man för en jordbruks-statistik med praktiskt syfte ovilkorligt 
måste sträfva att tillvägabringa årligt antecknande af de data, 
för hvilka siffran kan och bör blifva det ändamålsenligaste ut
trycket. Tillgång till sådana årliga uppgifter är ock af oskatt
bart värde för de utförligare, mera detaljerade öfversigter, som 
tidtals och med längre mellanrum böra ifrågakomma. Man kan 
väl mot årliga anteckningar invända, att do skulle vålla mera 
besvär och måhända större kostnad. Men ett sådant inkast för
lorar lätt sin vigt, så framt det är en sanning, att en under
sökning, som företages blott hvart femte eller 10:de år, ej blott 
i det qvantitativa måste grunda sin tillförlitlighet på årligen 
samlade data, derest verkliga medeltal för tiderymden skola 
kunna erhållas, utan ock för hvarje gång den komme att före
tagas blefve en sådan nyhet, att den icke så lätt kunde utbilda 
den nödiga vanan, erfarenheten och intresset för saken. 

Det är klart, att det enstaka året för sig är en allt för kort 
tiderymd, för att kunna gifva en tillfredsställande upplysning öfver 
en mängd frågor, som intressera så väl jordbruks-statistiken, som 
företrädesvis historien om jordbrukets tillstånd och utveckling. 
Sådana frågor lämpa sig deremot väl för besvarande hvart femte 
eller tionde år. Af detta förhållande följer, att föremålen för 
årliga uppgifter kunna och böra blifva ej blott till antalet färre 
utan ock till beskaffenheten andra, än de som ifrågakomma att 
upptagas vid statistiska undersökningar med 5 till 10 års mel
lantid, och att alltså i sjelfva verket det ena och andra slaget 
af dessa uppgifter äro båda lika behöfliga. 

Ju mer man med de årliga uppgifterna afser en skyndsamt 
vunnen upplysning, desto mindre kan någonsin ifrågasättas att 
samla dessa genom den här ofvan s. k. direkta methoden, desto 
mera måste man, så vidt ske kan, anlita den indirekta metho-
dens genvägar och företrädesvis inom kommunerna befintlige 
nitiske, inflytelserike och sakkunnige personer, som åtaga sig 
att dels samla och kontrollera vissa hufvudsakliga uppgifter, 
dels samvetsgrannt göra den uppskattning och beräkning, som 
för andra upplysningars vinnande kunna behöfvas, samt att 
föra de nödiga anteckningarne. 

Då den s. k. indirekta methoden i flera fall tillerkänner ett 
större värde åt en biträdande sakkunnig persons omdöme och 
uppskattning, än åt producentens egna uppgifter, torde det ej 
vara ur vägen att här anmärka ett missförstånd, som ej sällan 
framträder i afseende på tillförlitligheten af statistiska data i 
allmänhet, och hvilket särskildt i afseende på jordbruks-statisti-
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ken lätt skulle kunna undergräfva förtroendet för de uppgifter, 
som vunnits genom en i sjelfva verket god method. För den 
med ämnet förtrogne behöfver ej upplysas, att inom vissa gre
nar af statistiken det icke blott är möjligt att erhålla primär
uppgifter, som hvar för sig i det hela förtjena att såsom fullt 
tillförlitliga antagas, utan att det i följd häraf jemväl är en ovil-
korlig pligt att i dessa grenar ej upptaga och godkänna andra 
uppgifter, än de som pröfvats hvar för sig ega en sådan tillför
litlighet. Så bör t. ex. hvad befolknings-statistiken angår hela 
antalet af en orts innevånare i allmänhet kunna med säkerhet 
uppgifvas och det uppgifna antalet innevånare med full preci
sion fördelas efter kön, gift eller ogift stånd, åldersår m. m. d. 
Denna statistik skulle ock förlora sitt värde, om man ej i fråga 
om hvarencla af ofvannämnde uppgifter utkräfde fullständighet 
och noggrannhet, utan i stället åtnöjde sig med svar i blott 
runda tal eller öfverslags-beräkningar. A andra sidan är der-
emot väl kändt, att inom flera grenar af statistiken vissa pri-
märuppgifter hvar för sig aldrig, eller åtminstone högst så
som undantag, kunna göra anspråk på full tillförlitlighet så
som absoluta tal, men att de likväl genom rätt method för 
insamlandet samt kritisk bearbetning och gruppering med be
hörigt afseende på gränserna för fel, kunna erhålla fullt värde 
såsom tillförlitliga mätare äfven af ganska grannlaga förhållan
den. Till dessa senare grenar af statistiken hör måhända i 
de flesta delar den öfver jordbruket. Den lider ej det ringaste 
af någon störande osäkerhet, om t. ex. i uppgifterna rörande 
skörden finnas fel af några tunnor äfven för ett mindre område. 
Har man nemligen skäl för det antagande, att dylika fel än 
öfver- än understiga det verkliga förhållandet, så följer ock 
deraf, att de i slutsumman för ett större antal distrikter ut-
jenina hvarandra. Har man åter anledning att antaga, det dessa 
fel i allmänhet gå i samma rigtning, så är det ej särdeles svå
righet att vinna så mycken upplysning om graden af dylika fel, 
att man med någorlunda tillförlitlighet kan skydda sig mot att 
blifva missledd, derest ämnet blott med behörig sakkunskap 
och samvetsgrannhet behandlas. 

Till methoden hör ock, om den skall blifva fullgod, en 
sådan kombination af frågor, att svaren i någon mån må kunna 
begagnas till ömsesidig kontroll. Uppgiften kan då pröfvas och 
bedömas ej blott i och för sig, utan ock i jemförelse med 
andra närbeslägtade. Om vid en dylik jemförelse exempelvis 
arealen af odlad jord skulle stå i uppenbar motsägelse mot 
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utsädes- eller afkastningsbelopp, eller den uppgift, som vid en 
tidpunkt erhållits, uppenbart motsäga den vid en annan tid
punkt lemnade, så hänvisar detta omisskänneligt på behofvet 
af en närmare pröfning. 

Har man sålunda gjort sig reda för verkliga beskaffenheten 
af flertalet bland de qvantitativa uppgifter, som ingå i jord
bruks-statistiken, så följer häraf, att dessa i allmänhet mäste 
hafva ett vida högre värde, om nitisk och sakkunnig person 
insamlat och efter bästa öfvertygelse meddelat dem för en ort, 
ett område, med hvars jordbrukare och jordbruk han eger till
räcklig bekantskap, än om de vunnits genom den här ofvan 
s. k. omedelbara eller direkta methoden. Ar detta en sanning, 
så har man ock dermed undanröjt det största hindret för er
hållande af en jordbruks-statistik, nemligen den svåra och kost
samma, men dock i mer eller mindre mån fruktlösa mekanis
men af denna omedelbara method, och ju bestämdare man väd
jat till det enskilda nitet för att vinna sitt mål, desto säkrare 
skall ock detta efter hand framträda verksamt deltagande och, 
allt mer lönadt af allmän erkänsla, bereda en så mvcket större 
framgång. 

Det är ock en allmän regel i afseende på methoden för 
all produktions-statistik, hvilken måhända företrädesvis i fråga 
om jordbruket måste uppmärksammas, att sättet för uppgifter
nas insamlande bör så vidt möjligt förebygga misstanken att 
man vill utforska enskild persons ställning, eller för beskattning f<-
ändamål använda de sökta upplysningarna. Detta syftemål 
främjas desto bättre, ju mer man kan låta primäruppgifterna 
omfatta ett helt distrikt, så att den enskilde kan undgå att 
blifva synlig, ju mer man inom ett sådant distrikt kan lyckas 
tillvinna sig någon eller några inflytelserika personers medver
kan för uppgifternas erhållande, ty genom dessas omedelbara 
deltagande och föredöme aflägsnas bäst motvilja och missförstånd. 

Tillämp
ning på 
Sverige. 

I enlighet med här ofvan framställde åsigter och erfaren
hetsrön från andra länder, och med fästad uppmärksamhet på 
vårt eget lands förhållanden, synes det ingalunda böra blifva 
med oöfvervinneliga svårigheter förknippadt att här tillväga
bringa en jordbruks-statistik, som kan blifva jemförlig med 
andra länders. 

Som bekant, äro Sveriges försök i detta hänseende bland 
de tidigaste. De gå nemligen tillbaka ända till första hälften 
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af 1730-talet, och grundades genom föreskrifter af år 1742 på 
den method, den här ofvan s. k. indirekta, hvilken ensamt kan 
leda till målet, om den blott med allvar följdriktigt genomföres. 
Från 1802 intill 1820 hade Presterskapet sig ålagdt att i ta
bellverket meddela hithörande uppgifter, och från sistnämnde 
år hafva de oafbrutet utgjort föremål för Läns-Styrelsernas 
femårsberättelser. Dessa uppgifter kunna dock så mycket min
dre anses hafva lyckats tillvinna sig förtroende, som man allt 
mer synes göra gällande den åsigt, att vi ej hafva någon jord
bruks-statistik. Skälet härtill är ock lätt insedt. De med
delade qvantitativa uppgifterna, ehuru i sjelfva verket ej dertill 
afsedde, bedömdes dock ofta såsom absoluta tal, men kunde så
som sådane ej hålla prof, när man besinnade, att de ingalunda 
voro grundade på förutgången undersökning hos producenterne. 
Äfven när dessa tal uppfattades såsom en blott uppskattning, 
eller ett ungefärligt öfcerslag, frågades med skäl, om de per
soner, af hvilka dessa uppgifter afgåfvos, företrädesvis voro eg-
nade att lemna dem. 

Presterskapet uttalade sig redan från början mot möjlig
heten att gifva tillförlitliga underrättelser härom. Läns-Styrel-
serne synas ej heller särdeles högt värdera uppgifter, som, om 
de af kronobetjeningen skulle producenterne affbrdras, säkerligen 
ej finge företräde framför det öfverslag, som nu, producenterne 
ohörde, uppgöres. Utan ringaste underskattande af det biträde, 
som, till vinnande af kunskap om vårt jordbruk, i många fall 
kan lemnas af både presterskapet och kronobetjeningen, torde 
dock erfarenheten redan tillräckligt hafva visat, att ändamålet 
ej kan uppnäs på de redan försökta vägarne. Bland nya utvä
gar synes ock den här ofvan s. k. omedelbara eller direkta me-
thoden af mänga skäl vara för riket i sin helhet oanvändbar. 

I Sveriges geografiska läge och stora skiljaktigheter i kli
mat, befolkningstäthet, bördighet och jordbrukets tillstånd inom 
olika landsdelar, synes ock ligga tillräckliga skäl att icke upp
fatta jordbruks-statistiken för landet i sin helhet från en sådan 
synpunkt, att man derigenom aldeles underkände det höga 
värde, som en dylik statistik kan erhålla, äfven om den till en 
början måste inskränkas inom till och med ett mindre antal 
län, och deribland företrädesvis till dem, som i jordbruket gjort 
de största framstegen. Tvertom skulle för närvarande mähända 
intet verksammare befordringsmedel för en hela landet slutli
gen omfattande fullständig jordbruks-statistik kunna gifvas, än 
en väl utförd sådan undersökning i ett eller annat län, obe-
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roende af hvad i de andra kunde till en början åstad
kommas. 

En tillfredsställande jordbruks-statistik lärer väl lika litet 
här som i andra länder kunna umbära den utgångspunkt och 
det stöd, som lemnas af kunskapen om den odlade jordens areal. 
Det är nemligen tydligt, att, der en god utgångspunkt i detta 
hänseende saknas, omdömet om jordbrukets framsteg alltid 
måste blifva otillförlitligt. Om de första uppgifter man för
skaffat sig angifva en för stor areal, så komma de följande 
att utvisa mindre framsteg än i verkligheten egt rum och tvert-
om, hvarförutom vid hvarje särskild undersökning kunskapen om 
arealen alltid är en nödig kontroll. 

För utbildandet af vår jordbruks-statistik är det alltså af 
största vigt, att det ekonomiska karteverket bedrifves med all 
möjlig skyndsamhet och uteslutande hänsigt till dess vigtiga 
praktiska syfte, och att, så snart dertill hörande undersökningar 
det medgifva, jordematriklar för hvarje län utgifvas, upptagande 
bland annat jordens areal och klassifikation efter beskaffenheten. 
Med en efter våra förhållanden sålunda modifierad kadaster, 
beredes på en gång den säkraste grund och den lättaste utför-
barhet för vår jordbruks-statistik. Det anförda innebär ock till
räckligt skäl för åtgärder att, så snart undersökningarna för 
ekonomiska karteverket öfvergått Upsala län, utgifva en jorde
matrikel för detta län, och på denna kadastergrund företaga sär
skild fullständigare bearbetning af dess jordbruks-statistik. 

Emellertid och intill dess genom nämnde karteverk en 
säkrare grund hunnit beredas, torde ej böra lemnas ur sigte, att 
den s. k. Finans-Komitén genom Cirkulärbref af den 18 De
cember 1858 från hvarje socken i Riket infordrat uppgift a 
geometriska tunnlandstalet sa väl af den odlade jorden, som af 
den naturliga ängen. Om än ingen, som med förhållandena 
är närmare bekant, lärer kunnat vänta, att på denna väg genast 
erhålla fullt tillfredsställande upplysning, bör dock icke kunna 
ifrågasättas, att ju icke den kontroll, som af en mängd nitiske och 
upplyste personer, Hushållnings-Sällskaper och Läns-Styrelserne, 
utöfvats öfver dessa uppgifter, åtminstone för flere orter gjort 
dem förjente att såsom utgångspunkt för jordbruks-statistiken 
tills vidare begagnas, helst om de för sådant ändamål af sak
kunnige personer underkastas en revision. 

I afseende på ändamålet med en Svensk jordbruks-statistik 
synes mig detta otvifvelaktigt böra blifva, att dels ärligen, så 
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skyndsamt som möjligt, upplysa om jordbruks-produktionens 
qvantum och beskaffenhet, dels med mellantider, helst af fem 
år, lemna fullständigare bidrag till kunskapen om jordbrukets 
tillstånd och framsteg. Ett sådant ändamål, som förenar, om 
man så vill kalla det, både det praktiska och det vetenskapliga 
syftet, innebär ock i sjelfva verket en ganska bestämd begräns
ning, så till antal som beskaffenhet, af de frågor eller uppgif
ter, som skulle utgöra föremål för dels den ärliga, dels den 
qvinqvennala undersökningen. Till den förra höra naturligen 
och hufvudsakligt de förhållanden, som ärligen äro underkastade 
förändringar af den betydenhet, att af dem bestämda slutsatser 
kunna dragas, och särskilda åtgärder af Regering eller enskilde 
personer skyndsamt påkallas eller föranledas; till den senare 
åter alla de förhållanden, der i allmänhet en följd af minst 
några års verksamhet måste hafva föregått, innan ett säkert 
omdöme kunnat bildas. Hit höra ock sådana ämnen, i hvilka 
uppgifternas anskaffande kan fordra en längre tidsåtgång, än 
den, som är förenlig med behofvet att göra den årliga under
sökningens resultat bekant, så skyndsamt som möjligt. De år
liga uppgifterna, till antalet färre, måste ock hufvudsakligen 
blifva numeriska. Bland den större mångfald af ämnen, som 
tillhöra de qvinqvennala, kan en del finna sitt lämpligaste ut
tryck i siffror, en annan åter mera egna sig för beskrifningen 
och derföre ej fordra tabellformen för att meddelas. 

Då i alla andra länder de föreningar, som närmast mot
svara våra Hushållnings-sällskaper, utgöra det hufvudsakliga vil-
koret för tillvägabringandet af jordbruks-statistiken, och det 
redan längesedan af Kongl. Landtbruks-Akademien, så väl som 
af alla för ämnet intresserade och med detsamma bekante per
soner, synes vara antaget, att enda utvägen hos oss för erhållandet 
af en jordbruks-statistik är uppgifternas anskaffande under omedel
bar ledning och kontroll af länens Hushällnings-sällskaper och 
dessas filialafdelningar, så skulle det i min tanke innebära ett 
misskännande af dessa Sällskapers nit för så väl deras egen be
stämmelse som för allmänt gagn, derest deras beredvillighet 
sattes i fråga. Såsom i det föregående blifvit antydt, förtjenar 
ock här anmärkas, att man redan år 1742 (Kongl. bref af den 
20 Febr. grundadt på Rikets Ständers år 1741 fattade beslut) 
stadgat sin öfvertygelse i detta hänseende. Då anbefalldes 
nemligen inrättandet af s. k. Hushalls-nämnder inom hvarje 
socken, hvilka bland andra åligganden jemväl skulle hafva det, 
att årligen å viss dag sammanträda hos Landshöfdingen, för att 
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meddela honom nödiga underrättelser om landthushållningens 
tillstånd m. m. 

Om man väl ej bör kunna misstaga sig deruti, att det är 
verklig insigt om jordbruks-statistikens stora nytta, som ligger 
till grund för det allt oftare framträdande yrkandet på en så
dan statistiks tillvägabringande i vårt land, så torde med säker
het kunna antagas, att allmänna meningen skulle med gillande 
se Hushållnings-sällskaperne för sådant ändamål använda någon 
del af den inkomst, som i senaste tider blifvit dem beredd af 
bränvinsmedlen. Men ju mera man å ena sidan bör kunna göra 
sig förvissad om våra Hushållnings-sällskapers välvilliga nit för 
saken och önskan att kunna främja den, desto mera torde man 
å andra sidan ej böra lemna ur sigte, dels att dessa Sällskaper 
långt ifrån alla lära till sitt förfogande hafva lika vidsträckta 
medel, dels att de lokala förhållandena i olika län i högst olika 
grad försvåra de hithörande undersökningarna. I jordbruks
statistikens intresse tror jag det alltså vara nödigt, att någon 
allmän plan för densamma ej bestämmes, förr än samtlige Hus-
hållnings-sällskaper haft tillfälle att sig i ämnet yttra, äfvensom 
att i denna allmänna plan jemväl bör angifvas eller förutsättas, 
dels att, derest ett eller annat Hushållnings-sällskap till och 
med skulle finna sig för närvarande ur stånd att till rikets jord
bruks-statistik lemna bidrag, denna likväl bör bearbetas och 
offentliggöras på grund af de bidrag, som från öfrige Hushåll-
nings-sällskaper meddelats, dels att utöfver vissa uppgifter, som 
böra vara gemensamma, hvarje Hushållnings-sällskap må ega att 
efter sig företeende förhållanden inom länet modifiera och öka 
frågornas antal på det sätt, som af Sällskapet pröfvats ända
målsenligt, för att med nog tydlighet och fullständighet kunna 
meddela upplysning, och på det hvarje läns redogörelse må för 
sig kunna utgöra ett oberoende helt. Det här påräknade bi
trädet af Hushållnings-sällskaperne utesluter naturligtvis ej behof-
vet att jemväl vädja till] allt det understöd, som af varande 
eller blifvande kommunalmyndigheter skulle kunna vinnas, lika
som för flere städer Magistraterne torde behöfva anlitas för 
nödiga anteckningars förande. 

Antages nu såsom afgjordt, att för närvarande enda utvä
gen för oss att kunna erhålla en jordbruks-statistik är uppgif
ternas anskaffande genom Hushållnings-sällskaperne, och att fram
gången är hufvudsakligt beroende af det nit och den sakkänne
dom, öfver hvilka dessa Sällskaper kunna för ändamålet förfoga, 
så följer häraf otvunget, att man i och med detsamma har sökt 
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säkerheten för uppgifternas användbarhet just i nämnde nit och 
sakkännedom, eller med andra ord i den s. k. indirekta metho-
dens begagnande i all den utsträckning, som kan ernås. Äfven 
om i något län Hushållnings-sällskapet skulle anse sig kunna 
efter den direkta methoden anordna insamlande af primärupp
gifter från producenterne sjelfve, medelst formulärblanketters 
fördelning till dem, ligger dock alltid uti den förutsatta kon
trollen af särskilde sakkunnige personer den trygghet, som med 
den indirekta methoden afses. Vida sannolikare torde dock 
vara, att sedan tillgång till lämplige personer blifvit beredd i 
förhållande till den distriktsindelning, som af lokalomständig
heter måste bestämmas, de nödiga uppgifterna komma att an
skaffas hufvudsakligen genom muntliga meddelanden vid dertill 
lägliga tillfällen, hvarigenom hela mekanismen af undersöknin
gen i hög grad kan förenklas. Äfven i valet af method eller 
dess modifierande efter omständigheterna synes sålunda stor 
frihet kunna och böra lemnas åt Hushållnings-sällskaperne. 

Ehuruväl Hushållnings-sällskapernes omedelbara deltagande 
utgör ett oundgängligt vilkor för tillvägabringandet af en jord
bruks-statistik, uteslutes dock härmed ej behofvet af den när
maste samverkan med Läns-styrelserne. På sätt i det före
gående är ådagalagdt, böra dessa senares årsväxtredogörelser 
ingalunda ställas utom statistikens område, utan tvertom der-
med så nära som möjligt införlifvas, för att fylla dess prak
tiska ändamål af en skyndsam årlig redogörelse. Det är ock 
just här, då det gäller att hastigt kunna vinna en öfversigt med 
anspråk pä tillförlitlighet, som samverkan mellan Läns-styrel
serne och Hushållnings-sällskaperne företrädesvis är af behofvet 
påkallad. 

Det ligger i sakens natur, att man åt föremålen för en jord
bruks-statistik kan gifva en större eller mindre utsträckning 
efter omständigheterna, och att den olika utveckling jordbruket 
uppnått måste i hög grad inverka på denna utsträckning. Häraf 
följer otvunget, att om man med de stora skiljaktigheter, som 
i vårt land råda mellan de olika länen, blott ville bestämma 
ett visst autal af frågor, som kunde allestädes vara tillämpliga, 
inan skulle gå miste ej allenast om många af de för landet 
vigtigaste upplysningarne, utan ock beröfva sig utvägen att er
hålla kunskap om hvarje läns egenheter och utveckling. I jord
bruks-statistikens eget intresse torde alltså, på sätt i det före
gående jemväl är föreslaget, åt hvarje läns Hushållnings-säll
skap böra öfverlåtas rättighet att, jemte insamlande och bear-
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betande af de uppgifter, som kunna i mer eller mindre grad 
betraktas såsom gemensamma för det hela, dessutom upptaga 
alla de frågor, som af Sällskapet pröfvats hafva vigt för kun
skapen om länets jordbruk. Det är icke möjligt att förutse 
hvarken dessas mångfald och beskaffenhet, eller den stora vinst, 
som jordbruket deraf kan komma att skörda. Ju mer detta 
sträfvar att tillgodogöra sig naturvetenskapernes resultat och 
sålunda erkänner naturforskningens värde, desto mera måste det 
ock söka att tillegna sig naturforskning ena method, och i följd 
deraf grunda sina åtgärder ej på slentrian eller hugskott, utan 
på säkra erfarenhetsrön och serier af väl gjorda iakttagelser. 
Från denna synpunkt inträder en -väl ordnad jordbruks-statistik 
så fullkomligt i jordbrukets eget intresse, att detta åt densam
ma bör förutsättas komma att gifva det kraftigaste stöd. 

Det är ock för vårt land förtjent af särskild uppmärksam
het, att, såsom redan blifvit anfördt, de första förslag och för
sök till statistiska redogörelser, ej blott öfver befolkningen, utan 
ock öfver jordbruk och andra näringar, tillhöra Linnés tidehvarf, 
och bära den omisskänneligaste prägel af den sanna naturforsk
ningens syfte och method. 

Här gäller blott att finna en utväg att på det enklaste 
sätt möjliggöra samlandet af iakttagelser, som på en gång kunna 
lända en orts jordbrukare till obestridligt gagn, och sålunda af 
dem måste komma att såsom en bestämd fördel uppskattas, 
och liktidigt dermed hafva egenskapen att kunna användas för 
den officiela statistikens alla behof. 

Den i min tanke enklaste utvägen härtill vore att, sedan 
man indelat länet i distrikter eller områden, hvart och ett be
stående t. ex. af en kyrkosocken, inom hvarje sådan anordnas 
en liggare eller anteckningsbok, uti hvilken ärligen inskrifvas de 
iakttagelser, naturföreteelser och öfriga förhållanden, hvilka för 
ortens jordbruk företrädesvis anses af vigt att hafva antecknade 
och bevarade, samt äro nödige såsom primäruppgifter till jord
bruks-statistiken. Denna liggare skulle såsom socknens gemen
samma tillhörighet sorgfälligt inom socknen förvaras, så att den 
dock kunde till begagnande blifva lätt tillgänglig för den, som 
så önskade. På en formulärblankett, till storleken ej öfversti-
gande ett hälft ark vanligt skrifpapper, torde kunna inrymmas 
allt det hufvudsakliga, som för hvarje särskildt år kan behöfva 
antecknas, så att en bok papper blifver nära tillräcklig för an
teckningar under ett hälft århundrade. Det torde derföre må
hända vara tjenligast, att, om detta förfaringssätt skulle anta-
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gas, socknen genast från början finge en sammanbunden bok 
formulärblanketter. Skulle man finna nödigt, att i något län 
öka frågornas antal utöfver hvad half-arket kunde inrymma, 
eller att bereda tillfälle till några utförligare anteckningar i ett 
eller annat ämne, synes tillfälle härtill kunna beredas genom 
liggarens interfoliering. Finnas nu inom socknen någon eller 
några nitiske och sakkunnige personer, som åtaga sig att, för 
nödig anteckning å liggarens årsblad, med det biträde, som i 
öfrigt kan fordras, insamla uppgifterna, och dessa ej skulle kunna 
erhållas genom blott muntliga meddelanden af socknens jord
brukare, så bör tillgång finnas på lösa halfark af lika lydande 
formulärblanketter, för att i behöfligt antal kunna fördelas till 
inhemtande af de upplysningar, som sedan i liggaren skola sam
manföras. Då sockneliggaren är afsedd att innehålla alla de 
uppgifter, som kunna ifrågakomma för länets och rikets jord
bruks-statistik, så kan det vidare insamlandet af dessa på det 
enklaste sätt ske genom afskrifter af liggarens årsblad, tagna 
på likalydande formulärblanketter, och torde sådane afskrifter 
för Konungens Befallningshafvandes behof kunna ombesörjas af 
Kronobetjeningen och för Hushållnings-sällskapernes ändamål af 
dessas ombud, hvarefter det slutliga anordnandet och samman
förandet i ändamålsenlig tabellform för länet genom dess Sty
relses och Hushållnings-sällskaps försorg torde kunna utföras. 

Då stundom inträffar, att en del af en kyrkosocken är till 
naturbeskaffenhet och jordbruk så väsentligt olika en annan, att 
båda delarnes sammanförande i en och samma liggare skulle i 
åtskilliga hänseenden gifva missledande resultat, torde intet hin
der möta att för sådane fall anordna särskild liggare för hvarje 
sådan del, hvarigenom jemväl kunde beredas tillfälle att i läns
sammandragen bättre gruppera de till naturbeskaffenhet mest 
öfverensstämmande delarne af länet. Likasom pröfningen häraf 
bör till Hushållnings-sällskaperne öfverlåtas, torde de ock böra 
bestämma, om lokalförhållandena skulle medgifva eller påkalla, 
att en gemensam liggare begagnas för ett pastorat, omfattande 
flera socknar, eller för flere pastorat, eller grupper af socknar, 
eller för ett helt härad. 

Fråga blir nu om de lämpligaste föremålen för en sådan 
liggare med dess dubbla ändamål att förvara för ortens jord
bruk minnesvärda iakttagelser och förhållanden, och att tjena 
såsom källa för statistiken. 

Med den redan gjorda förutsättningen af rättighet för hvarje 
Hushållnings-sällskap att efter omständigheternas kraf öka frå-
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gornas antal, torde följande antydning af dessa föremål vara 
egnad att gifva bästa ledning för omdömet om detta förslag. 
Liggaren antages sålunda böra afse rum för anteckning rörande: 

mantal, oförmedladt, förmedladt (derest ej uppgift om blott 
det senare slaget skulle anses tillräcklig); 

brukningsdelar, antal; högsta, lägsta mantalet på brukningsdel; 
backstugors, jordtorps, andra lägenheters antal; 
jordens naturbeskaffenhet i allmänhet, så väl till matjord 

eller öfre lager, som till alf; 
hela arealen af odlad jord, naturlig äng, annan duglig skog

lös mark samt af skog; 
brukningssätt; 
klimatologiska förhållanden, såsom temperatur, nederbörd, 

årstidernas beskaffenhet, m. m.; 
sånings- och skördetiderna; 
arealen af jord för året använd till odling af säd (hvete, 

råg, korn, hafre, blandsäd m. fl.), trindsäd (ärter, bönor, vicker 
m. fl.), rotfrukter (potatis m. fl.), andra växter (lin, hampa, 
raps m. fl.), gräs och andra foderväxter, samt till trade; 

utsäde pd tunnland af hvarje särskildt slag af siid, trind
säd, rotfrukter och andra odlade växtslag, 

eller möjligen alternativt i stället för de 2 nästföre
gående frågorna: 
hela utsädes-mängden af hvarje särskildt slag af säd, 
trindsäd, rotfrukter och andra odlade växtslag; 

•utsädeskornets beskaffenh et; 
sköldebeloppet i korntal af utsädet af hvarje särskildt slag 

af säd, trindsäd, rotfrukter och andra odlade växter, 
eller möjligen alternativt i stället för nästföregående 
fråga: 
hela skördebeloppet af hvarje särskildt slag af säd, 
trindsäd, rotfrukter och andra odlade växter; 

skörden af hö, halm och andra foderväxter; 
skördens beskaffenhet bedömd efter vigt m. m.; 
åtgång för innevånarnes egen förbrukning af hvarje sär

skildt slag af säd, trindsäd, rotfrukter och andra odlade växter; 
öfverskott till af yttring af dito dito; 
ortens priser å dito dito t. ex. i April och Oktober månader; 
jordvinning genom nyodling eller röjning af hårdvall; 

dito genom vattenaftappning; 
jordförbättring genom fullständig grunddikning; 

dito genom ängsvattning; 



28 

Herr Bergs 
yttrande 

och förslag. 

gödslings-ämnen; 
nya sädesslag införde; 
odlingen af fruktträd, köks-, handels- och trädgårdsväxter; 

slag deraf, areal dertill använd m. m.; 
tillgång å arbetare af jordtorpare, stattorpare, tjenare i hus

bondens bröd, statdrängar, daglönare, backstugusittare; 
dagsverkspriser, högsta, lägsta, medeltal; för man, qvinna; 

sommar, vinter; 
åkerbruksredskap och förbättringar deraf; 
byggnadssätt och förändringar deruti; 
försäljningspriser å jord; 
antal vinterfödde kreatur: hästar, oxar, kor, o. s. v.; 
orsaker till betydligare växlingar i kreatursantalet; 
förbrukning till kreaturen af säd, trindsäd, rotfrukter och 

kraftfoder af andra slag; 
ladugårdsskötseln afsedd hufvudsakligen för jordegarnes eget 

behof eller derjemte för afyttring af hästar, slagt- och afvels-
boskap, smör, ost e tc ; 

djurracer och åtgärder till förbättring; 
ortens priser ä kreatur, t. ex. vårtiden, höstetiden; 
skötsel af fjäderfä, biskötsel. 
Rörande antal och inflytelse af stuterier, holländerier, schä-

ferier, mejerier, bryggerier, brännerier, landtbruksskolor, agro
nomer, filialafdelningar af Hushållnings-sällskaper, landtbruks-
möten, täflingar, utställningar och belöningar, försäkringsbolag 
mot skador af oväder och af kreaturs-sjukdomar, understöd för 
missväxter, nya methoder i jordbruk och ladugårds-skötsel m. m. 
dylikt, synas inga uppgifter erfordras i liggaren, då andra käl
lor kunna beredas, för att härom fullständigare vinna alla de 
upplysningar, hvilka böra ingå uti statistiska redogörelser öfver 
jordbruket. 

Likaledes är här ock förutsatt, att skogshushållningen i sin 
helhet bör utgöra föremål för en särskild statistisk redogörelse 
från vederbörande Centralmyndighet. 

Då vid urvalet af här ofvan föreslagne föremål för sockne-
liggaren ett hufvudsakligt afseende fästats på möjligheten att 
kunna sammantränga allt inom ett formulär, som ej skulle 
blifva större än ett hälft ark skrifpapper, så följer häraf, att 
förslaget ingalunda kan göra anspråk på fullständighet. Lätt 
bör en sådan dock kifnna af Hushålls-sällskaperne beredas, derest 
man ej hyser betänklighet mot ett större format och omfång 
af liggaren, och ökadt besvär att samla och anteckna uppgif-
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terna. När man vill göra början med jordbruks-statistik, torde 
ock vara angeläget att i främsta rummet afse de för landet 
vigtigaste frågorna, då man alltid kan hoppas, att framgången 
säkert kommer att medföra ökad fullständighet Skulle det nu 
kunna lyckas att i vårt land på ett någorlunda tillfredsstäl
lande sätt få anteckningar uti ifrågavarande ämnen förda på 
ett halfark, torde det säkert inom ett eller annat 10-tal af år 
gå än lättare att få hela arket fylldt, blott man till en början 
lyckats välja de rätta frågorna. 

Formuläret till liggare måste nödvändigt åtföljas af nödiga 
upplysningar och anvisningar för dess rätta begagnande, hvilka 
till och med för hvarje län torde behöfva lämpas efter ortens 
förhållanden och språkbruk m. ni., så att misstag om rätta för
ståndet må så vidt möjligt undvikas. Detta senare bör natur
ligtvis blifva föremål för hvarje Hushållnings-sällskaps omtanke. 
Hvad åter angår den uppfattning, som legat till grund för det 
af mig gjorda förslaget till sockneliggarens hufvudsakliga inne
håll, så torde lämpligast vara att här nedan i sammanhang 
med förslaget till formulärblankett för denna liggare lemna de 
upplysningar, som särskildt angå hvarje fråga. 

Det kan icke vara något tvifvel underkastadt, att icke jord
bruks-statistiken framför en mängd andra ämnen är förtjent att 
utgöra en egen afdelning i den officiela samlingen af Bidrag till 
Sveriges statistik. För sådant ändamål är oundgängligen nö
digt, att alla dithörande ^uppgifter samlas hos någon Central
myndighet och af denna sammanställas och för offentliggörande 
bearbetas. En sådan bearbetning är med relativt ringa svårig
het förenad, om den kan inskränka sig till blott sammandrag 
af länsredogörelser, som i Hushållnings-sällskaperne förut genom
gått fullständig granskning och afslutning. Derest åter flere 
andra källor och uppgifter härtill skulle begagnas, och särdeles 
sådana, öfver hvilka kontrollen ej finge antagas vara redan i 
landsorterne fullgjord, kan det lätt för den Centrala myndig
heten blifva förknippadt med ganska stora svårigheter och be
tydliga kostnader att komma till det önskade målet. 

I alla händelser måste man emellertid, särdeles i början, 
vid denna såsom vid hvarje annan större statistisk undersök
ning, vara beredd på det arbete och de svårigheter, som ound
vikligt uppkomma genom missförstånd af formulär och före
skrifter m. m. Frågans behandling just i början afgör dess öde 
för en ganska lång framtid. Saknas då allvar och ihärdighet 
eller tillräcklig arbetskraft för att ordna, granska och tillväga-
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bringa rättelser, så är att befara, att ett lättsinnigt förfarande 
kan göra sig så gällande, att man i sjelfva verket snarare för
lorat än vunnit på försöket, och torde få mycket större svårig
het att en gång återinföra ordning. Det är i sådant hänseende 
af vigt, att man från början ej allt för ringa uppskattar det 
behof af tid och arbetskraft och den kostnad, som arbetets or
dentliga utförande påkallar. 

Otvifvelaktigt ligger det Kongl. Landtbruks-Akademiens 
verksamhet närmast att, med hänsigt till den speciela sak
kännedomen i allt hvad som tillhör jordbruks-statistiken och 
den omedelbara fördelen af de upplysningar, som denna skulle 
bereda, såsom Centralmyndighet öfvertaga bearbetningen och 
offentliggörandet af denna statistik. Att så äfven är Kongl. 
Akademiens afsigt motsäges ej heller af det afgifna förslaget, 
ehuru detta visserligen synes antyda, att föremålen för Akade
miens bearbetning skulle utgöras blott af ett i förslaget bestämdt 
antal tabellariska uppgifter, under det alla andra landtbruket 
rörande frågor skulle upptagas i Konungens Befallningshafvan-
des femårsberättelser. 

Förslaget skulle nemligen i denna del lätt kunna förklaras 
deraf, att Kongl. Akademiens yttrande just blifvit begärdt för 
att tjena till ledning i sammanhang med frågan om förändradt 
formulär för Läns-styrelsernes femårsberättelser, och Akademien 
ej kunnat hafva någon kännedom om de åsigter, som under 
denna frågas behandling i Beredningen gjort sig gällande. 

Ehuru det sålunda är antagligt, att Kongl. Landtbruks-
Akademien torde benäget öfvertaga bearbetningen och utgifvan-
det af jordbruks-statistiken i mi helhet, såsom en särskild af-
delning af Bidragen till rikets officiela statistik, lärer dock af 
Beredningen ej få förbises, dels att uti det af Konung och 
Ständer gillade förslaget till ett Statistiskt embetsverk detta 
förutsatts skola bearbeta jemväl jordbruks-statistiken, dels att, 
äfven om så ej skulle blifva händelsen, utan denna gren af vår 
statistik vara lycklig nog att till sin målsman erhålla Kongl. 
Landtbruks-Akademien, Beredningen dock har åliggandet att i 
sammanhang med planerne för andra grenar af den officiela 
statistiken jemväl granska den, som afser jordbruket och sättet 
för dithörande statistiska uppgifters offentliggörande. 

Då nu, pä sätt de praktiska svårigheterna för tillväga-
bringandet af en jordbruks-statistik alltid måste gifva anledning 
att förvänta, skiljaktiga åsigter inom Beredningen framträdt 
redan under öfverläggningarne om den del af hithörande ämnen, 
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som borde ifrågakomma i Läns-styrelsernes femårsberättelser 
för 1856—1860, och frågans utredning otvifvelaktigt måste vinna 
genom dess uppfattning från flera olika synpunkter, samt denna 
vinst i icke ringa mån tillgodokommer bland andra den Central
myndighet, som skall öfvertaga bearbetningen af jordbruks-sta
tistiken, så har jag, såsom föredragande i Statistiska Berednin
gen, ansett mig förpligtad att, till det afseende, som dera må 
blifva fästadt, ej blott här ofvan uttala mina till stor del från 
de förutnämnde öfverläggningarne hemtade åsigter i ämnet i all
mänhet, utan derjemte sammanfatta grunddragen af dessa uti 
nedanstående 

Förslag till bearbetning af Sveriges jordbruks-statistik. 

Under förutsättning att Hushållnings-sällskaperne hvar för 
sitt län benäget åtaga sig att anordna insamling och granskning 
af de för jordbruks-statistiken behöflige uppgifterne samt der-
öfver låta upprätta sammandrag, skulle, under hufvudsaklig led
ning af dessa Sällskaper och deras underafdelningar: 

l:o länet indelas i ett bestämdt antal distriktet; dervid, så 
vidt lokala förhållanden och tillgång till sakkunnige och för 
frågan nitälskande personer det medgifva, kyrkosocknen å lands
bygden helst tages till enhet, hvadau i det följande benämnin
gen socken antages likbetydande med ett sådant distrikt, hvil-
ket dock alltid, hvad städerne angår, förutsattes omfatta lieln 
staden; 

2:o inom socknarne, på sätt, som anses lämpligast, och till 
det antal, som lokalförhållandena medgifva och påkalla, utses 
personer att såsom Hushållnings-sällskapets och socknens gemen
samma ständiga ombud biträda med insamlande och förvarande 
af uppgifter rörande jordbruket *) ; 

3:o till hvarje socken utdelas, i ett bundet exemplar, det 
för minst 25 års behof, räknadt från och med år 1861, erfor
derliga antalet tryckta formulärblanketter till en soekneliygave 
(se bilagde förslag Litt. B.), att af ombuden såsom socknens 
tillhörighet år efter år ifyllas, förvaras och tillhandahållas, 
samt denna liggare jemväl åtföljas af exempel och behöf-

*) Detta förslag bör ingalunda utesluta möjligheten att, der lämplig person 
för liggarens förande inom soeknen ej finnes, men socknen dock anses böra 
hafva egen liggare, ej sammanförd med nästgränsaude socknars, liggarens 
förande upplåtes åt person boende utom socknen. 
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liga upplysningar för formulärets begagnande och rörande sättet 
att i öfrigt tillvägagå; 

4:o för sockneombuden tillhandahållas nödigt antal lösa for
mulärblanketter, derest sådane påkallas till utdelning inom rotar 
eller afdelningar af socknen, eller åt enskilde personer, för upp
gifternas insamlande från dem *) ; 

5:o de i formuläret förutsatte uppgifter om mantal, bruk
ningsdelar och antal backstugor, jordtorp samt andra lägenheter 
tillhandahållas ombuden af Häradsskrifvaren, eller motsvarande 
tjensteman; 

6:0 sockneombuden träffa sådane öfverenskommelser och 
anstalter, att de för liggaren afsedda uppgifter med önskvärd 
tillförlitlighet varda meddelade och antecknade, enligt dessas 
särskilda beskaffenhet, hufvudsakligen vid 2 tidpunkter af året, 
nemligen dels inom kortaste tid efter slutadt vårarbete och dels 
så snart sig göra låter efter skördens och höstutsädets slut**); 

7:o sockneliggaren, sålunda ifylld med föreskrifna uppgifter, 
tillhandahållas vederbörande kronobetjente, för att af Konungens 
Befallningshafvande begagnas till ledning, dels för en statistisk 
redogörelse öfver hvad som rör utsädet for året, samt antalet 
vinterfödde kreatur, hvilken redogörelse torde kunna afgifvas inom 
Juni månads slut, dels för en dylik redogörelse öfver årets skörd, 
hvilken torde böra motses till vederbörande afgifven senast i 
December månad; 

8:0 af dessa Konungens Befallningshafvandes länsredogörel
ser genom Centralmyndighets försorg utarbetas och, så snart ske 
kan, offentliggöras General-sammandrag för riket såsom årlig 
statistik öfver jordbruket; 

9:o af Hushållnings-sällskaperne, som i öfrigt icke lära under
låta att för sina ändamål oaflåtligt begagna sockneliggaren, hvart 

*) Derest formuläret till sockneliggare kunde så uppställas, att det af jord
brukare, som ej föra något bokhålleri, med fördel kunde användas såsom 
en promemoria för eget behof. vore det utan tvifvel i jordbruks-statistikens 
intresse, om formulärblanketter tillhandahölles hvar och en som för sådant 
ändamål önskade begagna dem. 

**) Derest det skulle anses alltför besvärligt, att efter den olika beskaffenheten 
af liggarens frågor anteckna svaren 2 gånger om året, blefve Konungens 
Befallningshafvande satte ur stånd att för sina första årsväxtberättelser be
gagna de tillförlitliga underrättelserna ur liggaren, och om anteckningen i 
liggaren rörande årets skörd ej kan ske inom kortaste möjliga tid torde 
äfven denna blifva oanvändbar för den sista årsväxtberättelsen. Ett sådant 
förhållande skulle hafva till följd, att mom. 7 och 8 af detta förslag komme 
att förfalla, och behofvet af den årliga statistiken att blifva otillfredsställda 
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5:te år från och med 1865, med ledning såväl af liggaren, som 
hvad dessutom till upplysning kan tjena, utarbetas en fullstän
digare statistisk redogörelse öfver länets jordbruk, hvilken, jemte 
det användande, som af hvarje Hushållnings-sällskap för sig kan 
varda äskadt eller beslutadt, såsom bilaga åtföljer Konungens 
Befallningsliafvandes underd. femårsberättelse; och 

10:o af dessa Hushållnings-sällskapernes qvinqvennala läns
redogörelser skulle slutligen genom Centralmyndighets försorg 
utarbetas och så snart ske kan offentliggöras en underd. femårs
berättelse öfver jordbruket, hvilken såsom särskild afdelning in-
förlifvas uti samlingen af »Bidrag till Sveriges officiela Statistik.» 

Upplysningar till ofvannämnde formulör till sockneliggare. 
(Bilag. Litt. B.) 

Förklaring 
af formu
läret till 
sockne
liggare. 

Formulärets allmänna rubrik är så affattad, att likalydande 
tryckt formulärblankett kan begagnas, derest så skulle behöfvas, 
för rote, by, eller annan afdelning, till och med särskild bruk-
ningsdel i socknen, äfvensom för de utdrag eller afskrifter af 
liggaren, hvilka af Konungens Befallningshafvande eller Hus-
hållnings-sällskaperne kunna äskas, och jemväl för de samman
drag, som kunna komma i fråga att länsvis upprättas*). 

Uppgifterna om mantal, brukningsdelar och antal backstugor, 
jordtorp och andra lägeaheter tillhöra visserligen det kamerala 
området, och äro derföre afsedde att utgöra föremål för Konun
gens Befallningsliafvandes femårsberättelser, men de äro jemväl 
här upptagne, såsom dels upplysande för jordbruket i allmän
het, dels behöflige såsom kontroll att vid insamlande af upp
gifterna till liggaren ingen jordlott nia förbigås. De böra grun
das på den mantalsskrifning, som skett under nästförutgungna 
året, och lärer genom Konungens Befallningsliafvandes försorg 
ett specifikt utdrag ur mantalslängden af Häradsskrifvaren kunna 
tillhandahållas sockneombuden vid liggarens fö ruta uppläggande, 
hvarefter upplysning om ärligen timade förändringar lätt torde 
kunna vinnas genom meddelande med Häradsskrifvaren. 

*) Sedan de frågor, som liggaren skull innehållit, blifvit bestämda, torde doek 
blifva nödigt, att, både för antecknande orh i synnerhet för ett lättare 
summerande af en mängd siffror, tilldela de personer, som ätaga sig upp-
gifternes insamlande, sudnne lätthandtorliga tabcllformulär. i hvilka siffrorim 
kunna inskrifvas i kolumner. 

3 
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Hvarje brukningsdel beräknas endast i den socken, som lig-
garen afser. I afseende på brukningsdelarnes storlek afses blott 
uppgift om det största och minsta mantal, som mantalslängden 
för särskild brukningsdel upptager. 

Är under ett år förhållandet alldeles lika med ett före
gående, så kan blott till detta senare hänvisas. 

Så vida det ej anses leda till någon oreda, skulle, såsom 
redan ofvan är antydt, oförmedlade mantalet möjligen kunna 
uteslutas. Detta kommer dock att upptagas i ekonomiska karte
verket. Till vinnande af öfverensstämmelse med nya jordeboks-
formuläret passar måhända bäst rubriken: »nu varande mantal», 
hvilket ock i förslaget till liggare är afsedt. 

Med lägenheter kunna här ej afses andra än sådane, hvilka, 
såsom idkande jordbruk, ej kunna i fråga om jordbruks-statistik 
förbigås. 

De för särskilda läns kameralförhållanden nödige upplys
ningar rörande den allmänna rubrikens rätta förstånd torde i 
öfrigt af Hushållnings-sällskaperne meddelas. 

Frågan 1 afser upplysning om beskaffenheten af så väl 
matjorden eller det öfcersta jordlagret, som derunder liggande 
alf. Då ej blott kunskapen härom är nödig för ett rigtigt om
döme om jordbruket, utan odlingen, enligt hvad kändt är, kan 
utöfva en stor inflytelse att förändra det öfra jordlagret, så har 
frågan vigtiga skäl för sig, fastän någon ärlig förändring här-
utinnan ej kan följas. Sa väl besök af agronomer, som i syn
nerhet rikets pågående geologiska undersökning kan lemna fort
gående vigtiga upplysningar för liggaren i detta hänseende, 
hvilka sedermera för femarsberättelser kunna tillgodogöras, obe-
räknadt den fördel, som ortens jordbrukare deraf kunna skörda. 
Genom Ilushallnings-sällskaperne torde sådane upplysningar kunna 
meddelas, att de benämningar, som komma att begagnas, blifva 
ändamålsenligt valda. Ar intet att tillägga till den upplysning, 
som ett förutgånget års liggare innehåller, så hänvisas till denna. 

Frågan 2 är oundgängligt nödig för att få en utgångspunkt 
för bedömandet af odlingens ståndpunkt och framsteg. Ju 
säkrare denna utgångspunkt genast kan blifva, desto bättre. Här 
fordras alltså det sorgfälligaste begagnande af alla de upplys
ningar, som kunna vinnas af senast upprättade landtinäterikartor 
och beskrifningiir, och, der sådane saknas, en samvetsgrann upp-
skattidng, i främsta rummet af jord under plog och naturlig äng, 
såsom det hufvudsakligt viktiga att lära känna. Den säkraste 
och fullständigaste upplysning beredes efterhand af undersök-



35 

Herr Bergs 
yttrande 

och förslag. 

ningarne för rikets ekonomiska karteverk, hvilka sålunda böra 
begagnas så snart tillfälle dertill yppats. För öfverensstämmelse 
med detta karteverk har alltså ansetts lämpligast, att liggaren 
upptager: jord under plog, naturlig äng, annan duglig skoglös 
mark ( = betesmark) och skog (-- mark, beväxt ej blott med 
spridda träd, utan med skog). Härom, sä väl som om arealen 
af trädgårdar, kunna jordematriklar, upprättade efter nämnde 
karteverk, lem na upplysning. 

Sedan en säker utgångspunkt vunnits, blifver det vida lät
tare att göra rigtig tillökning för den ärliga förändring, som od
lingens framsteg åstadkommer. Formuläret lemnar rum för ett 
eller annat tillägg, om sådant anses nödigt, och torde rubrikerne 
af Hushållnings-sällskaperne, om så behöfs, kunna förklaras efter 
länets språkbruk till undvikande af missförstånd. 

Hithörande uppgifter äro afsedde för femårsberättelser. 
Frågan 3, som afser det allmännaste brufaringssättet, for

drar särskilde upplysningar af Hushållnings-sällskaperne efter olika 
förhållanden inom olika län, så att de hufvudsakliga slagen må 
blifva rätt uppgifne och missförstånd af benämningar undvikas. 
Denna uppgift är ock lämpligast för femårsberättelser. 

Frågan 4 kan i formuläret ej besvaras med fullständiga 
meteorologiska iakttagelser, utan med en kortfattad allmän upp
gift om temperatur och nederbörd m. m., företrädesvis under den 
för växtligheten och skörden vigtigaste delen af året. Dertill 
torde ock kunna läggas anteckningar om tiden för Itifxprickning, 
blomning af ciwa eddier, flyttfoglars ankomst och affärd m. fi. 
dylika periodiska naturfenomen, så vidt de för ortens jordbruk 
kunna anses förtjente att iakttagas. A särskildt blad kan den 
som vill bilägga fullständigare >npt<:owlogixka iakttagi-her, som 
här och der torde kunna erhållas från närbclägne telegrafsta
tioner och landtbruksskolor. 

Exempel för en kortfattad anteckning: isbeläggning i Xov., 
vintren ihållande kall, bar; våren sen, blåsig, torr, fördröjde sa-
ningen; sommaren varm, mycket regnig, hagelstorm den 2"7; 
hösten torr, kall, gynnsam för skörden. Hassel ",, Häggblom 
"'», Svalor %—'"'••. 

Denna fråga kan, om anteckning sker i god tid, gifva led
ning för Konungens Befallniugshafvandes ar! i tja berättelser om 
årsväxten. 

Frågan 5 torde böra specificera de hufvudsakliga sädes-
slagen, t. ex. H. råg omkr. '•"' - V. rag omkr. 3" , hafre omkr. 
4 • o. s. v. eller korn K ,—"' , Hushållnings-sällskaperne torde 
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ock böra yttra sig, huruvida här skall afses hufvudsakligast 
början eller slutet af såningstideu, så att uppgifterna må blifva 
likformiga för hela riket. 

Frågorna 6 och 7 afse visserligen att erhålla upplysning 
om hela mängden af utsädet för året och skulle från sådan syn
punkt hafva kunnat utbytas mot en enda fråga: y>Hela utsädes
beloppet af hvete . . . . råg....» o. s. v. Det har emellertid synts 
ändamålsenligare att lemna svaret på denna fråga öppet för en 
lätt beräkning efter de uppgifter, som frågorna 6 och 7 kunna 
lemna. Det är ock tydligt, att frågan 6 är nödig för att få 
upplysning om odlingsföremålen i orten och dessas större eller 
mindre omfattning, äfvensom att frågan 7 lemnar en af de vig-
tigaste upplysningarne öfver jordbrukets tillstånd och framsteg. 
Det torde ock vara vida lättare, säkrare och fordra mindre tid 
att genom dessa 2 frågor bereda sig utväg till beräkning af hela 
utsädesmängden, än att derom framställa särskild fråga. Svaret 
å frågan 6 bör naturligtvis kontrolleras af det å frågan 2: are
alen af jord under plog, så att summan af tunnland använda 
till alla de särskilda odlingsföremålen (jfr äfven frågan 22) öf-
verensstämmer med svaret å frågan 2. Hvarje Hushållnings
sällskap torde efter länets förhållanden böra bestämma, hvilka 
sädesslag, som under frågan 6 skola i formuläret upptagas, der-
vid äfven vår- och höstsäde kunna särskildt angifvas, då formu
läret kan dertill få utrymme. För att emellertid göra detta ut
rymme tillräckligt, torde sädesslag, hvilkas odling ännu kan be
traktas mera såsom försök, lämpligast kunna upptagas i svar på 
frågan 21, för att sedermera öfvergå till frågan 6 i den mån 
de genom femårsredogörelserne ådagalagts hafva vunnit större 
framgång. 

Specifikationerna under frågan 7 måste naturligtvis efter 
samma grunder bestämmas till motsvarighet mot nästföregående 
fråga, hvartill formuläret jemväl afser utrymme. 

Frågan 8 bereder tillfälle att samla för landtbruket vigtiga 
upplysningar öfver inflytelsen af särskilda slags utsädeskorn från 
olika skördar och orter och på olika sätt behandladt, riadt, 
m. m., och torde här jemväl kunna upplysas hvad slag af bland
säd, som å orten begagnas m. m. 

Derest svaren å frågorna 5—8 antecknas med all möjlig 
skyndsamhet efter vårbrukets slut, så kunna de tjena Konun
gens Befallningshafvande till hufvudsaklig ledning för afgifvande 
inom kort tid derefter af en årlig statistisk redogörelse öfver 
hithörande ämnen. 
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Rörande frågan 9 gäller detsamma, som förut vid frågan 
5 blifvit anmärkt. 

Frågan 10 afser visserligen att erhålla upplysning om hela 
arets skördebelopp och synes sålunda måhända hafva bordt fram
ställas direkt på följande sätt: »Hela skördebeloppet af hvete.... 
råg.... o. s. v.» Att erhålla svar på en sådan direkt fråga är 
emellertid oftast vida svårare, vida mer tidspillande, än en be
räkning grundad på de upplysningar, som frågorna 6, 7 och 10 
tillsammans kunna meddela, och den större tillförlitligheten, som 
svaret på den direkta frågan synes innebära, är i sjelfva verket 
blott skenbar, då detta svar i de allra flesta fall komme att 
grundas på en kalkul af den enskilde, hvilken man ej hade i 
sin makt att kontrollera. Den här framställda frågan hvilar 
åter på den förutsättning, att under sockneombudens ledning 
proftröskningar verkställas, genom hvilka ett approximativt resul
tat skyndsamt kan erhållas. Under samma förutsättning kan 
frågan ock erhålla följande lydelse: »Skördebelopp j>d tunnland 
af hvete.... räg etc. tunnor», hvarigenom den måhända blifver 
än mera praktisk, och torde Hushållnings-sällskaperne i detta 
hänseende lemna upplysning om företrädet af den ena eller 
andra formen, likasom naturligtvis specifikationen af de särskilda 
sädesslagen under denna fråga måste bringas i överensstäm
melse med frågorne 6 och 7, hvartill formuläret ock afsett ut
rymme. 

Frågan 11 är uppställd med den förutsättning, att det i 
allmänhet är ytterst svårt, om ej omöjligt, att erhålla värdefulla 
qvantitativa uppgifter om denna skörd, hvadan den här förslags
vis är uppskattad i 7 klasser, och skulle formuläret begagnas 
så, att allt hvad som för året icke gäller öfverstrykes. Om 
skörden af halm och andra foderväxter utfallit olika med den 
af hö, så kan detta lätt angifvas sålunda, att på den rad, som 
motsvarar halm, skrifves »dito» öfver den klass, som uttrycker 
skördens mängd, och att för andra foderväxter »dito» skrifves på 
motsvarande rad under. 

Formuläret tillåter ock att, om så önskas, inskrifva namnet 
på det särskilda slaget af foderväxter under endera af de 7 
klasserna, och sålunda angifva beskaffenheten af dess skörd, 
äfvensom att i de orter, der sig så göra låter, på endera af de 
tomma raderna i vigt eller lass utföra skörden af ifrågavarande 
växtslag, efter de olika beräkningssätten i olika landsorter. 

Frågan 12 afser upplysning om åtskilliga förhallanden af 
icke mindre gagn än skördens mängd och deribland främst om 
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vigten af de hufvudsakligaste sädesslagen. Utrymmet kan ock 
tillåta upplysning om säden rias eller ej samt om beskaffen
heten af foderskörden m. m., som af Hushållnings-sällskaperne 
kunde pröfvas nödigt böra föreskrifvas. 

Derest svaren å frågorna 9—12 antecknas med all möjlig 
skyndsamhet efter skördens slut, så kunna de tjena Konungens 
Befallningshafvande till den värdefullaste ledning för afgifvande 
inom kort tid derefter af en årlig statistisk redogörelse öfver 
årsväxten. 

Då man anser såsom ett bland hufvudföremålen för stati
stiken öfver ett lands jordbruk att få upplysning om och i hvad 
mån alstren deraf äro tillräckliga för årliga behofvet, eller der-
utöfver lemna öfverskott, och man för sådant ändamål behöfver 
veta hvad som erfordras till utsäde, samt till förbrukning för 
imierånarne och boskapen, och deraf kan sluta sig till öfverskott, 
som för andra ändamål kan användas, hafva utom frågorna 
6 och 7 jemväl frågorna 13, 14 och 31 måst framställas, 
oaktadt de lätt insedda svårigheter, som möta dessas besva
rande på ett tillfredsställande sätt. Frågorna 13 och 31 hafva 
jemväl sitt stora värde såsom mattstock för den förbättrade föda, 
hvilken jordbrukets framsteg bereder så väl åt menniskorna som 
åt husdjuren. Naturligtvis vore det med hänsigt till ofvau-
nämnde ändamål af största vigt att fä dessa frågor besvarade 
med hufvudsakligt syfte pa det kommande året, räknadt från 
ena skördetiden till den andra, men derigenom ökas än mer 
svårigheten att erhålla ett svar, som kunde göra anspråk på 
tillförlitlighet. Af sådan anledning är det utan tvifvel ända-
malsenligast att låta frågorna afse det nästförjlutna året, hvars 
resultat för jordbrukaren kan vara kändt. 

För landsbygden torde ock i afseende på frågan 13 upp
lysning kunna hemtas af gällande stataflöningar, så väl som af 
känd förbrukning i hushållen. För att ej göra svaret på denna 
fråga beroende af behofvet att skaffa sig kunskap om socknens 
folkmängd, skulle det ock kunna gifvas i blott s. k. medeltal. 
eller överslagsberäkning pä person. 

Närmare föreskrifter i dessa hänseenden, så väl som i af
seende på specifikationen af de särskilda sädesslagen m. m. i 
frågorna 13 och 14, torde bäst gifvas af Hushållnings-sällskaperne. 

Beträffande frågan 14 vore naturligtvis önskligt, att, så vidt 
sådant sig göra läte, fa upplyst om och i hvad mån öfverskottet 
kunnat ingå i den allmiinna spanmålshandeln och utskeppnin
gen, eller blott tjenat att fylla brist å andra orter inom länet. 
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Detta kan dock måhända i de flesta fall ej på denna väg ut
redas. Men då de upplysningar, om än torftiga, som af dessa 
frågor kunde lemnas, bäst egna sig för femårsberättelser, kunna 
de der genom andra källors begagnande måhända göras full
ständigare. 

Frågan 15 afser att för hvarje ort lemna den vigtiga upp
lysningen om vexlingarne i derstädes yängse handelspris å säd 
och hafva dertill föreslagits de 2 tidpunkter af året, då dessa 
vexlingar torde vara störst och af hufvudsakligaste inflytelse. 
Rörande så väl tiden, hvilken måhända bör väljas olika för olika 
orter efter deras såuings- och skördetider, som specifikationen 
af sädesslagen torde ytterligare upplysning gifvas af Hushåll-
nings-sällskaperne. 

Svaret på denna fråga kan blifva af högsta vigt för Konun
gens Befallningshafvandes ärliga berättelser. 

Frågorna 16—20 afse bidrag till skildringen af jordbru
kets framsteg, hvilka få sin hufvudsakliga vigt i statistiskt hän
seende, om de uppsändas i femärsberättelser. Formuläret lemnar 
äfven utrymme för andra slag af jordvinning och jordförbättring, 
om hvilkas antecknande Hushållnings-sällskaperne kunna finna 
nödigt att meddela närmare föreskrifter. 

I afseende på frågan 20 torde af samma Sällskaper jemväl 
behöfva meddelas ytterligare upplysningar lämpade efter lokala 
förhållanden. 

Frågan 21 afser, såsom redan ofvan vid frågorna 6 och 7 
är angifvet, att lemna tillfälle till anteckning om försök med 
nya, odlingsföremäl och framgången häraf, hvarefter sådant sädes
slag, som vunnit en stadgad större användbarhet, kan t. ex. hvart 
femte år införas å respektive ställen bland föregående frågor. 

Frågan 22 är afsedd att angifva så väl den areal, som till 
sådan odling är använd, deruti inberäknade jemväl parkanlägg
ningar o. d. (jfr fråg. 6 och 7), som hvad i öfrigt hit hörer, 
och torde Hushållnings-sällskaperne bestämma hvilka handels
växter, som här böra upptagas, eller lämpligare till andra frå
gor hänföras. 

Frågan 23 kan besvaras med uppgift om verkliga antalet, 
derest detta är kändt, annars exempelvis på följande sätt: 

inga jordtorpare, fä stattorpare, me ut tjenare i husbondes 
bröd o. s. v. samt i öfrigt med iifremrghmig af de slag, som 
ej allmännare förekomma. Derjemte är utrymme afsedt att 
anteckna biträde af indelad Soldat, samt om arbetare frän andra 
orter tidtals infinna sig o. d., som kan anses af värde. 
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Vid frågan 24 behöfver upplysas, om kost och andra för
delar äro medräknade eller ej, och likformighet i uppgifterna för 
hela riket eftersträfvas genom dertill egnade föreskrifter. 

Om frågan 25 första gången besvarades med de vedertagna 
och kända namnen å de förnämsta åkerbruksredskap, som då 
äro i allmänt bruk, skulle sådant för framtiden hafva högt värde, 
hvarefter sedan här skulle antecknas blott i bruk införda nya 
och förbättrade. 

På samma sätt kunde frågan 26 först besvaras med upp
lysning om det för närvarande i allmänhet rådande byggnads
sättet med hufvudsaklig hänsigt till sjelfva landthushållningen, 
och sedan redogöras för tid efter annan införde förändringar 
deraf, med hänsigt jemväl till ökad eller minskad tillgång å 
byggnadsmaterialier och bränsle. 

Det samma gäller hufvudsakligen om frågan 27. 
I afseende på frågan 28 är naturligtvis mest upplysande 

om uppgiften kan meddelas för tunnland och efter olika jord
beskaffenhet. 

Frågorna 22—28 lemna upplysningar, som blifva af huf-
vudsakligt värde för femårsberättelser. 

Om frågan 29 besvaras så tidigt ske kan vid sommarens 
början, så komme den att lemna ett högst vigtigt bidrag för 
Konungens Befallningshafvandes första årliga berättelse. 

Frågan 30 lemnar tillfälle att upplysa om orsaker till 
minskning eller ökning af kreatursstocken genom foderbrist, far
soter m. m. 

I afseende på frågan 31 jfr hvad ofvan vid frågorne 13 
och 14 blifvit yttra dt. Denna fråga har, på sätt der jemväl 
är antydt, dessutom sitt särskilda intresse såsom den säkraste 
måttstock för ladugårdsskötselns ståndpunkt och framsteg. Hus-
hållnings-sällskaperne torde bestämma, hvilka särskilda slag af 
säd, rotfrukter och annat kraftfoder, som efter lokalförhållan
den förtjena att företrädesvis här specificeras. 

Beträffande frågan 32 jfr likaledes det vid frågorna 13 och 
14 anförda. Hushållnings-sällskaperne torde efter lokalförhål
landen närmare specificera föremålen för af yttring. 

Frågan 33 tillåter att redogöra för resultaten af race-
förbättringsåtgärder. 

Frågan 34, som kan ökas med flere ladugårdsprodukter 
efter Hushållnings-sällskapernes pröfning, upptager likaledes 2 
tidpunkter af året, hvilkas val måhända ej torde lämpa sig bäst 
för alla orter, hvadan närmare upplysning härom är önskvärd. 
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Frågan 35 tillåter specifikation af särskilda slag och frågan 
36 jemväl upplysning om afsättning af honing och vax. 

Då enligt Kongl. Förordningen af den 31 Januari 1855 
nya mått- och vigtsystemet efter 1862 års slut skall efterträda 
det förr brukliga, så följer häraf, att gamla mått, mål och vig-
ter ej längre kunna begagnas för qvantitativa uppgifter i offi-
ciela statistiska redogörelser. Men en ganska lång följd af år 
torde erfordras, innan den stora allmänheten bortlägger bruket 
af de gamla mått, mål och vigter, vid hvilka den är van. Detta 
förhållande medför den stora faran, att, när man vänder sig till 
allmänheten med begäran om uppgifter efter nya mått- och 
vigtsystemet, man ytterst lätt erhåller till svar antingen en 
blandning af både gammalt och nytt, eller felaktigt gjorda re
duktioner, hvarigenom hela resultatet af en stor undersökning 

•i • 

kan förfelas. När fråga blir om uppskattning efter ögonmått 
af en qvantitet, t. ex. ett tunnlands yta, utöfvar ock vanan en 
särdeles stor inflytelse. Af sådan anledning synes alltså bäst 
vara sörjdt för uppgifternas tillförlitlighet, om de finge afgifvas 
i sådana mått, mal och vigter, som å orten äro allmännast 
bruklige, samt derefter antingen redan i sockneliggaren det till 
nya systemet reducerade förhållandet upptoges, eller denna re
duktion först verkställdes vid bearbetningen till länsredogörelser, i 
hvilket senare fall till sockneliggaren stundom behöfde fogas upp
lysning om värdet af mindre allmänt kända mått, mål och vig
ter, som deruti begagnats. Det är särdeles angeläget att i detta 
hänseende få inhemta Hushållnings-sällskapernes åsigter. 

Ytterligare detaljbestämmelser, såsom rörande bland annat 
medel till kostnadernas bestridande, formulär för berättelsernes 
uppställning m. m., torde lämpligast böra uppskjutas, intill dess 
Konungens Befallningshafvande och Hushållnings-sällskaperne fått 
tillfälle att sig i ämnet yttra och meddela de betänkligheter, 
önskningar och förslag, hvartill detta kan gifva anledning, der-
vid särskildt är önskvärdt, att frågan måtte blifva behandlad 
hufvudsakligt från den praktiska erfarenhets-synpunkt, som ger 
bästa ledning för omdömet om allt hvad som är nödigt att 
iakttaga, för att åt detta vigtiga och så ofta omhandlade ärende 
bereda den framgång, som säkrast vinnes, derest man i början 
ej fordrar för mycket, men kan lyckas att utfinna en method, 
åt hvilken med tiden lätt kan gifvas en större omfattning. 

4 
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Sedan, på sätt i det föregående (sid. 10) blifvit anfördt, 
Statistiska Beredningen, under behandling af väckt förslag om 
förändrad uppställning af Konungens Befallningsli af vandes s. k. 
femårsberättelser, ansett mindre lämpligt, att rikets jordbruks
statistik skulle, såsom hittills skett, helt och hållet förläggas 
inom området af dessa berättelser, och alltså beslutit att göra 
frågan om tillvägabringandet af en fullständigare statistik öfver 
Sveriges jordbruk till föremål för särskild öfverläggning och 
underdånig framställning; och efter det Beredningens Herrar 
ledamöter hvar för sig tagit kännedom om ofvanstående förslås; 
tiil jordbruks-statistik, sammanträdde Beredningen den 21 sistl. 
September till ytterligare öfverläggning i detta ämne, dervid 
Beredningens ledamöter förenade sig i den åsigt: att, då yr
kanden på tillförlitliga statistiska upplysningar om landets för
nämsta näringsgren, jordbruket, under senaste årtionden allt 
mer framträdt och ej blott af tidningspressen framhållits, utan 
jemväl inom representationen rönt lifligt deltagande, man väl 
numera borde vara fullt berättigad att uppfatta denna fråga 
som ett oafvisligt kraf, och i följd deraf kunna göra sig så 
mycket säkrare förhoppningar om det kraftiga understöd af den 
allmänna meningen i landet, hvarförutan någon jordbruks-stati
stik säkerligen ej kan bringas till utförande. 

Om nu, på grund af dessa förhoppningar, för ett nytt för
slås till sädan statistik skulle kunna motses snabbare och säkrare 

o 

framgång än för dess föregångare, antog Beredningen, lika med 
Kongl. Landtbruks-Akademien, detta främst bero af den sär
skilda nitiska medverkan, som, för insamlande och kontrollerande 
af hithörande uppgifter, skulle kunna vinnas af Hushållnings-
sällskaperne och dessas underafdehiingar samt insigtsfulle och 
inflytelserike jordbrukare i öfrigt, hvaremot ett vädjande till 
Statsmakternas omedelbara förfoganden och direkta anslag för 
detta ändamål ej blott skulle innebära ett frågans undanskju
tande till framtiden, utan ock torde blifva fruktlöst åtminstone 
intill dess man kunde för dem ådagalägga att någon annan 
oförsökt utväg ej återstode. 

För att emellertid med så mycket större sannolikhet kunna 
tillvinna sig välvillig, samverkan af Hushållnings-sällskaperne och 
dessas organer och så vidt möjligt af böja den ty värr! alltför 
vanliga misstanken, att jordbruks-statistiken blott vore en be
slöjad undersökning för beskattningsändamål, eller det inkastet, 
att man toge jordbrukares tid och arbetskraft i anspråk för 
föremål, som för dem vore främmande, trodde Beredningen, lika 
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med Herr Berg, den högsta vigt ligga derpå, att den statistiska 
undersökningen rörande jordbruket så anordnas, att de omedel
bara fördelarne deraf för sjelfva jordbruks-intresset i orterne 
måtte på det tydligaste falla i ögonen. 

Beredningen ansåg vidare, att, så snart dugligt material för 
rikets jordbruks-statistik kunnat beredas, detta företrädesvis vore 
förtjent att i sin helhet bearbetas och utgifvas såsom en fort
gående särskild afdelning af »Bidrag till Sveriges officiela Stati
stik», äfvensom att jordbruks-statistiken, för att uppfylla sitt 
ändamål, måste sträfva att dels årligen bereda upplysning i vissa 
delar, dels i öfversigter för femårsperioder gifva fullständigare 
underrättelser om jordbrukets tillstånd och framsteg, samt att i 
sammanhang härmed ej borde förbises den stora fördelen att åt 
Konungens Befallningshafvandes årsberättelser om årsväxt och 
skörd kunna bereda tillförlitliga källor uti uppgifter, som af sak
kunnige personer inom kommunerne insamlats och antecknats. 

Då Beredningen delade Herr Bergs åsigt om det ound-
sängliga behofvet, att Konungens Befallmngshafvande och Hus-
hållnings-sällskaperne finge tillfälle att om de nu väckta 
förslagen inhemta kännedom, ansåg Beredningen i öfrigt för 
närvarande ändamålsenligast, att hos Kongl. Maj:t framställes 
underd. anhållan, att dessa förslag blifva till tryck befordrade, 
och att Kongl. Maj:t täcktes anbefalla vederbörande att, så 
snart ske kan, sig deröfver yttra, och dervid föreslå allt livad 
till ändamålets vinnande så väl i allmänhet som inom hvarje 
särskildt län må anses nödigt, hvarefter Kongl. Maj:t torde be
reda vare sig Dess Landtbruks-Akademi eller Statistiska Bered
ningen tillfälle att afgifva definitift förslag till Kongl. Maj:ts 
Nåd. pröfning och stadfästelse. 
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Tabel l för Socken (Stad), rö rande nedannämnde förhå l landen under åren 1861—1865. (Bilagan Litt. A. Kongl. Landtbruks-Akademiens förslag.) 

1) Egendom, som skötes i sambruk, upptages med torp och lägenheter på en rad; 
underlydande, i socknen belägna särskilda hemmansbrnk få hvar sin rad. 

2) Härmed förstås arealen af den jord, som medelst tnekta diken af minst 3 fots 
djup pä högst 50 fots afständ från hvarandra blifvit torrlagd. 

3) Denna kostnad beräknas efter den utgift, som för skjofsningens bestridande genom 
entreprenad eller beting ntgår, eller ock, om skjutsen in natura utgöres, efter vär
det af dervid förspilda dagsverken, sedan afdrag för erhållen lega skett. 

4) I denna kolumn upptages kostnaden för byggnadsskyldighet å kyrka, prostgård, 
tingshus m. fl., inqvarttring, skallgång, underhall af jagtredskap, kronobrefbäriiig, 
fjerdingsmansbestyret m. m. 





Bilag. Litt. B. Förslag till Formulär för Sockneliggare. 

18 års uppgifter om jordbruket i 

utgörande: 

mantal, fördelade i brukningsdelar, deraf största , minsta mantal. 

Antal backstugor , jordtorp , andra lägenheter 

1. Jorden består af 

2. Arealen af jord under plog , naturlig äng , annan duglig skoglös mark , 
skog tunnland. 

3. Brukningssätt: 

4. Väderleken under hvarje årstid: 

5. Såningstid: 

6. Arealen af jord för året använd till odling af hvete , råg , korn , hafre 
, blandsäd , ärter , bönor , potatis , bohvete _ , 

lin , , 
foderväxter , i trade tunnland. 

7. Utsäde af hvete , råg , korn , hafre , blandsäd , ärter , 
bönor , potatis , bohvete , 

på tunnland. 

8. Utsädeskornets beskaffenhet: 

9. Skördetid: 

10. Skördebelopp i korntal af utsädet af hvete , råg , korn , hafre , blandsäd , 
ärter , bönor , potatis , bohvete kornet. 

11. Skörden af halm 
hö 

andra foderväxter 

ymnig, god, öfver medelmått, medelmåttig, under medelmått, knapp, felslagen. 

12. Skördens beskaffenhet, vigt m. m. 

13. Åtgång till föda för år af hvete , råg , korn , hafre , blandsäd , 
ärter , bönor , potatis , bohvete tunnor. 

14. Öfverskott till afyttring af hvete , råg , korn , hafre , blandsäd , 
ärter , bönor , potatis , bohvete , 

hö , halm 

15. Ortens priser å. hvete råg korn hafre blandsäd ärter bönor potatis 

i April 

i Oktober R
dr

 
R

ni
t 

fö
r 

tu
nn

n.
 

16. Jordvinning genom nyodling eller röjning af hårdvall tunnland. 

17. » » vattenaftappuing » 

18. Jordförbättring genom grunddikning » 

19. » » ängsvattning » 



20. Gödningsämnen: 

21. Nya sädesslag införde: 

22. Odling af fruktträd, köks- handels- och trädgårdsväxter: 

2.3. Jordbruksarbctarnc bestå af jordtorpare, stattorpare, tjenare i husbondes bröd, 

statdrängar, daglönare, backstugusittarc, 

24. Dagsverks

priser: 

sommar: mans högsta , lägsta ; qvins högsta , lägsta 

vinter: » » , » ; » » , » 

25. Åkerbruksredskap: 

2G. Byggnadssätt och förändringar deraf: 

27. Stängselsätt: 

28. Försäljningspris å jord: 

29. Antal vinterfödde hästar öfver 3 år , hästar under 3 Ar , tjurar , oxar , 

kor , ungnöt , för , svin , getter , 

30. Orsaker till större vexling i kreaturs-antalet: 

31. Åtgång för året till kreaturs utfodring af säd: 

rotfrukter: , annat kraftfoder: 

32. Tillgång till afyttring af hästar , afvelsboskap , slagtboskap , 

får , svin , 

smör , ost , 

33. Djurracer: 

34. Ortens priser å arbetshästar oxar kor köttfår ullfar 

vårtiden 

hösttiden pr
 

s
n
c
lc

. 

35. Fjäderfä: 

36. Biskötsel: 

Fullståndigt efter bästa vett och vilja uppgifvet af 

N. N. 

STOCKHOLM. 1861. 

P. A. NORSTEDT & SÖNER. 
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Förhandlingar och förslag rörande tillvägabringandet 
af en Statistik öfver Sveriges jordbruk. 

(Forts. från bi lagan till 6:te häftet.) 

Sedan Statistiska Beredningen, såsom det första och ound
gängliga vilkoret för tillvägabringandet af en jordbruksstatistik 
öfver vårt land, framhållit behofvet att Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande och länens Hushållnings-sällskaper sattes i till
fälle att, efter tagen kännedom af de i ämnet väckta furslag, 
sig deröfver yttra, täcktes Kongl. Maj:t under den 2f> Oktober 
1861, »då, för tillvägabringandet af en mera noggrann och om
fattande Statistik öfver Sveriges jordbruk, än den, som med det 
hitintills begagnade sättet för uppgifternas insamlande kan er
hållas, det synes nödigt, att i främsta rummet anlita det bi
träde, som må kunna vinnas af länens Hushållnings-sällskap för 
en i samråd med dem utstakad plans genomförande, i Nåder 
förordna, att samtlige Hushållnings-sällskaper i riket .skola ge
nom Kongl. Maj:ts Befallningshafvande anmodas, att livart för 
sitt län, så snart sig göra låter, öfver nämnda förslag sig yttra 
och dervid meddela allt livad till det afsedda ändamålets vin
nande, så väl i allmänhet, som inom länet särskildt, må anses 
nödigt, hvarefter Kongl. Maj:ts Befallningshafvande böra med 
Hushållnings-sällskapens yttranden äfvensom eget utlåtande i 
ämnet till Kongl. Maj:t inkomma.» 

Jemte nödigt antal tryckta exemplar af förslagen att ut
delas inom länen delgafs detta Kongl. Maj:ts Nad. beslut 
samtlige vederbörande genom ett Cirkulär från Hr Stats-Badet 
och Chefen för Civil-Departementct af ofvannämnde datum *). 

Att stora skiljagtigheter länen emellan ej blott i fråga om 
sättet för jordbruks-statistikens utförande, utan till och med om 
sjelfva möjligheten deraf, skulle genom den anbefallda gransk
ningen komma att ådagaläggas, ligger tydligen förutsedt och 

*) När, såsom uti det ifrågavarande ämnet, man för den statistiska under
sökningens genomförande måste vädja till välviljan hos kommunerne och 
enskilde personer, är den upplysning, som genom tidningspressen kan spri
das, onekligen af högsta vigt. För historiken om denna frågas behandling 
kunde det visserligen ej hnfva varit utan vigt, att i ett sammanhang här 
framställa de synpunkter, från hvilka ämnet blifvit uppfattad! och behand-
ladt af tidningspressen. Detta skulle emellertid nu leda till en alltför stor 
vidlyftighet. 

5 
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förutsagdt i de förutgångne förhandlingarne. Men genom dessa 
skiljagtiga meningars framträdande vid sidan af hvarandra brin
gas frågan lättast och säkrast till den utgångspunkt, från hvil-
ken en verkligt fruktbringande verksamhet kan taga sin början. 

Främst synes nu vara angeläget, att Hushållnings-sällska-
perne sättas i tillfälle att ömsesidigt taga kännedom om hvar-
andras åsigter, och att jemväl, genom offentliggörande af dessa, 
den upplysta allmänna meningen i landet må erhålla ledning 
för sitt omdöme rörande sakförhållanderne. 

Det har af sådant skäl ansetts gagneligt, att här meddela 
de yttranden, som af Hushållnings-sällskaperne och Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande till Kongl. Maj:t afgifvits, dervid, till und
vikande af onödig vidlyftighet, alla inledningar och reciter ute
slutits, men i öfrigt utlåtandena ordagrannt blifvit återgifne. 

Ordningen länen emellan är bestämd af den tidsföljd, i 
hvilken handlingarne till Kongl. Civil-Departementets Expedi
tion inkommit. 

Hushållnings-sällskapet i Westerbottens län. 
»Vigten och behofvet af en fullständig och på tillförlitliga 

uppgifter grundad jordbruks-statistik kan icke förnekas. Obe
stridligt är ock, livad så väl Landtbruks-Akademien, som Sta
tistiska Beredningen jemväl antagit, att de hufvudsakligaste upp
gifterna för en sådan statistik kunna tillfredsställande erhållas 
endast genom Hushållnings-sällskapen, men lika obestridligt torde 
det äfven vara, att, på sätt uti Medicinal-Rådet Bergs till Sta
tistiska Beredningens protokoll afgifna yttrande antydes, uti 
Sveriges geografiska läge och stora skiljaktigheter i klimat, be
folkningstäthet, bördighet och jordbrukets tillstånd inom olika 
landsdelar ligga tillräckliga skäl att icke uppfatta jordbruks
statistiken för landet i sin helhet från en sådan synpunkt, att 
man derigenom alldeles underkände det höga värde, som en 
dylik statistik kan erhålla, äfven om den till en början måste 
inskränkas inom till och med ett mindre antal län och deri-
bland företrädesvis till dem, som i jordbruk gjort de största 
framstegen. — Ganska riktigt yttrar Medicinal-Rådet, »att ingen 
»annan gren af produktions-statistiken företer med den nu ifråga
varande jemförliga svårigheter, för att komma till ett tillförlit-
»ligt, ja ens approximativt riktigt resultat. Det gifves ingen 
»näringsgren, som har ett med jordbruket jemförligt stort antal 
»producenter i allmänhet, ingen der den svårast kontrollbara 
»produktionen till egen förbrukning är så stor. Att med frågor 
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»räcka alla dessa producenter, helst der jordegendomen är 
»mycket delad, eller befolkningen mycket gles, är redan en lätt 
»insedd svårighet. Härtill kommer den ännu större, att från 
»dem erhålla antagliga svar, äfven om frågorna begränsats till 
»ett ringa antal och den enklaste form, samt framstälts med 
»alla möjliga förtydliganden. Sådant är en oundgänglig följd 
»deraf, att jordbrukarne befinna sig i den största mångfald af 
»gradationer i afseende ej blott på kunskapen om sin produk
t ions verkliga belopp, utan ock förmågan eller hågen att derom 
»lemna någon värdefull upplysning.» 

Ehuru inom Westerbottens län under den senaste tiden 
något större intresse än förut visat sig för jordbrukets ända
målsenliga bedrifvande, hvartill den för något öfver 2:ne år se
dan inrättade Landtbruks-skolan vid Yttertafle, äfvensom re
sande agronomer, hvilka sommartiden besökt länet, hufvudsak-
ligen bidragit, så befinner sig likväl ifrågavarande vigtiga nä
ringsgren härstädes i allmänhet ännu på en särdeles lag stånd
punkt. — Endast en eller annan större jordegendom finnes, vid 
hvilken jordbruket efter rationela grunder bedrifves; hvaremot 
i öfrigt, oberäknadt de betydliga sträckor, som ännu ligga öde, 
den odlade eller odlingsbara jorden är fördelad emellan en stor 
mängd mindre hemmansbrukare samt nybyggare och torpinne-
hafvare, de der, utan allt aktgifvande på senare tiders uppfin
ningar, och jordbrukets betydliga framsteg i andra orter, fort
farande häfda sin jord på enahanda grunder, som för århundra
den tillbaka. Då nu härtill kommer, att befolkningen är, i för
hållande till länets vidsträckta areal, ringa, så visar sig, att de 
i det ofvan citerade yttrandet af Medicinal-Rådct Berg antydda 
svårigheter för erhållande af fullständiga uppgifter rörande jord
bruksproduktionen, nemligen en vid t utsträckt delning af jord
egendomen samt gles befolkning, inom detta län i hög grad 
äro för handen. — Till ofvannämnde svårigheter kommer vidare, 
att befolkningen inom flera af länets socknar utgöres, ined un
dantag af presterskap och kronobetjening, endast af allmoge, 
hvilken, ehuru i allmänhet redbar och förståndig, likväl icke 
hunnit den grad af bildning, att den inser nyttan af en jord
bruks-statistik, eller vill, utan ersättning, åtaga sig det icke obe
tydliga besvär, som är med de för ifrågavarande ändamål er
forderliga uppgifternas insamlande förenadt, särdeles uti en 
landsort, der de odlade jordlägenheterna äro spridda pä en vid
sträckt yta, och hvarest vägkommunikationer äro antingen få 
och otillräckliga, hvilket kan sägas vara händelsen i det s. k. 
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nedra eller bebodda landet, eller ock alldeles saknas, såsom för
hållandet är i Lappmarken. Att bland denna allmoge, hvilken 
tor öfrigt hyser en inrotad ovilja för meddelande af uppgifter, 
som röra deras enskildta förhållanden, och detta hvad jord
bruket beträffar, hufvudsakligen af fruktan för ökad beskattning, 
utfinna personer med vilja och förmåga att med meranämnde 
uppgifters införskaffande gå tillhanda, är en ingalunda lätt sak; 
och huru tillförlitliga de på sådant sätt anskaffade uppgifterna 
skola blifva, torde med skäl kunna ifrågasättas. — På sätt i 
Medicinal-Rådet Bergs yttrande angifves, kan en tillfredsstäl
lande jordbruks-statistik icke umbära den utgångspunkt och det 
stöd som lemnas af kunskapen om den odlade jordens areal; 
men här i Westerbotten kan fullständig kännedom i detta hän
seende icke erhållas från andra socknar än dem, som undergått 
afvittring; och då nämnde förrättning hittills hunnit afslutas 
och fastställas endast för 3:ne af länets socknar, inses lätt hvilka 
svårigheter som möta för meddelande af ens approximativ upp
gift å arealen af odlad jord inom hela länet. — Ännu mindre 
ligger det inom möjlighetens område att erhålla noggrann och 
tillförlitlig kännedom om arealen af ouppodlad men odlingsbar 
jord samt befintlig skogsmark, innan antingen vid skeende af
vittring sådan mark blifvit behörigen uppmätt, eller ock det 
geografiska karteverket så fortskridit, att pålitlig grund för om
dömet i detta fall deraf kan hämtas. 

Att tillfredsställande redovisa för inom hvarje socken be
fintliga hemmans och lägenheters mantal har jemväl sina svå
righeter, enär till anläggning beviljade nybyggen och torp, efter 
frihetstidens utgång endast provisionelt skattläggas, men man
talets definitiva bestämmande icke eger rum förr än i samman
hang med den allmänna afvittringeu inom socknen. Obemärkt 
bör ej heller lemnas, hurusom någorlunda tillförlitlig kännedom 
om arealen af årligen uppodlad jord, hvilken, öfver hufvud taget, 
torde inskränka sig till ett eller annat kappland vid hvarje sär
skild hemmansdel, äfvensom angående antalet underhållne krea
tur och dessas utfordriug, utsäde, skördebelopp m. m. icke kan 
vinnas annorlunda än genom undersökning pa stället af de för 
dylika uppgifters insamlande utsedda personer, hvilka för sådant 
ändamål måste företaga långa och besvärliga, samt med icke 
obetydliga utgifter förenade resor, ofta nog på obanade vägar. 

På grund af hvad sålunda blifvit anfördt föranlåtes Hus
hållnings-sällskapet, under erkännande af det uti Statistiska 
Beredningens protokoll intagna förslagets ändamålsenlighet i all-
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mänhet för de orter, inom hvilka jordbruket hunnit till en 
större utveckling, härigenom i djupaste underdånighet hemställa, 
att, derest samma förslag vinner Eders Kongl. Maj:ts Nådiga 
fastställelse och det i följd deraf blifver Hushållnings-sällska
pens åliggande, att anskaffa och tillhandahålla de uti mera-
nämnde förslag afsedda statistiska uppgifter, det måtte i sam
manhang dermed förklaras, att Eders Kongl. Maj:ts i detta 
ämne meddelande Nådiga beslut bör för Westerbottens län 
komma till verkställighet endast efter hand och i den mån så-
dant med lokala och andra inom denna landsort förekommande 
särskildta förhållanden låter sig förena, äfvensom att samma 
Nådiga beslut eger sin tillämpning endast för det nedra eller 
så kallade bebodda landet, men icke för Lappmarken, hvarest 
den jemförelsevis största arealen ännu är i ouppodladt skick, 
samt för öfrigt de långa afstånden och den fullkomliga sakna
den af kommunikationer göra en fullständig undersökning för 
de erforderliga uppgifternes inhämtande nära nog omöjlig. 

I öfrigt och enär, på sätt ofvan är antydt, antagligt är, att 
de personer, som möjligen kunna förmås, att inom socknarue 
gå Hushållnings-sällskapet tillhanda med de statistiska uppgif
ternas hopsamlande oeh ordnande, icke åtaga sig ett sådant 
uppdrag utan skälig ersättning för tidspillan, besvär och kostnad, 
anhåller Hushållnings-sällskapet underdänigst, att Eders Kongl. 
Maj:t Nådigst täckes, för berörde ändamål, till Sällskapets dispo
sition anvisa särskild t anslag, helst den Hushållnings-sällskapet 
tillkommande andel i brännvinsutskänkningsafgiften icke är till— 
räcklig för bestridande af de utgifter, hvilka Sällskapet under 
nuvarande förhållanden har att vidkännas.» 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Westerbottens län har 
såsom utlåtande för egen del i underdånighet åberopat hvad 
Hushållnings-sällskapet anfört. 

Hushållnings-sällskapet i Jönköpings län. 
»Erkännande vigten af en fullständig och tillförlitlig jord

bruks-statistik, äfvensom att dertill erforderliga uppgifter endast 
genom kommunernas egen medverkan kunna erhållas, är Hus
hållnings-sällskapet jemväl för sin del villigt att vid bestyret 
dermed biträda; men Sällskapet har dock icke förbisett de svå
righeter, som härvid möta, icke allenast till följd af obenägen
het hos mången jordbrukare att lemna uppgifter om sin jords 
afkastning, utan hufvudsakligast deraf, att mängden af jordbru
kare icke mäta hvarken utsäde eller skörd samt ej eller hafva 
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sin jord uppmätt och kartlaggd, åtminstone icke så, att vidden 
af särskilda egor och egoslag derutaf med full säkerhet kan in
hämtas, helst som, äfven der sådan afmätning skett, de sär-
skildta egostyckena sedermera i anseende till både gränser och 
beskaffenhet undergått och alltjemt undergå förändringar; hvilka 
svårigheter, jemte besväret vid de ifrågavarande uppgifternas in
samlande, än mera ökas i den mån, som de trakter, der sådant 
skall verkställas, äro glest befolkade och distrikterne sålunda 
måste blifva vidsträcktare, stundom äfven derföre, att lämplige 
personer till detta bestyr icke allestädes äro att tillgå eller 
finnas benägna att åtaga sig detsamma. 

Häråt' är uppenbart, att, äfven under förutsättning af nit 
och bästa vilja hos dem, som kunna vara benägna att, med upp
offring af tid, möda och en sannolikt icke ringa kostnad, i nämnde 
afseende lemna biträde, uppgifterne icke i allt kunna blifva 
hvarken fullständiga eller fullt tillförlitliga; och med denna re
servation i afseende på resultaterna, öfvergår Hushållnings-säll
skapet till granskning af de utaf Kongl. Landtbruks-Akademien 
och Statistiska Beredningen framställda särskildta förslag, jemte 
frågorne: hvilka upplysningar böra insamlas; huru primärupp-
gifterne skola antecknas och ordnas; den tiderymd de böra om
fatta, samt sättet och tiden för verkställigheten häraf och för 
de slutliga sammandragens meddelande. 

För att icke afskräcka dem, som skola taga befattning med 
primäruppgifternas insamlande, och då det är antagligt, att sva
ren skola blifva mera pålitliga, när de afse ett inskränktare an
tal frågor, än om dessa äro allt för många, torde det vara för-
sigtigast, att frågorna icke utsträckas allt för vida; likasom öfver-
gången till utförligare uppgifter, än de hittills vanliga, lämpli
gast sker genom att vid frågornas uppställande följa samma 
system, som varit iakttaget, dels uti Landshöfdingarnes förra 
femårsberättelser, samt dels uti de af den så kallade Finans-
kommitén framställde frågor, rörande jordbruket; och då Kongl. 
Landtbruks- Akademiens förslag närmast öfverensstämmer här
med, anser Hushållnings-sällskapet detta ock böra läggas till 
grund för de hufvudsakligaste uppgifternas insamlande och sta
tistikens uppgörande; deremot åtskilliga af de frågor, som der-
utöfver i Statistiska Beredningens förslag blifvit framställda, 
otvifvelaktigt äfven förtjena uppmärksamhet i så måtto, som 
upplysningar i anledning deraf må kunna meddelas såsom til
lägg eller anmärkningar i sammanhang med öfriga mera utför-
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liga uppgifter; allt på sätt här nedanföre skall blifva närmare 
utveckladt. 

Hvad angår uppställningen af frågorne och svaren dera, så 
synes vanlig tabellform, såsom Kongl. Landtbruks-Akademien 
föreslagit i Bilagan Litt. A, vara den lämpligaste, emedan en 
sådan medför mycken lättnad vid svarens antecknande och 
specialsummornas sammanförande, samt, äfven om det af Sta
tistiska Beredningen föreslagna formulär för sockenliggare, Bi
lagan Litt. B, antages till efterföljd, nödigt blefve, att vid den 
insamling af uppgifter för särskilda delar af hvaije distrikt 
(socken), som sällan kunde undvikas, uppställa summorne så, 
att sammanräkningen derigenom underlättades, eller med be
gagnande af tabellformen; hvarjemte denna form gifver en lika 
lättnad, då uppgifterne eller summorne för distrikter eller sock
nar än ytterligare skola sammandragas. Att allenast hvart femte 
år insamla och meddela ifrågavarande uppgifter, kunde visser
ligen i någon mån minska besväret dervid, men skulle tvifvels-
utan i samma mån minska tillförlitligheten deraf, synnerligast 
i afseende på sådane förhållanden, som äro större årlig förän
dring underkastade, såsom utsäde och skörd, m. in., helst som, 
på sätt redan är anmärkt, mängden af jordbrukare icke mäta 
hvarken utsäde eller skörd, än mindre föra anteckningar öfver 
beloppen; hvadan uppgifterna, der de lemnades, måste blifva 
ganska osäkra; och det synes alltså lämpligast, att uppgifterna 
blifva årliga; dervid, när någorlunda säkra uppgifter en gång 
erhållits, den nya beräkningen för hvarjc följande år utan sär
deles svårighet kan verkställas. 

Vidkommande de särskilda frågor eller uppgifter, som böra 
i tabellen upptagas, så synes med oförändradt bibehållande för 
öfrigt af kolumnen 1 (Kongl. Landtbruks-Akadeiniens förslag) 
och der införda rubrik, det likväl icke vara nödigt, att, på sätt 
noten dertill antyder, alla i tabellen föreslagne uppgifter ovil-
korligen skola meddelas särskildt för hvaije brukningsdel, utan 
torde, till beredande af lättnad härvid, medgifvas, att flere bruk
ningsdelar af samma hemman må i detta afseende sammanslås 
och således uppgifterne för dessa uti en, flere eller alla af de 
i tabellen förekommande kolumner sammanföras, då den, som 
insamlar uppgifterna, finner sådant lämpligt. Att upptaga både 
förmedlade och oförmedlade mantalet synes mindre nödigt, hekst 
som detta i många fall är alldeles enahanda; och med nya 
jordeboksformuläret öfverensstämmer jemväl, att allenast »nu 
varande mantal» utföres; deremot kunde vid afslutandet af sum-
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man å hemmantalet för hvarje distrikt äfven antalet af bruk
ningsdelar, sådant det i kolumnen 1 förekommer, under först
nämnde summa antecknas, för att sedermera intagas i den ge-
nerela tabellen för länet. Med uttrycket i kolumnen 5: »back
stugor med högst \ tunnland», afses förmodligen att utmärka 
det lägenheter med större jordrymd skola betraktas såsom torp; 
men som mantalsskrifvarne, i fall dessa, såsom föreslaget är, 
skola införa uppgifterne härom, sällan äga och icke utan mycket 
besvär kunna förskaffa sig kännedom om jordarealen -vid dylika 
lägenheter, äfvensom i fall upplysningar skulle sökas på kom
munal väg, sådant skulle förorsaka en mängd besvärliga detalj
undersökningar, hvilka, utan någon egentligen afsevärd vinst, 
betydligt ökade arbetet för dem, som redan hade tillräckligt att 
skaffa med de vigtigare upplysningarnes inhemtande, torde det 
ock få anses tillfyllest, att, vid uppgift af backstugornas antal, 
anteckningarne i mantalslähgderne utan vidare omgång eller 
forskning rörande jordrymden, följas; hvarföre tillägget »med 
högst i tunnland», borde från rubriken till kolumnen uteslutas. 

Kolumnen 9 kunde med hänsigt till särskildta förhållanden 
inom vissa län och deribland Jönköpings, få fördelas i tvenne, 
en upptagande skog och betesmark, och en för måssar; hvar-
emot det skulle vara nästan outförbart eller åtminstone för-
enadt med mycken svårighet, att såsom Statistiska Beredningen 
föreslagit, upptaga särskildt skog och särskildt annan duglig 
skoglös mark, ej hänförlig till åker, äng eller måsse, således 
betesmark, enär nämnde tvenne ägoslag icke alltid äro genom 
bestämda gränser åtskiljda. 

Derest uppgifterna blifva årliga, böra icke allenast tabeller
nas rubriker, utan ock öfverskrifterna öfver kolumnerna i över
ensstämmelse dermed rättas, nemligen så att öfverskriften öfver 
kolumnerna 10—13 ändras till »under året tillkommen» och 
orden »medeltalet under ofvannämnde 5 år», som förekomma i 
samma linea, likasom ordet af, der det i sammanhang dermed 
förekommer, uteslutes; hvarjemte öfverskriften öfver kolumnerne 
14—20 ändras till arealen af odlad jord under aret använd till. 

Nyodling är icke egentligen att anse såsom jordvinning, 
och kolumnen 10 borde kanske således erhålla en fristående 
från nästföljande kolumner afskild rubrik, som kunde blifva: 
tillökning af odlad jord; äfvensom ock, då vattenaftappning kan 
medföra dels jord- eller landvinning, då arealen af förut be
gagnad jord genom aftappningar ökas, och dels blott förbättring 
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af redan gagnad mark, en särskild kolumn lur det sednare torde 
böra tilläggas. 

I afseende på de olika sädesslagens upptagande, anser Hus
hållnings-sällskapet företräde böra gifvas åt Landtbruks-Akade-
miens förslag framför Statistiska Beredningens, äfven livad an
går uppgifterne i kolumnerne 14—20 af det förra oeli punkten 
6 i Beredningens förslag, enär man till en början måste vara 
belåten att kunna erhålla någorlunda tillförlitliga svar på de 
förra mindre utsträckta frågornc och ungefärliga arealen af den 
jord, som blifvit använd för hvarje särskildt sade dessutom kan 
uträknas genom jemförelse af utsädets qvantitet med beloppet 
af hvad, som på tunnlandet utsås, derom upplysning skulle 
lemnas i anmärkningarne. 

Inom Hushållnings-sällskapet har dock blifvit ifrågastäldt, 
att jemväl beloppet utsädesfrö till rotfrukter, lin, gräs och an
dra foderväxter borde angifvas; men då uppgiften härom synes 
mindre vigtig och beräkningen alltid måste blifva svår, har frå
gan derom ansetts böra förfalla. Hushållnings-sällskapet har 
ock ansett hela skördebeloppets upptagande lämpligare än den 
af Statistiska Beredningen föreslagna konibdxbcräkiriiHjen; helst 
den anvisade åtgärden, att genom proftröskning utröna detta 
senare, skulle lemna ett ganska osäkert resultat om den in
skränktes till ett mindre antal jordbruk inom distriktet, lika
som densamma i annat fall, eller om proftröskningen skulle ut
sträckas till många, blefve mycket besvärlig och komme sanno
likt äfven att mötas med oginhet eller bestämd vägran från 
åtskillige jordbrukare. Dessutom är det lätt, att, om man vill 
veta korntalet, finna detta derigenom att skördens belopp divi
deras med utsädet. I kolumnen 56 torde böra tilläggas atulra 
rotfrukter. 

Såvida eljest de jorden åliggande onera och utskylder skola 
anses tillhöra jordbruks-statistiken, hvilket icke saknar skäl för 
sig, torde uppgifterna böra omfatta icke blott vissa, utan (dia 
utskylder och besvär, som utgå för hemman och jordbruks
lägenheter, och således äfven räntor och tionde, bevillning samt 
kostnaden för rustning och rotering m. m., och dessa kunde 
antingen upptagas i kolumnen 64, jemte öfrige i noten till denna 
kolumn uppräknade, eller ock införas i särskild kolumn. 

Såsom anmärkningar under tabellen kunde upplysningar 
meddelas i anledning af de i Statistiska Beredningens förslag 
Litt. B uppställde frågor under nummer 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 
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35 och 36. Svaren härå kunna dock i de flesta fall allenast 
blifva mera generela och i andra afseenden grundas på approxi
mativa beräkningar. För öfrigt synas åtskilliga af dessa frågor, 
såsom i motiverna till Beredningens förslag jemväl är antydt, 
vara af sådan beskaffenhet, att svaren dera icke behöfva årli
gen förnyas, derest icke någon större förändring inträdt; och 
bör Hushållnings-sällskapet likaledes i afseende på frågorne uu-
der rubrikerne 7—9 samt 14—20 i tabellen eller bilagan Litt. 
A, under åberopande af hvad redan i början af utlåtandet blif
vit yttradt, erinra, att de häri afsedda upplysningar blott sällan 
kunna grundas på en fullt säker kännedom om förhållandet, 
utan måste hemtas från approximativa uppgifter eller genom 
jemförelser och derpå byggda beräkningar; hvarföre, hvad sär-
skildt angår uppgifterne under N:o 7—9, hvilka synas vara de 
vigtigaste, det kunde genom något särskildt tecken i kolumnen 
för hvarje särskild lägenhet utmärkas då uppgiften icke kan 
antagas vara fullt säker; och hvilka anmärkningar sedermera 
småningom bortfalla i den mån mera tillförlitliga uppgifter 
kunna erhållas. 

För att göra meningen med ofvanstående framställningar 
mera åskådlig har Hushållnings-sällskapet låtit i öfverensstäm-
melse dermed uppgöra förslag till formulär till den tabell, hvari 
primäruppgifterna skulle intagas och hvilket förslag härjemte 
bifogas. Derigenom att tabellen, på sätt härvid blifvit iakttaget, 
fördelas i flere särskildta blad, blir den mindre besvärlig att 
handtera, utan att förlora något i afseende på åskådlighet eller 
tydlighet; och då flera tabellexemplar måste begagnas för upp
tagande af förhållanderna inom ett distrikt, kunna de lätteligen 
förenas genom tran.sportsummorne ). 

Hushållnings-sällskapet instämmer i Kongl. Landtbruks-
Akademiens förslag rörande sättet för de ifrågavarande uppgif
ternas meddelande, så att detta må ske genom socken- och 
stadskommitéer, i hvilka Ordförande väljas af Hushållnings-

*) Till undvikande af den betydliga kostnaden för det bilagda tabellformu
lärets tryckning torde här få upplysas: att detta formulär i större 4:to 
format och så viket, att namnen uti kol. N:o 1 sammanträffa med de 
horizontela raderna å hvart och ett af formulärets 4 uppslag, utom 64 
vertikala kolumner under samma rubriker, som Kongl. Landtbruks-Akade-
niiens formulär, med cle undantag, hvilka här ofvan blifvit anförde, jemväl 
A sista uppslaget har en hel sida öfrig för de anmärkningar, som, enligt 
hvad ofvan blifvit antydt, ansetts ytterligare böra meddelas. 

Berg. 
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sällskaperne samt ledamöterna vid sockenstämma å landet och 
på allmän rådstuga i stad; dock skulle dessa val, äfven om 
berättelserna blifva årliga, icke förnyas hvarje år, utan ske för 
en tiderymd af 3 till 5 år, utom i det fall att ledighet yppas 
genom afgång eller afsägelse, då nytt val naturligtvis måste ske; 
men då det, särdeles inom vidsträcktare socknar, vore allt för 
besvärligt för Ordföranden och kommité-ledamöterna, hvilka 
senares antal aldrig borde få öfverstiga 4 utom Ordföranden, 
att omedelbarligen inhemta alla erforderliga upplysningar, borde 
derjemte, på lika sätt, utses en eller flera personer lör hvardera 
af de rotar deri socknen är indelad, att tillhandagå kommitén 
med upplysningar, jemte det kommitén egde med sig förena 
andra sakkunnige personer i orten och äfven begagna det bi
träde af Landtmätare, som möjligen utan särskild kostnad kunde 
erhållas. Till ordförande må jemväl person utom socknen kunna 
utses, äfvensom samma person kunde vara ordförande i två eller 
flera sockenkommittéer. 

Ehuru det kan vara af vigt, att allmänheten, från hvilken 
uppgifterne i första hand skola hemtas, må betagas all anled
ning till misstanka, att sådant står i något sammanhang med 
frågan om beskattning, och saken alltså bör uteslutande behand
las såsom ett kommunalärende, i bestyret hvarmed Statens tje-
nare i allmänhet icke böra ingripa, finnas dock personer, som 
förr anse sig pligtiga att hörsamma de uppdrag, hvilka letnnas 
dem af Länsstyrelserne, än att utföra sådant, hvarom de på 
kommunal väg anmodas, ja, till och med, finna sig hedrade af 
ett Länsstyrelsens förordnande; och det torde derföre icke vara 
olämpligt, att Länsstyrelserne, när anmälan derom sker, må ega, 
att icke allenast, på Hushållnings-sällskapets förslag, förordna 
Ordförande i socknekommité utan ock foga anstalt om val af 
ledamöter m. m. 

På hvarje socken- och stadskommittés ordförande borde få 
ankomma, att närmare bestämma sättet, huru upplysningarne i 
afseende på de särskilda jordegendomarne skulle inhemtas. Det 
kan ske antingen omedelbart eller medelbarligen, eller på begge 
dessa sätt, allt som omständigheterne göra det ena eller andra 
mest lämpligt eller behöfligt. 

Till undvikande af misstag och till minskning af kommi-
téernes besvär är nödigt, att, första året då uppgifterna skola 
meddelas, uti en hufvudtabell för hvarje distrikt eller socken de 
5 första kolumnerna (6, så vida äfven oförmedlade hemman
talet upptages), ifyllas af vederbörande Häradsskrifvare samt de 
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tjenstemän i städerna, hvilka föra räkenskapcrne rörande städer
nas jord; derföre dock någon lämplig vedergällning torde dessa 
tjenstemän tilläggas. Sedermera allt framgent kunna kommi-
téerne utan svårighet sjelfva anmärka de förändringar, som tid 
efter annan inträffa och derom upplysning kan inhemtas från 
mantalslängderne, hvilka för justering äro att tillgå vid socken-
kyrkorne, samt för öfrigt, om så blir behöfligt, genom medde
lande med förenämnde tjenstemän. För hvarje socken tillhanda-
hålles kommité-ordföranden, jemte förberörde hufvudtabell, dess
utom efter reqvisition erforderligt antal exemplar af tabellfor-
nlulärer, så att uppgifterne kunna insamlas och i tabell införas 
samtidigt för särskilda delar af socknen. — Sedan kommitéen 
förskaffat sig så tillförlitliga underrättelser som möjligt, införas 
uppgifterna i hufvudtabellen för socknen, hvilken tabell derefter 
borde för genomseende vara att tillgå på uppgifvet ställe inom 
socknen eller staden under någon kortare tid från derom i 
sockenkyrkan uppläst kungörelse. Och efter det de rättelser 
blifvit verkställda, hvartill kommitéen funne gjorda anmärk
ningar föranleda, skulle kolumnerne summeras och tabellen af 
kommitéens ledamöter underskrifvas samt, så vidt Jönköpings 
län rörer, ett exemplar af densamma tillställas Ordföranden i 
det Hushållsgille, dit socknen hörer, äfvensom ett annat exem
plar borde qvarstanna inom socknen och förvaras antingen hos 
kommitéens ordförande eller i kyrkans arkiv. Gillesordföran
den skulle åliwa att, i den mån socknetabellerna inkomma, 
granska och öfverlemna dem till Hushållnings-sällskapet, beled
sagade af de anmärkningar och upplysningar, hvartill anledning 
förefunnits. Ärendet skulle sedermera vidare handläggas på 
sätt Kongl. Landtbruks-Akademien föreslagit, dock att på hvarje 
Hushållnings-sälllskap torde få ankomma, att uppdraga bestyret 
med saken åt sin vanliga förvaltnings-kommité eller utse en 
särskild kommité derför. 

Hushållnings-sällskapet har redan tillkännagifvit sin åsigt, 
att ifrågavarande statistiska uppgifter böra årligen meddelas; 
men att, såsom Statistiska Beredningen föreslagit, insamla upp
gifterna vid två särskilda tidpunkter af året, skulle, efter Säll
skapets omdöme, onödigtvis öka besväret för dem, som hade 
befattning dermed; och otvifvelaktigt erfordras jemväl efter skör
dens slut, någorlunda rymlig tid för uppgifternas inhemtande 
och antecknande, derest någon säkerhet dervid skall kunna på
räknas. Visserligen komme dessa upplysningar äfven att blifva 
af stort värde för Länsstyrelsen; men Hushållnings-sällskapet 
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föreställer sig, i fråga om de årsväxtberättelser, som Körningens 
Befallningshafvande vid 3 särskilda tidpunkter af aret skall af-
gifva, dels att afsigten dermed är, att sätta vederbörande i till
fälle bedöma först utsigterne för den blifvande skörden och 
vidare, huru denna i allmänhet utfallit, samt om förhållandet 
dermed påkallar någon särskild åtgärd; dels ock att för bil
dandet af ett sådant omdöme icke erfordras sådana specifika 
uppgifter, som äro föremål för en mera utvecklad jordbruks
statistik, utan att i detta afseendc blott erfordras en sådan 
kännedom om förhållandet inom länet i allmänhet eller vissa 
större distrikter, som dessa styrelser på hittills vanligt sätt 
kunna inhemta. 

Hushållnings-sällskapet anser det således tillfyllestgörande, 
att de statistiska uppgifterna allenast en gäng hvarje är insam
las, ordnas och antecknas; dertill den tid är lämpligast då jord
brukarne af andra göromål äro mindre upptagne och förhin
drade att egna sig häråt, eller vintermånaderne; men att ar
betet bör verkställas så tidigt, att detta för hvarje förflutet år 
kan vara fullbordadt vid påföljande Februari månads utgång, 
derefter sockentabellerna genast och före den l:sta Mars till
ställes Gilles-ordföranderne, hvilka äter innan den l:sta April 
böra öfverlemna desamma till Hushållnings-sällskapet. Första 
gången uppgifterna arlemnas, torde dock någon än längre tid 
blifva behöflig. 

Redan detta år kunde början ske med upprättandet af 
ifrågavarande statistik i afseendc pa förhallandet under det 
näst förflutna, derest formuläret dertill under årets lopp blefve 
fastställdt och meddeladt och tillräcklig tid derefter lemnades 
för arbetet; men ju längre tid, som kommer att förflyta innan 
detsamma kan företagas, desto ringare blir säkerheten och ut
förligheten dervid. Kanske vore dock bäst, att för denna gång 
inskränka uppgifterne till sadane ämnen, som förut ingått i 
Konungens Befallningshafvandes femarsbcrättelser i hvad de 
röra jordbruket. 

Hushållnings-sällskapet bör vid detta tillfälle icke lenina 
oanmärkt, hurusom erfarenheten åtminstone inom Jönköpings 
län gifvit vid handen, att man i allmänhet icke gerna egnar 
tid och möda at menighetsbestyr och att mången, som eger 
förmåga att väl handhafva sådane och jemväl utan större olä
genhet kunde vidkännas de dermed förenade uppoffringar, söker 
att i möjligaste måtto undandraga sig detta besvär: att man 
således icke heller i fråga om jordbruks-statistiken får hoppas 
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allt för mycket af det kommunala nitet, men att möjligheten, 
att i detta afseende åstadkomma något verkligen faktiskt rik
tigt och tillförlitligt, mycket skulle underlättas derigenom, att 
medel, om än icke till betydligare belopp, vore att disponera 
till ersättning åt personer, hvilka kunna vara lämplige och vil
lige att härvid lemna biträde, men hvilkas ekonomiska ställning 
icke tillåta dem att egna sin tid åt ett lönlöst arbete, och om 
härvid ådagalagd nitisk verksamhet äfven på annat sätt upp
muntrades och belöntes. 

Slutligen anser Hushållnings-sällskapet lämpligast, att, till 
undvikande af misstag och oreda, primäruppgifterna tillsvidare 
få afgifvas i sådant mätt, mål och vigt, som allmännast i orten 
brukas, och att reduktion till nya systemet verkställes vid upp
görandet af sammandraget för länet.» — 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Jönköpings län åberopar 
i underdånighet innehållet af Hushållnings-Sällskapets yttrande, 
deruti Herr Landshöfdingen, i egenskap af Hushållnings-säll
skapets Ordförande, jemväl deltagit. 

Hushållnings-sällskapet i Södermanlands län. 
»I. Kongl. Landtbruks-Akademiens förslag. 

Då Kongl. Landtbruks-Akademiens landtbruks- och statisti
ska afdelningar, för åstadkommandet af en tillfyllestgörande jord
bruks-statistik, söka vilkoret härför i priniäruppgifters insam
lande sockenvis under Ilushållnings-sällskapernes ledning för 
femårsberättelsers afgifvande, samt funnit orsaken till de hittills 
misslyckade försöken att åstadkomma en tillförlitlig jordbruks
statistik ligga deri, att dessa uppgifters insamlande skett genom 
kronobetjeningen, »åt hvilka landtmannen icke gerna anförtror 
sin enskilda ställning», så tvekas nämnde afdelningar hafva för-
bisett, att dessa uppgifter, ehuru de medelbarligen insamlas 
genom kronobetjeningen, dock omedelbarligen komma ifrån sock
narna sjelfva, ty kronobetjeningens bestyr härmed består blott 
deri, att den anmodar Pastorsembetena att utlysa sockenstäm
mor, hvarest de äskade upplysningarne lemnas af vederbörande 
jordbrukare, för att derefter genom kronobetjeningen öfverlem-
nas till Konungens Befallningshafvaude. Primäruppgifterna er
hållas sålunda redan nu från jordbrukarne sjelfva, och säker
ligen skulle icke dessa afgifvas fullständigare eller sannings
enligare genom en s. k. socken- eller stadskommité, under en 
af Hushållnings-sällskapet utsedd Ordförande, än för närvarande 
af sockenstämman å landet under ordförandeskap af veder-
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börande Pastor eller af Magistraten i städerne, hvårföre Hus 
hållnings-sällskapet anser de föreslagna kommitéerna alldeles 
öfverflödiga, såsom ej medförande större säkerhet för fullstän
diga och sanningsenliga uppgifters vinnande än hvad för när 
varande kan påräknas. 

At t ålägga vederbörande Häradsskrifvare skyldigheten att 
ifylla de 6 första kolumnerna af det föreslagna formuläret, torde 
vara mindre välbetänkt, då dessa tjenstemän redan äro öfver-
hopade med arbete, synnerligast som de af dem äskade upp
gifter kunna med större lät thet lemnas af vederbörande Pastorer. 

E t t sanningsenligt ifyllande af kolumnerna 7—20 kan ej 
åstadkommas, så länge mängden af Sveriges jordbrukare ej kän
ner arealen af den jord, de bruka. Afven med kännedom om 
hela arealen möter dock på de flesta ställen största svårighet 
at t uppgifva, huru stor del af den odlade jorden varit för året 
använd till t rade och huru mycket till utsäde af olika sädes
slag, rotfrukter, hö eller bete m. m. Afslutandet af det ekono
miska karteverket kan allena härutinnan verka en förändring 
till något bät tre . 

Såsom en oegentlighet i det uppställda formuläret måste 
anmärkas, att det i kolumnen för »medeltalet af skörd» upptager 
bohvete, andra rotfrukter, raps, lin och livfrö, utan att några 
motsvarande kolumner finnas för dessa produkter i »mcdrltalet 
af utsäde.» 

Den i kolumnen 56 äskade uppgiften är ofullständig i så 
fall, at t den upptager såsom utfodringsmedel för kreatur blott 
potatis, med uteslutande af andra rotfrukter och sa kallade 
kraftfoder. 

Kolumnerna 57—64, såsom icke innehållande ämnen föl
en jordbruks-statistik, utan snarare hörande till beskattnings- och 
fattigvårds-statistikens område, anser Hushållnings-sällskapet böra 
ur formuläret utgå. 

Föreskriften, att de uppgjorda »tabellerna böra vara till
gänglige för genomseende å uppgifvct ställe inom socknen eller 
staden under 14 dagar från derom i kyrkan uppläst kungörelse», 
torde såsom ändamälslös kunna borttagas, da dessa tabeller 
säkerligen icke skulle i anledning af denna föreskuft komma 
att undergå någon granskning. 

Förslaget, at t de »till Hushållnings-sällskaperna inkomna 
tabellerna böra af ett särskildt, af minst 5 personer bestående, 
utskott granskas och sammandragas», möter så stora och oöfver-
vinnerliga hinder, at t det blir praktiskt outförbart, då detta 
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utskott, hvari »antingen förste Landtmätaren eller annan erfaren 
Landtmätare i länet bör vara en af ledamöterne», skulle få ett 
så drygt arbete, att gerna ingen »af rent nit för det allmänna 
bästa» ville eller kunde deråt egna tid och krafter. Hvad sär-
skildt de ofvannämnde tjenstemännen angår, torde de ej finnas 
benägne eller tillgänglige, att deltaga i det föreslagna utskottets 
lönlösa och tidsödande arbeten, till hvilkas fullgörande ej heller 
lära finnas att tillgå någre af Hushållnings-sällskaperne aflönade 
och disponible arbetsbiträden. Till aflönande af särskilde bi
träden för ifrågavarande ändamål, till betäckande af trycknings
kostnader för tabeller m. m., och öfrige nödige omkostnader 
för de statistiska uppgifternes insamlande och ordnande, kunna 
de erforderlige medlen icke anskaffas utan känbar inskränkning 
i Hushållnings-sällskapets bemödande att understödja och be
främja de på det praktiska jordbruket och dess binäringar mera 
omedelbart inverkande ändamål, till hvilka penningeunderstöd 
redan äro anslagne. 

Derföre med hänseende till dels ofvan anmärkte förhållan
den i afseende å sättet för primäruppgifternes insamlande från 
komnnmerne, och dels de flere omständigheter, som skulle för 
Hushållnings-sällskaperne försvåra eller tilläfventyrs omöjlig
göra de inkomne uppgifternes granskning och bearbetning med 
den noggrannhet och omsorg, hvarförutan en statistisk berät
telse öfver länets jordbruk blefve utan både värde och trovär
dighet, anser Hushållnings-sällskapet Kongl. Landtbruks-Akade-
miens förslag i sin helhet icke antagligt. 

II. Herr Mediciual-Rädet Bergs och •Statistisk/i Berednin
gens for slag. 

Detta förslag, äfvenledes hvilande på den, enligt hvad 
ofvan visadt är, mindre rigtiga asigt, att enda utvägen hos oss 
för erhållandet af en jordbruks-statistik är uppgifternes an
skaffande under omedelbar ledning och kontroll af länens Hus-
hållnings-sällskaper», men afvikande från Kongl. Landtbruks-
Akademicns derigenom, att ärliga uppgifter och anteckningar, 
af Hushållnings-sällskapets och socknens gemensamma ständiga 
ombud »insamlade och införde i en så kallad »sockneliggare», 
påvrkas såsom ur flere synpunkter nödvändige, förefaller genom 
sockneliggarens uppställning och anspråkslösa format visserligen 
vida enklare iin Kongl. Landtbruks-Akademiens, men vid nogare 
öfvervägande visar sig genast, att denna enkelhet är mera sken
bar än verklig, enär för att kunna lemna de enligt formuläret 
till sockneliggare begärde uppgifterne i en enda för hela socknen 
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sammanförd summa, ovilkorligen, om nödig noggrannhet skall 
iakttagas, erfordras samma arbete som Kongl. Landtbruks-Aka-
demiens i tabellform uppställde förslag skulle medfört, nemli-
gen att uppgöra beräkning för livarje större eller mindre hem
man eller jordbrukande lägenhet inom socknen (eller »distriktet»), 
under det att, genom de sålunda erhållna summornes samman
läggning i sockneliggaren till en enda totalsumma för hela sock
nen, den kontroll förloras, som eljest enligt Kongl. Landtbruks-
Akademiens förslag skulle genom införandet i tabellen af nam
nen å de särskilde jordbrukslägenheterne finnas, till bevis att 
särskild beräkning verkligen skett för livarje särskild lägenhet. 
Då dessutom antalet af uppgifter i sockneliggaren, vid öfvcr-
räknande af hufvudfrågornes många underafdelningar, befinncs 
vara ungefär dubbelt så stort, som det i Landtbruks-Akademiens 
föreslagne tabell upptagna, är äfven ur denna synpunkt Herr 
Medicinal-Rädet Bergs förslag mindre enkelt, mera utsatt för 
faran att genom de erhållne uppgifternes otillförlitlighet förfela 
det åsyftade ändamålet, erhållande af pålitliga och fullständiga 
bidrag till en jordbruks-statistik, och således mindre antagligt; 
hvilket genom efterföljande utförligare ådagalägges. 

Sedan den åsigt blifvit (sid. 24) uttalad, att Läns-Styrel-
sernes årsväxtredogörelser ingalunda borde >ställas utom stati
stikens område, utan tvärtom dermed så nära som möjligt inför-
lifvas, för att fylla dess praktiska ändamål af en skvndsam år
lig redogörelse», angifvas (sid. 32) de ändamål hvartäll sockne
liggaren skulle begagnas hufvudsakligen vara //v, ncmligen att 
tjena till ledning: 1. för Konungens Befallningshafvandes anbe
fallde årsväxtberättelser; — 2. för en statistisk redogörelse, som 
af samma embetsmyndighet borde årligen afgifvas för hela länet, 
innefattande livad som rörer utsädet för året, antalet af vinter
födde kreatur och årets skörd, hvaraf, så snart ske kunde, ge
nom Centralmyndighets försorg borde utarbetas och offentlig
göras generalsammandrag för hela riket, såsom äriuj statistik 
öfver jordbruket; — samt 3. att ligga till grund för de femårs
berättelser öfver hela länets jordbruk, som af Ilushållnings-säll-
skaperne borde livart femte år från och med IS65 utarbetas 
och såsom bilaga åtfölja Konungens Befallningshafvandes femårs
berättelser, för att sedermera läggas till grund för en femårs
berättelse öfver jordbruket inom hela riket, som genom Central-
mvndighets försorg borde utarbetas och offentliggöras. 

Att af sockneliggaren erhålla uppgifter användbara för års-
växtberättelserne är icke verkställbart, ty uppgifternes insam-

6 
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lande och antecknande i sockneliggaren lärer icke medhinnas 
så skyndsamt, att afskrifter deraf genom kronobetjeningens för
sorg hinna tagas och inom behörig tid, före den för berättel-
sernes afgifvande fastställda, insändas till Konungens Befall-
ningshafvande, och tiden hvarinom desse berättelser böra afgif-
vas torde icke kunna ändras utan fara att derigenom förlora 
den rent af praktiska nytta, som afses med årsväxtberättelserne, 
såsom tjenande till ledning för möjligen nödige undsättnings
åtgärder, m. fl. beräkningar. Häraf synes, att mödan med upp
gifters antecknande i sockneliggaren vore åtminstone i berörde 
hänseende ändamålslöst förspild. 

Då för vinnande af sockneliggarens båda öfrige ofvan an-
gifne ändamål, det, för uppgörande af ej mindre Konungens 
Befallningshafvandes föreslagne årliga länsredogörelser, än för de 
femårsberättelser Hushållnings-sällskaperne borde utarbeta, icke 
kan undvikas, att i tabellform sammanföra och omarbeta de in-
komne sockneliggarnes fleste uppgifter, hvilket komme att or
saka ett ej ringa, med mycken tidspillan förenadt arbete, visar 
sig ytterligare att sjelfva uppställningen af formuläret till sockne-
liggare icke är ändamålsenlig. Således komme genom sockne
liggarens antagande icke något af de med densamma afsedde 
hufvudändamål att med erforderlig skyndsamhet, beqvämlighet 
eller tillförlitlighet ernås. 

Vid granskning af de uti formuläret till sockneliggare upp
tagne 36 särskilde rubriker, befinnas desse innehålla så många 
underafdehiingar, att antalet af infordrade uppgifter uppgår till 
mera än 125, hvilkas besvarande hvarje ar skall medföra ett 
arbete vidlyftigare, än att noggranna och tillförlitliga svar å dem 
alla må kunna förväntas, helst det äfven vore nödigt, enligt för
slaget, att insamla uppgifterne vid nere olika tider på året, hvar-
igenom arbetet och besväret vid uppgifternes inhämtande ytter
ligare förökas, likasom ock obenägenheten att meddela de äskade 
upplysningarne ökas genom så ofta återkommande förfrågningar 
och efterforskningar angående den enskildes förhållanden. Vidare 
befinnas af de 36 hufvudrubrikerne någre, N:ris 1, 25, 26, 27, 
nästan omöjlige att inom sockneliggarens trånga utrymme be
svara på sådant sätt, att upplysning i saken verkligen erhålles; 
— andre äro såsom N:o 4 öfverflödige, föga hörande till en 
jordbruks-statistik, — eller såsom N:ris 11 och 22 alltför obe
stämde för att medföra någon nytta, — eller såsom N:ris 13, 
14, 31 och 32, lämpligast att genom medeltalsberäkningar in
samlas för femårsberättelser, men mera vilseledande än upp-
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lysande i en statistik för hvarje år, ty svaren å N:ris 13, 31 
och 32 kunna icke med något anspråk på tillförlitlighet afgifvas 
annorlunda än med afseende å det västförjiutna året, enligt 
hvad jemväl Herr Medicinal-Rådet Berg tillstyrkt såsom ända-
målsenligast, och svaret å N:o 14, som ej kan erhållas förr än 
svaren å N:ris 13 och 31 afgifvits, måste således äfven afse det 
nästförflutna årets förhållanden och i följd deraf komma att i 
den årliga statistiken sakna all praktisk användning. 

Angående besvarandet af N:ris 2 och 6 gäller hvad ofvan 
blifvit sagdt i afseende å de af Kongl. Landtbruks-Akademien 
föreslagne likartade uppgifter; dock att här torde böra afstyrkas 
att, på sätt det (sid. 21) blifvit ifrågasatt, såsom utgångspunkt 
för jordbruks-statistiken, intilldess det ekonomiska karteverket 
längre framskridit, antaga de till den s. k. Finans-komitén in-
lemnade uppgifter om arealen af åker och äng, hvilka uppgifter, 
oaktadt Läns-styrelsernes och Hushållnings-sällskapernes samt 
enskilde biträdande personers bemödanden att dem efter bästa 
förmåga behörigen kontrollera och så vid t möjligt rätta, ändock, 
såsom till största delen erhållne genom överslagsberäkningar, 
gjorde med mer eller mindre noggrannhet, äro sa otillförlitlige 
och ofullständige, att en- på dem grundad jordbruks-statistik 
måste frånkännas nästan all trovärdighet. 

Angående N:o 15 kan för närvarande redan erhållas full
ständige upplysningar af de prissättningar, som två gånger hvarje 
år af utsedde ombud från kommuncrne under embetsmäns ord
förandeskap verkställas i och för den blifvnnde medelmarkegån-
gens bestämmande, hvadan rubriken N:o 15 kan alldeles uteslutas. 

Af de återstående rubrikerne kunde onekligen N:ris 5, 7, 
8, 9, 10, 12, 24, 29, 30 och 34 vara af intresse vid årliga upp
gifters insamlande, men som flertalet af dessa frågor redan be
svaras med i allmänhet tillräcklig noggrannhet uti Landshöf-
dinge-embetenas årsväxtberättelser, och de ej sålunda besvarade 
frågorna äro af jemförelsevis mindre vigt, synes dessa frågors 
besvarande icke kräfva införandet af ett särskildt sockenbok-
hålleri för hvarje år, medelst antagande af den oftanämnda 
sockneliggaren, som lika litet erfordras för de öfrige rubrikerne 
N:ris 3, 16, 17, 18, 19, 20 21, 23, 28, 33, 35 och 36, bland 
hvilka större delen afse förhållanden deruti ändringar först efter 
förloppet af längre tiderymder kunna bemärkas, och en del, så
som N:ris 16, 17, 18, 19, 20 och 33 (likasom N:ris 24 och 30) 
redan under flere förutgångne år bordt årligen besvaras i Hus
hållnings-gillenas årsberättelser till Hushållnings-sällskapet, för 
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att derefter ingå och meddelas uti Hushållnings-sällskapets till 
Kongl. Landtbruks-Akademien afgifvande årsredogörelser; men 
huruvida genom denna Hushållnings-sällskapernes och deras 
underafdelningars i anspråk tagna medverkan någre fullständige 
och välordnade bidrag till jordbruks-statistiken erhållits, eller 
icke, torde vara alltför noga kändt för att här behöfva närmare 
belysas. Att ett bättre resultat skulle vinnas derigenom, att åt 
Hushållnings-sällskaperne uppdroges en ännu vidlyftigare, mera 
tidsödande och vigtigare befattning med jordbruks-statistiken, 
är, vid betraktande af Hushållnings-sällskapernes organisation, 
m. fl. omständigheter, icke att förvänta. 

På grund af hvad anfördt blifvit får Hushållnings-sällska
pet för sin del afstyrka antagandet af Herr Medicinal-Rådet 
Bergs af Statistiska Beredningen understödda förslag såsom 
varande overkställbart; vid hvilket förhållande särskildt yttrande 
om sättet för de föreslagne ständige sockneombudens utväl
jande, om formulär för »berättelsernes» (se sid. 41) uppställ
ning, m. fl. detaljbcstämmelscr, icke erfordras; dock får Hus
hållnings-sällskapet uttala den åsigt, att de uppgifter, som efter 
1862 års slut insamlas för jordbruks-statistiken, böra afgifvas 
enligt den vigt och de mätt, som genom Kongl. Förordningen 
den .'51 Januari 1855 äro påbjudne, enär ett längre fasthållande 
vid det så kallade gamla mätt- och vigt-systemet blott leder till 
förlängd ovisshet och osäkerhet i uppgifter och beräkningar. 

Då Sällskapet sålunda trott sig cga skäl att i underdånig
het afstyrka de afgifna förslagen såclanc de nu blifvit fram-
ställde, och lika underdånigt ansett det närvarande sättet för 
statistiska uppgifters inhemtande rörande jordbruket kunna tills 
vidare bibehållas, har Sällskapet för denna sin åsigt velat finna 
ett stöd i den grundade förhoppning, att de utlåtanden öfver 
försingen, som från rikets alla Läns-styrelser och Hushållnings
sällskap i detta ämne afgifvas, skola föranleda ett nytt, mera 
antagligt och utförbart förslag, helst under tiden nya källor för 
de laudtbruks-statistiska uppgifterne komma att sig erbjuda, så
väl i det ekonomiska karteverkets fortgående utveckling, som 
uti kommunal-styrelsernes forändrade ställning och verksamhet, 
måhända ock genom de uppgifter som Bevillningsberedningarne 
för fullgörande af sine åligganden måste insamla. 

Ett utaf en Sällskapets ledamot, Förste Landtmätaren i 
länet, Adolf Helander, till Sällskapet afgifvet yttrande i ämnet, 
vägar Sällskapet underdänigst härhos bifoga. 
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Anförande om jordbruks-statistiken vid Nyköpings läns 
Kongl. Hushållnings-sällskaps sammankomst den 
28 Januari 1862. 

Öfvertygad att Förvaltnings-utskottet cgnat den förevarande vigtiga frågan 
om jordbruks-statistiks införande Sfven i vårt land den sorgfälligaste pröfning, 
kan och bör jag icke hafva mycket att tillägga angående detta ämne i dess 
helhet; men som en ganska väsentlig del af de uppgifter, hvilka for jordbruks
statistiken erfordras, nära sammanhänger med göromäl som tillhöra min tjenst, 
saknar jag icke aldeles skäl att i frågan yttra mig, helst, såsom jag skall taga 
mig friheten visa, den lofliga afsigten är, att söka bereda ärendet en lyckligare 
utgång i närmaste framtid, än som nu för tillfället torde vara att vänta. Det 
lärer icke vara nödigt leda i bevis, att kunskapen om jordarealen, i synnerhet 
den odlade jordens, utgör sjelfva grunden eller utgångspunkten för en tillfreds
ställande jordbruks-statistik. Om detta förhållande således får tagas för gifvet, 
följer derutaf, att det ligger särdeles vigt uppå, att arealuppgifterna med nog-
granhet samlas. De afgifna förslagen innefatta, att äfven dessa uppgifter skola 
lemnas af sockeukomiteerne, genom anlitande af landtmäterikartor, ekonomiska 
karteverket, kartorna öfver städernas egor o. s. v. Landtbruks-Akademien före
slår dessutom, att arealuppgifterne kontrolleras i Provins-Landtmäteri-kontoren. 
Att, derest frågan om jordbruks-statistikens införande nu kunde bringas till önsk
värd lösning, landtmäterikartorna hufvudsakligen skulle komina att ligga till 
grund för arealuppgifterna är påtagligt. För att dervid fylla de mänga luckor, 
hvilka sannolikt skulle uppkomma derigenom, att i senare tider upprättade kar
tor mångenstädes icke blefvo att tillgå, skulle man otvifvelaktigt nödgas anlita 
äldre kartehandlingar. Dessa iiro dock ofta orediga och ofullständiga, hvartill 
kommer att. ägorna på många ställen genom byten och rågångsregleringar under
gått väsentliga förändringar, dcraf jag befarar att ganska ofta betydliga misstag 
skulle uppkomma, om kartehandlingarne icke granskades af sakkunnige personer. 
Det torde likväl icke vara att hoppas, att sådanc personer ens i de flesta soek-
narne i landet finnas. Jkggcs, det oaktadt, grunden för jordbruks-statistiken 
på antydda sättet, lärer hela byggnaden blifva osäker, hvårföre ingen må undra 
på om intresse för byggnadsarbetets fullföljande kommer att saknas. Visserligen 
föreslås, såsom nämndt är, att Provins-Landtuiäteri-kontorens, ni. il:s kartor 
skulle begagnas för nödige rättelsers tillvägabringaiule; men, för att förvissa sig 
om att uppgifterna, der de ur kartchandlingår blifvit hemtade, voro riktiga, 
skulle det ju blifva nödvändigt att genomgå de flesta akterna, —- till antalet 
flera tusende — i hvarje landtniäteri-koutor, dertill likväl i allmänhet torde åtgå 
årslång tid. Skulle icke dä så gerna, redan från början, uppgifterna kunna 
hemtas i landtmäteri-kontoren? Enligt min tanke skulle likväl ej heller detta 
sätt ensamt leda till målet. Det är allmänt bekant, att öfver en ganska be
tydlig del af riket landtmäteri- eller geometriska kartor ännu icke finnas. Om 
också kontrollen i landtmäteri-kontoren företogs, kunde densamma naturligtvis 
ändå icke sträcka sig till den ouppmätta jorden; det hela blefve således lika 
väl ofullständigt. Jag vill härnted hafva bevisat att, om allmänt intresse för 
jordbruks-statistiken skall kunna väckas och bibehållas, det är oundgängligen 
nödigt att grundlägga förtroendet vid företagets början, hvilkct, i min tanke, 
icke kan ske om arealuppgifterne på föreslaget sätt insamlas. Öfvertygad härom 
har jag funnit det vara angeläget att uttänka något annat sätt hvaraf man 
kunde vänta bättre gagn. Man anmärker måhända, att detta sätt lätt är fun-
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net, om man blott icke intager en dryg kostnad med i räkningen, emedan man 
ju blott behöfver låta uppmäta den areal, hvaröfver tillförlitliga kartor icke fin
nas. Ja, jag åsyftar verkligen att låta göra en sådan uppmätning, utan att lik
väl kostnaden så särdeles må öfverstiga det belopp, som man bör kunna vara 
beredd på att lika fullt få utgifva, om ock ej ensamt för ifrågavarande ända
mål. Innan jag likväl närmare härom yttrar mig bör jag nämna, att Chefen 
för Statistiska Byrån uppgifvit, att det för förevarande fråga är af yttersta vigt, 
att ekonomiska karteverket med all skyudsamhet bedrifves, hvarigenom han också 
angifvit den, såsom jag tror, enda rätta väg, uppå hvilken man kan vinna målet, 
fast äfven denna väg tarfvar att ledas i annan riktning än den nuvarande. — 
Det är mycket att beklaga, att det numera så kallade ekonomiska karteverket 
icke långt före detta kommit till stånd. Sedan man i 1827 års landtmäteri-
instruktion trott sig hafva lagt en lycklig grund till det länge så kallade socken-
karteverket, dröjde det öfver 18 år, eller till den 12 December 1845, innan 
formulär för arbetena faststäldes. Derefter hafva visserligen många sockenkartor 
med beskrifningar tillkommit, mot temligen betydlig kostnad, men, beklagligen, 
icke mycket gagn, för Staten, och under mycken strid om hvilka personer eller 
korpser, som rätteligen borde handhafva arbetena, intilldess, efter ytterligare 14 
år, eller från 1860 års böljan, ekonomiska karteverkets verksamhet inträdde. Till 
detta karteverk utgå, dels såsom årligt anslag och dels under innevarande Stats-
regleringsperiod, för år: 21,750 K:dr, deraf 10,750 tills vidare äro anvisade en
samt för Norrbottens län, så att 11,000 R:dr om året återstå för öfrige arbeten, 
hvilka handläggas af den egentliga personalen vid ekonomiska karteverket, hvil
ken personal är högst fåtalig. Jag har all anledning tro, att arbetet går raskt 
undan i förhållande till den ringa personal, som vid karteverket sysselsattes; 
men som, all arbetsamhet oaktadt, det icke lärer kunna, i fall personalen 
ej tillökas, förväntas, att för hvarje län öfver hufvud taget mindre än 4 år åtgå, 
är det således först efter ett sekel, som man kan beräkna att verket är full-
ändadt. — Chefen för Statistiska Byrån förklarar sig visserligen nöjd med om 
endast några län till en början få fullständig jordbruks-statistik; men den här 
gjorda beräkningen visar att man nog länge skulle fa vänta på det hela i fall 
ekonomiska karteverket skulle gagna för alla länen. Emedan detta karteverk 
naturligtvis icke är att påräkna såsom endast gagnande jordbruks-statistiken, kan 
derföre deima blott långsamt draga nytta af förutnämnde inrättning, ja, så lång
samt, att man knappast kan säga att något allmänt gagn, eller något resultat 
för det hela, någonsin kan förväntas, i följd af den betydliga tid som åtgår om 
kartearbetena icke fortskyndas. Om man rätt besinnar huru mycket allt förän
dras under loppet af omkring 100 år, kan man till och med vara frestad på
stå, att ekonomiska karteverket icke ens i något afseende gagnar, om ej arbe
tena fä större fart; åtminstone är säkerligen nyttan, jemförd med kostnaden, 
ringa. Efter hvad jag nu nämnt torde jag lämpligen kunna öfvergå till för
slaget att fortskynda arbetena vid ekonomiska karteverket, för att derigenom på 
samma gång möjliggöra eller underlätta jordbruks-statistikens införande. 

Enligt den beräkning jag i det föregående gjort skulle ekonomiska karte
verket i medeltal för hvarje län kosta Staten 44,000 E:dr, hvilken summa dock 
här må antagas till något högre belopp, eller till 50,000 E:dr. Den del af 
kartearbetet, som företrädesvis gagnar jordbruks-statistiken, eller arealuppgifterna, 
medtager säkerligen aldraminst hälften af den å hela arbetet använda tiden, 
och belöper alltså på denna del af arbetet länsvis en kostnad af minst 25,000 
K:dr. För insamlande af arealuppgifterna, efter den plan som för ekonomiska 
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karteverket är antagen och för jordbruks-statistiken passande, är det ingalunda 
nödigt att ekonomiska karteverkets personal användes, ty detta arbete är af den 
beskaffenhet att hvarje landtmätare och inånga militärer m. fl. kunna utföra det
samma. Om 2 eller 3, eller för vissa län möjligen än flera dylika personer, 
fingo uppdrag att inom hvarje län samtidigt samla areal uppgifterna, dels af så
som säkra pröfvade och godkände redan upprättade kartor, och dels genom nya 
mätningar, mot ersättning af den för hela riket enligt ofvan anställda beräk
ning för dessa arbeten belöpande andel af kostnaden för ekonomiska karteverket, 
eller saramanlagdt 600,000 R:dr, komme derigenom nyssberörda verks personal 
endast att sysselsättas med kartornas sammandragande, och såväl ekonomiska 
karteverkets arbeten i det hela, som, isynnerhet, jordbruks-statistikens införande, 
att betydligen och säkert fortskyndas. Om hufvudiindamälet med detta an
förande varit att befrämja det förstnämnda af dessa syften, hade jag visserligen 
dervid bort nu vidare uppehålla mig, för att söka visa att man kunde vinna 
än mera tid derför än här antagits, hvilket dock nu måste lemnas å sido då 
fråga är om jordbruks-statistiken, för hvilken tidsvinsten enligt förslaget är vida 
betydligare. Mot mitt förslag kan för öfrigt visserligen anmärkas, dels att eko
nomiska karteverket icke är uppförd t på rikets stat, samt att anslaget för det
samma, såsom varande tillfälligt, således efter Rikets Ständers godtflnnandc 
kanske inom kort kunde upphöra; dels att ingen säkerhet finnes för att belop
pet af kostnaden för den del af arbetet, hvaraf jordbruks-statistiken skulle draga 
fördel, och som jag här ock fortfarande vill benämna kartebeskrifningarne, kom
mer att stanna vid ofvan uppgifua summa, eller ens vid en mycket högre, samt 
dels, slutligen, att genom den tidigare ifrågakominaude utbetalningen af en 
större del utaf den för ekonomiska karteverket eljest utgående summan, kost
naden i det hela åtminstone sä mycket förhöjes, som skillnaden emellan rän
torna å de olika kapital, hvilka vid olika tider komme att utbetalas. 

Det är min skyldighet att bemöta dessa, visserligen nära till hands lig
gande, 3me anmärkningar, livad således den första beträffar, eller frågan om 
fortfarande anslag till ekonomiska kartearbetets utförande, torde jag dernied icke 
mycket behöfva sysselsätta mig, ty nyttan af detta karteverk är och har länge 
varit så allmänt insedd, efter ofta återkommande påminnelser om dess nöd
vändighet, att man icke skäligen kan befara att frukten af redan nedlagda kost
nader skulle tillintetgöras ined hela verket. Redan för läng tid tillbaka bevil
jade Ständerna anslag för dessa arbeten, hvilka anslag efter hand blifvit för
höjde. Skulle det ock icke inträffa att anslaget ytterligare förhöjes, lärer åt
minstone all farhåga för dess indragande vara öfverflödig. Dä jag således så
som säkert antager, att ekonomiska karteverket skall fortgå ined åtminstone lika 
anslag som för det närvarand-.'. är också denned andra anmärkningen vederlagd; 
ty, om icke den ofvan uppgifua summan räcker till för beakrifningarne, sä är 
det ju i allt fall påtagligt, att, emedan beskrifningarnes uppsättande i sjelfva 
verket är en del af det ekonomiska kartearbetet, kostnaden for detta arbete i 
dess helhet skulle komma att så mycket öfverskjuta den beräknade summan, 
som den för beskrifningarne förslagsvis antagna komme att understiga den verk
liga. — Någon annan högre kostnad i följd af här framställda förslag uppkom
mer icke, utöfver den för hela ekonomiska karteverket eljest utgående, än den 
som angifves i det sista af ofvan anförde inkast mot mitt förslag, nemligen den 
ränteförlust, som blir en följd deraf att kapitalet hastigare utbetalas. Denna, i 
sjelfva verket icke betydliga ränteförlust, uppväges dock utan tvifvel af de stora 
fördelarne att möjliggöra jordbruks-statistikens införande, för sä vidt densamma 
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häraf är beroende, samt af att äfven i öfrigt fä något riktigt gagn af ekono
miska karteverket. 

Utöfver anförde trenne anmärkningarne kunde man visserligen tänka sig 
ännu en, eller den, att om ekonomiska karteverket icke framskrider hastigare 
än nu är händelsen, hinna många mätningar af ägor att, utan någon kostnad 
för Staten, ske, hvilka för karteverket kunna användas; men, skulle man af så
dan anledning fördröja arbetet, borde man komma till den orimliga slutsats, att 
det vore bättre ju längre arbetet drog ut på tiden, eller att man mera borde 
beflita sig om att förlora än att vinna tid. 

För jordbruks-statistiken, i dess början, äro beskrifningarne mera nödiga än 
kartorna, och jag tror derföre icke att det är så angeläget att dessa tillkomma 
samtidigt, d. v. s. jag anser icke behöfligt att kartan för länet eller häradet 
uppsättas på samma gång som beskrifningen, helst, om arbetena åtskiljas, vin
sten i tid, i synnerhet för jordbruks-statistiken, blir så betydlig, att tidsskillna
den mellan tillkomsten af de särskilda delarue icke nödvändigtvis behöfver fästas 
afseende vid. Det torde emellertid icke finnas något hinder deremot, att de 
specialkartor som genom nya mätningar erhållas, i fall detta mitt förslag om 
ekonomiska karteverkets sönderdelande godkändes, qvarstanna i Sockenkommitéer-
ncs värd för utrönande af odlingens vidare framsteg, åtminstone sedan de blifvit 
för ekonomiska kartearbetet begagnade. 

Om man icke, till följd af det här förut för ^Norrbottens län omnämnda 
undantagsförhällande, tager detta län i beräkning, har ekonomiska kartearbetet 
börjat med Upsala län, och fortsattes sannolikt med Stockholms län, hvarefter 
Nyköpings torde följa i ordningen. Ti böra således kunna hoppas, att berörda 
kartearbete äfven för detta län blir färdigt inom en icke särdeles aflägsen tid, 
om ock meranämnda karteverk icke skulle fortgå annorlunda än på sätt hittills 
skett. Om derföre, hvad jag här tagit mig friheten föreslå, icke egentligen är 
för oss inom detta län af någon större betydelse, anser jag dock frågan om 
allmän jordbruks-statistiks införande vara af den stora vigt, att den förtjenar 
begrundas äfven af dem, hvilka, i följd af förhållandena, icke kunna anse sig 
vara närmast intresserade af förarbetenas undangörande. I alla delar af detta 
län finnas utmärkta och nitiska jordbrukare, så att man kunde hoppas att jord
bruks-statistiken företrädesvis skulle komma här t il J stånd. Likväl fruktar jag, 
oberäknadt det hinder jag sjelf tagit mig friheten anmäla, att något lyckligt 
resultat icke ännu är att vänta. Jag är, såsom jag förut nämnt, förvissad, att 
Förvaltnings-utskottet med vanlig sakkännedom yttrat sig om det hela, och det 
skulle pä det högsta glada mig om Utskottet kunnat komma till annat resultat 
än jag befarar, i hvilket fall jag ångrar att hafva framkastat någon betänklig
het. Emellertid, för den händelse att frågan ännu måste för någon tid undan
skjutas, har jag trott det vara riktigast, att pä en gång samla allt hvad som i 
saken är att säga, för att kanske derigenom möjliggöra ärendets återkommande 
med mera hopp om framgång. 

Vidlyftigare än jag önskat har detta anförande blifvit; måtte ämnets vigt 
derför vara min ursäkt. Innan jag slutar får jag dock ännu tillägga att, om 
mitt föi'slag i någon mån skulle lriin Förvaltnings-utskottets utlåtande afvika, 
det ingalunda är min mening att söka göra det förtjent af Sällskapets uppmärk
samhet; men som detta förslag måhända likväl kunde hafva något hopp om att 
af en eller annan begrundas, men någon framgång icke är att vänta utan ge
nom JJikets Ständer; sä har jag, begagnande det tillfälle som nu erbjudits, 
tänkt mig möjligheten af att någon af de flera Sällskapets ledamöter, hvilka 
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sannolikt komma att bevista nästa riksdag, skulle finna for godt att närmare 
öfverväga detta förslag, och antingen verka för detsammas genomförande med 
Ständernas bifall, eller vid riksdagen söka pä annat, möjligen lämpligare, sätt, 
fortskynda ekonomiska karteverket, för att såmedelst, på samma gäng som det 
beredes möjlighet för att rätt draga fördel af detta angelägna arbete, äfven be
främja allmän jordbruks-statistiks införande i landet.» 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Södermanlands län har 
för sin del endast tillagt »att, enär för uppställandet af en sta
tistisk framställning i allmänhet, det framför allt måste anses 
vara vigtigt, att primäruppgifter dertill uppsamlas pä ett sätt, 
att möjligheten af större felaktigheter dervid icke med sanno
likhet må vara att befara, men länets Hushållnings-sällskap, 
såsom det vill synas, på goda grunder i det hänseendet fram
ställt betänkliga anmärkningar emot det ifrågavarande förslaget, 
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och Hushållnings-sällskapet, som skulle få sig anförtrodt, att i 
första hand granska och kontrollera tillförlitligheten af de inom 
orterna insamlade uppgifterna, äfven bäst bör vara i tillfälle att 
bedöma möjligheten att uppnå det med förslaget åsyftade ända
mål, Landshöfdinge-embetet anser sig icke kunna, emot livad 
Hushållnings-sällskapet deremot anfört, tillstyrka ett oförändradt 
fastställande af det ifrågavarande förslaget.» 

Hushållnings-sällskapet i Östergötlands län. 
»Den väsendtligaste åtskillnad emellan Kongl. Landt-

bruks-Akademiens och Medicinal-llådet Bergs förslag återfinnes 
derutinnan, att, då det förra endast afser att tidtals lemna statisti
ska bidrag till historien om jordbrukets tillstånd och utveckling, är 
meningen med det senare att derutöfver vinna ett annat ända
mål, det nemligen, att så skyndsamt som möjligt bereda rege
ring och folk kännedom om beloppet af årets skörd och krea
turstillgång. Till följd häraf har Landtbruks-Akademien också 
ansett, att de uppgifter, som från kommunerne infordras, endast 
borde ingå hvart femte år, då deremot Herr Berg, genom en 
förening af årliga och qvinqvennala uppgifter, trott sig kunna 
vinna det dubbla ändamål han ansett önskvärdt. Denna se
nare method är ej heller främmande för vårt land. Lands-
höfdingarnes årsväxt- och femårsberättelser äro härpå bevis. 
Obestridligt är ock, att då tillförlitliga femårsuppgifter svårligen 
kunna vinnas, utan att de grundas på årliga anteckningar, och 
dessa sålunda i allt fall blifva oundvikliga, det vore i högsta 
måtto önskvärdt, om dessa årliga anteckningar så kunde samlas 
och ordnas, att de, såvidt görligt vore, lemnade regering, affärs
män och jordbrukare ledning för bedömande af årets skörd. — 
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Tvifvelsutan möter sådant svårigheter, men att dessa kunna 
öfvervinnas, derpå lemna andra länder, särdeles Skottland, 
Irland och Frankrike tillfyllestgörande bevis. Kommiterade 
tveka också icke att i detta fall biträda Herr Bergs förslag, 
dock med några modifikationer i afseende på tiden och sättet 
för uppgifternes samlande. Herr Berg har nemligen förutsatt, 
att sådane, angående årets skörd, skulle kunna erhållas redan 
på hösten af det löpande året. — Åfven om den indirekta, eller 
om man så får säga beräkningsmetoden begagnas, lärer sådant 
svårligen, med hopp om något så när tillförlitliga resultater, låta 
sig göra. — Men målet kan temmeligen nöjaktigt vinnas, om 
man endast får kännedom om den besådda arealens storlek eller 
utsädets belopp, i förening med uppgift om den växande grö
dans utseende. — Kommiterade föreställa sig att om de årliga 
uppgifterne infordrades t. ex. inom loppet af Maj månad, så 
skulle dels en fullt bestämd upplysning kunna erhållas om be
loppet af förra årets skörd och antalet af under vintren födde 
kreatur, dels en någorlunda säker uppgift på den areal eller 
det utsäde, som skulle lemna skörd under det löpande året. — 
Denna senare uppgift i förening med Länsstyrelsernes andra 
årsväxtberättelse, som innehåller underrättelse om växande grö
dans utseende, bör utan tvifvel lemna materialier till en temli-
gen pålitlig probabilitetskalkyl i afseende på årets tillgång af 
spannmål, och sålunda uppfylla det ena af de ändamål, som 
med en landtbruks-statistik sökes. 

Men då dessa uppgifter sålunda årligen böra insamlas, är 
klart att de böra inskränkas till minsta möjliga antal, enär be
sväret med deras upptagande och sammanförande i lämplig ta
bellform eljest blefve alltför betungande. — Kommiterade anse 
derföre, i likhet med Herr Berg, att de lämpligen kunna redu
ceras till trenne hufvudrubriker, nemligen: Förra årets skörd, 
löpande årets besådda areal eller utsäde i tunntal, samt antalet 
af samma år vinterfödda kreatur. 

Ät femårsuppgifterne torde deremot all den utförlighet 
böra gifvas, som omständigheterne tillåta, och Kommiterade 
anse sig således äfven i detta fall böra hufvudsakligen biträda 
Herr Bergs förslag. — Det närmare bestämmandet af de frågor, 
som vid femårsperioderne böra besvaras för att tjena som grund
val för en småningom tillväxande fullständig jordbruks-statistik, 
samt den tabellform, som dervid bör begagnas, lärer dock lämp
ligen böra öfverlemnas till Statistiska Central-Byrån och anse 
sig sålunda Kommiterade ej derom böra afgifva vidare yttrande. 
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Den andra punkt, hvaruti Landtbruks-Akademien och Medicinal-Rådet Berg 
yttra olika tankar, är i afseende på sättet för insamlande och granskning af pri-
märuppgifterne. — Då Landtbruks-Akademien nästan helt och hållet antager den 
direkta metoden och vill underkasta de afgifna svaren all upptänklig allmän 
granskning, nemligen först kommunens och sedan Hushållnings-sällskapets, den 
senare i förening med tillkallad landtmätare; anser Herr Berg den indirekta 
metoden i allmänhet ega företräde och fäster ingen vigt vid en sådan gransk
ning. — Kommiterade dela äfven nu Herr Bergs åsigt. — Ytterst komma de 
infordrade uppgifternes större eller mindre tillförlitlighet att bero på sockne-
kommitéernes goda vilja, intresse för saken och förmåga. — De enskilde jord
brukarnes ovilja att lemna äskade upplysningar eller deras egen okunnighet om 
utsäde och skörd med mera göra den indirekta metoden i inånga fall nödvändig; 
och att denna metod är fullt nöjaktig, derpå lemnar Skottland med sin så ut
bildade jordbruks-statistik ett lysande exempel. — Lätt förklarlig är den motvilja, 
som hos mången jordbrukare torde förefinnas mot yppande af hans enskilda hus
hållnings beskaffenhet och resultater, men ännu större lärer denna ovilja blifva, 
om de af honom äskade upplysningar, i stället för att enskildt lemnas till sockne-
kommiterade, för hvilka han har förtroende, endast för att tjena som medel till 
sammanfattande af en totalredogörelse för socknen, framläggas till allmän gransk
ning först af kommunen och sedan af Hushållnings-sällskapet. — Denna gransk
ning skulle ock, enligt kommitterades förmenande, i de flesta fall till intet gagna. 
— Inom kommuuerne saknas oftast förmåga dertill; inom Hushållnings-sällskapet 
eller dess femmanna-kommité alltid erforderlig specialkännedom. — Kommiterade 
afstyrka således helt och hållet dessa granskningar på det af Landtbruks-Akade
mien föreslagna sätt, men tro att det sökta målet bättre och utan olägenhet 
kan vinnas om socknekommiterades uppgifter, dock endast i sammandrag för 
socknen, insändas till det Hushållnings-sällskapets distrikt eller gille, hvartill 
socknen hörer. — Skulle gillets bestyrelse, som utan tvifvel eger bästa kännedom 
om ortens beskaffenhet och förhållanden, få anledning betvifia någre inkomna 
uppgifters riktighet, borde gillet ega rätt att infordra denna sockens specialtabel
ler, granska dessa samt vidtaga de rättelser, som omständigheterne påkalla. 

Kommiterade anse slutligen Herr Bergs förslag om en så kallad sockne-
liggare förtjent af uppmärksamhet, och vilja således förorda detsamma. — Otvif-
velaktigt är att dessa sockneliggare, upptagande så många värdefulla uppgifter, 
framdeles skulle blifva af stort intresse for kommuneme, och sålunda lära desse 
inse det stora gagn, som en ordnad jordbruks-statistik medför. — På sådant sätt 
växer nitet för saken småningom, och livad som nu i sin början endast blifver 
ett ofullkomligt försök, skall i sinom tid utveckla sig till ett fullständigt helt. — 
Emellertid anse kommitterade att Herr Bergs formulär, utan men för saken, kan 
undergå åtskilliga förenklingar och våga dcrföre föreslå dels, att l:a, 8:de, 13:de, 
14:de, 22:dra, 23:c!je, 28:de, 30:de, 32:dra, 34:de, 35:te och 3G:te frågorna må 
utgå, och dels att följande frågor erhålla nedanstående lydelse, nemligen: 

6:te frågan: Areal af jord, för året använd till säd-, foderväxter, rotfrukter 
samt i träde. 

7:de frågan: Efter Ärter tillägges Yicker. 
10:de frågan: Skördebeloppen af Hvete, Råg, Korn, Hafre, Blandsäd, Ärter, 

Vicker, Bönor, Potatis, Andra Rotfrukter, Bohvete. 
11:te frågan: Skörden af Halm, 

Hö, 
Ofrige foderväxter, 

god, medelmåttig, knapp. 

12:te frågan: Skördens beskaffenhet och vigt. 
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20:de frågan: Artificiela gödningsämnen. 
29:de frågan: Hästar, Tjurar, Oxar, Kor, Ungnöt, Får, Svin, Getter. 
Angeläget torde vara, att tillräckligt antal bundna exemplar sockneliggare, 

beräknade för t. ex. 25 år, tillhandahålles Hushållnings-sällskaperne, för att till 
socknarne utdelas och att erforderligt antal upplinierade tabeller, såväl för de 
årliga som femåriga uppgifterne, äfven anskaffas. — För det förra torde, utom 
nödige kolumner för utsäde och skörd af der förekommande sädesslagen och 
vinterlödde kreatur, äfven böra tinnas sådane för hemmanens namn, hemmantal, 
natur och derunder lydande torp och lägenheter, till ledning och rättelse för 
soeknekommitéernes arbete. 

Till följd af hvad sålunda i underdånighet blifvit anfördt, vaga kommiterade 
sammanföra sina åsigter i följande förslag: 

1. Inom hvarje socken eller stad bildas en kommité, som utgöres af en 
af Hushållnings-sällskapet, på vederbörande gilles förslag, tillsatt Ordförande, 
samt 2:ne å Andersmesso sockenstämma för fem år valde ledamöter. 

2. Genom vederbörande Centralmyndighet tillställes Hushållnings-sällskapet, 
så väl erforderligt antal bundne exemplar sockneliggare att till socknarne ut
delas, som nödigt antal tabeller för de årliga uppgifterne, hvilka tabellers främsta 
kolumner, upptagande hemmanens namn, hemmantal, natur och torp eller lägen
heter, böra första gången af fögderiernes Häradsskrifvare ifyllas samt inom Januari 
månads utgång till soekenkommitécrnes Ordförande aflemnas. 

3:0 Efter det kommittén för hvarje särskildt hemman förskaffat sig så till
förlitliga upplysningar som möjligt, ifyllas tabellens öfrige kolumner, upptagande 
föregående års skörd, löpande årets utsäde och under vintren framfödda kreatur, 
hvarefter hopsummering sker; slutsummornc införas i sockneliggaren på sina till
höriga ställen, och ett af kommittén upprättadt sammandrag insändes inom Maj 
månads utgång till det Hushållnings-gille, hvartill socknen hörer; hvaremot 
sjelfva tabellen qvarstannar i socknekommitéens vård, att tjena till ledning och 
rättelse för följande år; och bör, med det enda undantag, som här nedan om-
förmäles, kommitéen icke låta någon af samma tabell taga kännedom. — Under 
årets lopp och å dertill lämplige tider antecknar kommitéen svar ft socknelig-
garens öfrige frågor. 

4. Gillet, som pröfvar desse summariska uppgifter och eger rätt att, der 
detsamma anses nödigt, till närmare granskning infordra socknekommitéens special
tabell och utlåtande samt vidtaga de rättelser, som beiiofvet påkallar, upprättar en 
tabell för hela gillet, upptagande hvarje socken särskildt, hvilken tabell behörigen 
hopsummeras och till Hushållnings-sällskapet insändes före den 15 Juni. 

5. På grund af de sålunda erhållne uppgifterne, låter Hushållnings-säll
skapet sammanfatta ett generalsammandrag för länet, som före Juni månads utgång 
i afskrift tillställes Statistiska Central-Byrån och Konungens Befallningshafvande. 

6. Hvart femte år afiemna Husliållningsgillena, ined ledning af de upp
lysningar som sockneliggarne innehålla, till Hushållnings-sällskapet en utförligare 
redogörelse af det innehåll och den form, som Statistiska Central-Byrån kan 
komma att bestämma, hvilka redogörelser genom Hushållnings-sällskapets försorg 
sammandragas för hela länet och öfverlemnas till Statistiska Central-Byrån och 
Konungens Befallningshafvande, för att som bilaga åtfölja dess femärsberättelse, 
och sålunda ersätta den del af jordbruks-statistiken, som hittills i dessa berät
telser blifvit intagen.» 

Hushållnings-sällskapet och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Östergötlands 
län hafva såsom eget utlåtande rörande förslaget instämt uti ofvanstående yttrande. 
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Förhandlingar och förslag rörande tillvägabringandet 
af en Statistik öfver Sveriges jordbruk. 

(Forts. från bilagan till 7:de häftet.) 

Hushållnings-sällskapet i Stockholms län. 
— — »Stockholms läns Hushållnings-sällskap, som på dess 

allmänna vintersammankomst nedanstående dag erhållit del så 
väl af Chefens för Kongl. Civil-Departementet skrifvelse af den 
25 Oktober sistlidet år, som ock af de till trycket befordrade, 
inom Sällskapet utdelade förhandlingar och förslag, rörande till— 
vägabringandet af en statistik öfver Sveriges jordbruk, som blif-
vit uppgjorde dels utaf Kongl. Landtbruks-Akademien, dels utaf 
Chefen för Statistiska Central-Byrån, Medicinal-Rådet och Rid
daren F. T. Berg, har med största tillfredsställelse förnummit, 
att denna för vårt fosterlands ekonomiska utveckling så högst 
vigtiga fråga åter kommit å bane. Ehuru Sällskapet fruktar, 
att en fullt tillförlitlig jordbruks-statistik ej erhålles förr, än den 
kan bearbetas med ledning utaf ett fullständigt ekonomiskt 
karteverk, inser det dock mer än väl, att, äfven med ett eko
nomiskt karteverk till grund för jordbruks-statistiken, det i 
många delar fordras, att upplysningar begäras och erhållas från 
landets jordbrukare. Sättet för insamlande af dylika upplys
ningar har man hittills förgäfves sökt, men Hushållnings-säll
skapet vågar uttala den förhoppning, att de åtgärder Eders 
Kongl. Maj:t nu täckes i Nåder anbefalla, skola leda till det 
åsyftade målet, utfinnande, om det är möjligt, af ett ändamåls
enligt sätt att tillvägagå vid insamlande af uppgifter till en 
statistik öfver Sveriges jordbruk. 1 denna förhoppning går Hus
hållnings-sällskapet att öfver de nämnde förslagen sig yttra, 
samt att, enligt Nådig föreskrift, i underdånighet meddela, hvad 
detsamma för sin del anser tjenligt och nödigt för det afsedda 
vigtiga ändamålets vinnande. 

Herr Berg angifver uti sitt förslag tvänne olika syften 
med jordbruks-statistiken, det ena att tidtals lemna bidrag till 
historien om jordbrukets ståndpunkt och utveckling, det andra 
att så skyndsamt som möjligt bereda regering och folk känne
dom om hufvudsakliga beloppet af årets skörd m. m., och 
kunna, enligt Herr Bergs förmenande, båda dessa syften i viss 
mån förenas. Huru önskligt det än vore, att så kunde ske, 
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vågar dock Hushållnings-sällskapet för sin del hysa stor far
håga, att om med statistiska upplysningars samlande skulle af-
ses detta dubbla ändamål, sådant skulle komma att vinnas en
dast på bekostnad af den noggrannhet och säkerhet, utan hvilka 
dylika uppgifter sakna sitt hufvudsakliga värde. Det fordras 
tid, och god tid, att uti ett distrikt, om ock inskränkt till om
rådet af en socken, samla alla erforderliga statistiska data; så
dant kan ej heller ske förr, än dessa data kunna vara tillför-
litligen kända, hvilket åter icke inträffar förr, än hela eller åt
minstone större delen af årets skörd är aftröskad och till en 
del använd. Att för löpande året insamla uppgifterna vid de 
tvänne föreslagna tidpunkterna, nemligen dels efter slutadt vår
arbete, dels efter slutad höstsådd, d. v. s. på tider, då landt-
mannen vanligen har fullt upp att syssla, och då skördebelop
pet icke kan vara kändt, annorledes än efter ofullständiga be
räkningar efter någon här eller der möjligen verkställd prof-
tröskning, skulle till de svårigheter, som genom bristande god 
vilja möjligen kunna ställa sig i vägen för upplysningars vin
nande, lägga äfven den af verkligen bristande förmåga att dem 
meddela. Och när dertill kommer brist på tid för den, som 
fått sig insamlandet till uppdrag, att med behörig noggranhet 
forska och undersöka, torde lätt inses, att de data, som erhöl-
les, skulle i allmänhet komma att sakna det värde, de genom 
sin sanning skulle kunna ega. Den tid på året, som enligt 
Hushållnings-sällskapets åsigt bör väljas till de med statistiska 
upplysningars insamlande förenade bestyr, är vintermånaderna, 
då beloppet af förflutna årets skörd bör vara tillförlitligen kändt, 
och då de landtbrukare, som hvar i sin ort komma att till— 
handagå med arbetets verkställande, antagligen kuuna uppoffra 
någon del af sin tid på göromål af allmän nytta. Men om 
denna tidpunkt väljes för insamlande af upplysningar rörande 
landtbrukets afkastning under nästförflutna år, blir deraf en 
gifven följd, att derigenom icke kan erhållas något bidrag till 
Landshöfdingarnes årsväxtberättelser, såsom Herr Berg förutsatt, 
och att således den förmenta praktiska nyttan för året lemna-
des åsido. Denna nytta anser dock Hushållnings-sällskapet vara 
underordnad, helst de behöfliga upplysningarne om den växande 
grödans utseende och skördens sannolika beskaffenhet af ymnig, 
medelmåttig eller svag, som under loppet af sommaren och hö
sten skola inhemtas, med tillräcklig noggranhet kunna vinnas 
med mindre besvär, än förfrågningar inom hvarje socken. Full
ständighet och sanning, så vidt möjligt, äro de mål, som huf-
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vudsakligen böra afses, så att på de insamlade uppgifterna må 
kunna byggas den vetenskap, som möjligen i en framtid skall 
tjena till ledning vid bedömandet af mången statsekonomisk 
fråga. 

I afseende på tiden huru ofta bidragen till Sveriges jord
bruks-statistik skola insamlas, yttras uti de båda förslagen stri
diga åsigter. Kongl. Landtbruks-Akademieu föreslår hvart femte 
år, då medeltal bör uppgifvas rörande landtbrnksförhållandena 
under de senast förflutna fem åren. Herr Berg deremot för
ordar uppgifters insamlande hvarje år. Med fullständighet och 
sanning till ögonmärke, måste Hushållnings-sällskapet ansluta 
sig till den senare åsigten. Utan årliga anteckningar kan ej 
något tillförlitligt medeltal för flera år erhållas; men de flesta 
landtbrukare föra ej några anteckningar, och minnet, som må
hända sviker, då fråga blott är hvad som passerat under året, 
skulle blifva alldeles otillräckligt för meddelande af uppgifter 
för fem år. De senast inhöstade grödornas beskaffenhet skulle 
komma att i allt för hög grad bestämma storleken af de siff
ror, hvilka såsom medeltal uppgåfvos. En i friskt minne va
rande missväxt eller mindre gynnsam skörd skulle nedtrycka, 
och tvärtom en rik skörd det sista året skulle öfver höf van höja 
det förmenta medeltalet, båda delarne till lika stor skada för 
framtida forskning, rörande Svenska landtbrukets fortskridande 
utveckling. Dertill kommer, att, om arbetet med insamlandet 
verkställes med långa mellantider af flera år, är det för hvarje 
gång en nyhet; det blir, såsom Herr Berg uttrycker sig, icke 
så lätt att utbilda den nödiga vanan, erfarenheten och intresset 
för saken. Det af Landtbruks-Akademien anförda egentliga 
skäl för arbetets verkställande med mellantider af fem år, är 
den uttryckta farhågan, att upprättande af de föreslagna soc
ken- och stads-tabellerna jemte deras granskning och samman
dragning skall komma att medtaga allt för mycken tid och 
omtanke hos de personer, som erhålla och åtaga sig uppdraget. 
Men det sannolika är, att just motsatsen skulle inträffa, och att 
mängden skulle finna det allt för tidsödande och besvärligt att 
efter fem års förlopp sätta sig in uti förhållanden, som man, 
sedan de senast behandlades, hunnit alldeles förgäta; att en år
ligen på bestämd tid återkommande inöfvad sysselsättning och 
dermed förenad kortare tidsuppoffring skulle för de fleste kän
nas mindre motbjudande, lin blotta tanken derpå, att efter flera 
års ledighet från ett bestyr, hvilket under den långa mellanti
den hunnit förlora allt intresse, åter få gripa sig an med det-
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samma under möjligen förökade svårigheter. Verksamhetstiden 
utaf en menniskas lifstid är vanligen icke så lång, att samma 
person skulle kunna komma att medverka till något betydligare 
antal statistiska socken-tabellers upprättande, om detta blott 
hvart femte år verkställes. Intresset derför, hvilket enligt sa
kens natur bör växa i samma mån, som antalet ökas, hinner 
ej utbilda sig, och om det ock hunne, kan det ej väckas, då 
så väl insamlaren som de, hvilka meddela uppgifterna, ej kunna 
undgå göra sig sjelfva den frågan; hvartill gagnar allt detta 
besvär för att samla och tillhopaföra siffror, som skola uttrycka 
medium af tal, de der till sina belopp icke äro eller kunna 
blifva kända? Hvaremot de årligen återkommande undersök
ningarne och efterfrågningarna, i mån som man kommer san
ningen närmare, skola stegra hågen och nitet hos dem, som 
inse sakens vigt och nytta, samt småningom afnöta oviljan och 
okunnigheten hos dem, som i hela saken se ett blott för dem 
skadligt, eller, i bästa fall, ett blott onyttigt påfund. 

Att Hushällninffs-sälbkaperna i riket böra taga sig saken 
an, anordna insamlandet af primär-uppgifterna, granska dessa, 
samt deraf göra sammandrag, hvart och ett för sitt distrikt, 
derom äro båda förslagen öfverens, och dervid är icke heller 
från Hushållnings-sällskapets sida något att erinra. 

Rörande sättet, huru primär-uppgifterna skola sammanbrin-
gas inom socknarne, har Kongl. Landtbruks-Akademien föresla
git, att detta skall verkställas af socken-komitéer, en i hvarje 
socken, till hvilka Ordförande utses af Hushållnings-sällskapet, 
men ledamöterna väljas af socknen på Walborgsmässo-socken-
stämma till obestämdt antal, enligt socknemännens eget skön, 
dock minst två; enligt Herr Bergs förslag utses äfven socken-
komité för ofvan omnämnda ändamål, dock med den skill
nad, att komiténs samtlige ledamöter väljas af socknen, till 
antal och på sätt socknen sjelf bestämmer. 

Om ifrågavarande bestyr skulle komma att öfverlemnas 
till en, endast för det ändamålet vald, socken-komité, tyckes 
det, som valet af densamma, på sätt Landtbruks-Akademien fö
reslagit, mera öfverensstämde med öfrige stadganden om Hus
hållnings-sällskapets öfverinseende och slutliga handläggning af 
ärendet, hvilken naturligtvis säkrare bör kunna utöfvas, då Hus
hållnings-sällskapet sjelft fått utse den, som inom socknen skall 
vara dess ombud vid de statistiska upplysningarnes insamlande; 
Hushållnings-sällskapet biträder således för sin del häruti Kongl. 
Landtbruks-Akademiens förslag. 
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För sakens framgång är det emellertid af mindre bety
denhet, huruledes den myndighet tillkommit, som har uppdrag 
att bereda materialier till jordbruks-statistiken; af ojemförligt 
större vigt är, att så väl den, som skall arbeta inom den 
trängre gränsen af en sockens område, som den, hvilken skall 
ordna för det större distriktet, länet, icke saknar nödiga medel 
till bestridande af de med bestyret oundgängligen förenade 
kostnader och till en billig ersättning för uppoffrad tid och 
möda. Det är i allmänhet för mycket begärdt, att en del 
medlemmar af ett samhälle, vare sig socknen eller länet, skola 
oafbrutet arbeta för det allmänna, utan någon pekuniär ersätt
ning, och utan förhoppning om framtida godtgörelse af annan 
art. Verksamheten sporras i allmänhet ej, om enda lönen är 
egen tillfredsställelse, och det är af sådan anledning Hushåll
nings-sällskapet tror sig böra fästa uppmärksamheten på, att ej 
för mycket må fordras och ej allt begäras af blotta välviljan 
och nitet för det allmänt nyttiga. 

Att de uppgifter, som ifrån sockenmyndigheterna infordras, 
alla böra vara affattade efter en form, och alla innehåila svar 
blott på bestämda gifna frågor; derom äro så väl de tryckta 
förslagens författare som Hushållnings-sällskapet öfverens, men 
rörande, det som skall frågas, äfvensom rörande den form, hvar-
uti svaren skola afgifvas, äro meningarne skiljaktiga. Enligt 
Hushållnings-sällskapets åsigt böra utur formuläret aflägsnas alla 
sådana frågor, som icke direkt beröra jordbruket och boskaps
skötseln, äfvensom alla de, på hvilka man skä ligen kan förmoda, 
att säkrare svar kunna erhållas från embetsmyndighcter eller 
andra håll; sådana frågor äro hufvudsakligen de om utskylder 
och onera af alla slag m. fl. Alla frågor böra kunna besvaras 
med blotta siffertals införande i vederbörliga kolumner utaf ett 
i tabellform upprättadt formulär, och följaktligen böra uteslutas 
de uti Herr Bergs förslag upptagna om jordens beståndsdelar, 
brukningssätt, väderlek, såningstid, åkerbruksredskap, gödnings
ämnen, stängselsätt m. fl., som vid besvarandet skulle förutsätta 
något slags författareskap, vore det än aldrig så obetydligt. 
Dock anser Hushållnings-sällskapet, som finner H^rr Bergs för
slag om en så kallad sockenliggare både vackert och möjligen 
i en framtid gagnande, att uti formulärblanketterna bör bere
das rum för dylika anteckningar, rörande skördens beskaffen
het, väderlek, såningstid m. fl., som sockenkomitén kan, om 
den så för godt finner, låta uti tabellen inflyta. Såsom skäl 
till dessa föreslagna förändringar får Hushållnings-sällskapet i 
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underdånighet anföra, dels, att då det torde möta svårigheter 
på flera ställen, åtminstone i början, att utaf den jordbrukande 
befolkningen erhålla svar på sådane frågor, som uteslutande af 
densamma kunna besvaras, bör man ej förstora dessa svårighe
ter genom att utan behof öka frågornas antal; och hvad sär-
skildt beträffar dem, som röra kostnaderna för skjuts, väghåll
ning eller andra dylika utskylder eller allmänna besvär, kan 
man vara på förhand förvissad, att de siffror, som erhölles, 
skulle, såsom beroende af subjektif uppfattning och olika sätt 
att beräkna, utfalla alltför otillfredsställande och merändels vida 
högre än skäligt vore. Att utaf personer, hos hvilka man ej 
kan förvänta den grad af bildning, som fordras, för att i korta, 
men bestämda termer afFatta sina tankar, infordra svar, som 
skola afgifvas med ord och som till viss grad förutsätta veten
skaplig underbyggnad, skulle utan gagn för dem, som skola be
gagna och till ett helt sammanföra dessa svar, blott öka det 
hufvudbry och bekymmer, som kanske äfven med begagnande 
af de enklaste former komme att mången gång lägra sig på 
den svarandes panna. Att på sätt Herr Berg äfven föreslagit 
låta svaren inflyta i siffror der och hvar på ett pappersblad 
emellan den tryckta texten, har äfven dubbla skäl emot sig. 
Dessa siffror, som skola uttrycka summor för hela socknar, 
måste nemligen härflyta från föregående summeringar af en 
mängd mindre tal, som uttrycka förhållandena vid hvarje sär-
skildt inom socknen befintligt jordbruk, och för att verkställa 
sådane summeringar måste tabellformen begagnas, hvilket åter 
förutsätter, att den person eller myndighet, af hvilken primär
uppgifterna skola samlas och redigeras, sjelf måste upprätta 
och uppliniera tabeller, ett arbete, till hvars utförande ofta 
skulle komma att saknas nödig förmåga. Dertill kommer, att 
när dessa uppgifter från öfver hundra socknar skola utaf di
striktsmyndigheten, här antagligen Hushållnings-sällskapet i lä
net, behandlas och till ett helt sammanföras, hvilket naturligt
vis bör ske uti en tabell för hela länet, skulle detta arbete 
förorsaka vida större besvär, om materialierne till denna tabell 
skola urplockas ur ett formulär, sådant, som det Herr Berg 
framlagt, än om de samlas från tabeller af lika form och med 
samma kolumner, som begagnas uti tabellen för länet eller 
Hushållnings-sällskaps-distriktet. 

Då Stockholms läns Hushållnings-sällskap således förordar 
begagnande af formulär, upprättade i tabellform, så väl för uppgif
ternas uppsamlande i socknarne som för dessa uppgifters ordnande 
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inom hela distriktet, må detta dock ej så förstås, som skulle 
Hushållnings-sällskapet godkänna den tabellform, som blifvit af 
Kongl. Landtbruks-Akademien föreslagen. Ehuru Hushållnings
sällskapet vill, med endast några få uteslutningar utaf och till-
lägg till de af Kongl. Akademien antagna, bibehålla samma 
kolumner, måste det uttrycka den farhåga, att om för dessa 
kolumners ifyllande man nödgas utbreda ett pappersblad af 
fyra fots bredd, och om alla egendomar i socknen skola hafva 
hvar sin rad och skola rymmas på samma blad, af möjligen sex 
eller ändå flera fots höjd, behandlingen af ett dylikt skulle fö
rekomma mången för saken nitälskande snart sagdt omöjligt, 
och hos andra föranleda misskrifningar och förvexlinrar, som 
störande skulle inverka på arbetets fortgång och slutliga resul
tat. Hushållnings-sällskapet har derföre trott sig böra i un
derdånighet föreslå ett formulär af mindre besvärligt format, 
utgörande ett häfte af ett skrifpappersarks storlek, och med 
första bladet så långt framskjutande öfver de följande, att å 
den framskjutande delen rymmes en kolumn med egendomar
nes namn, hvilken, då häftet uppslås, blifver synlig på venstra 
sidan om hvarje öppning, på sätt bilagde förslag närmare för
tydligar *). 

Enligt Hushållnings-sällskapets åsigt bör ärendet behand
las på följande sätt: Den Centralmyndighet, som får uppdrag 

*) För att här undvika den dryga kostnaden för detta forraidärförslags tryck
nings torde blott få upplysas, att, utom hvad Lär ofvan är anfördt, detsamma 
innehåller 65 vertikala kolumner, jemte rum a sista sidan för »anmärk
ningar rörande brukningssätt, väderlek, såningstid, skördens beskaffenhe-
med flera anmärkningsvärda förhållanden under året». Motsvarande kol. 1 
i Kongl. Landtbruks-Akademiens förslag har detta rubriken »hufvudgård» 
mot kol. 2—6 i K. L.-A:s har detta i 2 »underlydande, bebygdt, af åbo 
brukadt hemman, hemmansdel, torp eller lägenhet», i 3 »förmedladt hem
mantal»; kol. 7 och 8 i det förra = 4 och 5 i detta; kol. 9 = 6 har 
rubriken »skog och annan utmark»; benämningen »jordvinning» är utbytt 
mot »jordförbättring», »grunddikning» mot »underdikning»; det förra för
slagets kol. 14—-20 ändrade till 11: »frukt- och köksträdgård samt hum
legård», 12: »vintersäd», 13: »vårsäd», 14: »potatis», 15: »andra rotfruk
ter», samt 19: »trade»; kol. 21—29 i det förra = 20—28 i detta, men 
med tillägg här af 2 öppna kol. för andra sädesslag; kol. 30—43 i det 
förra = 31—44 i detta med utbyte af benämningen »lin» mot »tågor och 
blånor»; kol. 44 i del förra = 45 i detta, ändrad till »odlade gräs och 
andra foderväxter», samt 2 tomma kolumner lemnade; kol. 46—54 i det 
förra = 49—57 i detta, som derjemte upptager kol. 58: »fjäderfä» och kol. 
59: »renar»; kol. 55 och 56 af det förra utbytta i detta mot 60: »säd», 61: 
»rotfrukter», 62; »oljekakor», 63: »fabriksaffall», samt 2 öppna kolumner. 
Kol. 57—64 af det förra aro här uteslutne. 
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att emottaga och slutligen behandla materialierne till Sveriges 
jordbruks-statistik, går i författning om tryckning eller litogra-
fiering samt häftning af tillräckligt antal tabeller, hvilka årli
gen så tidigt kringsändas till Läns-styrelserna, att dessa kunna 
före utgången af Juni månad det år, för hvilket uppgifterna 
afses, fördela och tillställa tabellerna vederbörande Häradsskrif-
vare uti så stort antal exemplar, som i förhållande till antalet 
sjelfständiga egendomar och derunder lydande brukningsdelar i 
socknarne inom fögderiet må anses erforderligt. Häradsskrif-
varen inför derefter socknevis alla uti maotalslängden såsom 
sjelfständiga upptagna egendomar, hemman, hemmansdelar eller 
lägenheter, äfvensom alla, under annan egendom lydande, be
byggda, af åbo brukade hemman, hemmansdelar, torp eller lä
genheter till namn, nummer eller annat kännetecken samt hem
mantal, der sådant ifrågakommer, på vederbörliga ställen i ta
bellens l:sta, 2:dra och 3:dje kolumner, hvar och en på sin rad, 
hvarvid iakttages, att namnen på alla hufvudgårdar införas i 
första, samt namnen på under annan egendom lydande hem
man och lägenheter införas i andra kolumnen omedelbart efter 
sin hufvudgård, men för öfrigt i den ordning de i mantals-
längden förekomma, så att tydligen kan urskiljas, hvilka hem
man, torp och lägenheter, som sammanlaggde utgöra en pos
session. Häraf följer, att för hvarje större possession af flera 
hemman och smärre gårdar, dock icke mer än en af dessa an
tecknas i första kolumnen såsom hufvudgård, att hemman eller 
lägenheter, hörande under hufvudgård i annan socken uppföras 
i andra kolumnen i tabellen för den socken, hvaruti de äro 
belägne, hvarjemte anteckning sker i första kolumnen om huf-
vudgårdens namn och läge, samt att en hemmansdel eller lä
genhet, den må vara aldrig så liten, dock alltid kommer att 
såsom hufvudgård i första kolumnen införas, då den utgör en 
sjelfständig, d. v, s. med full eganderätt innehafd possession. 
Afsigten härmed är att bereda möjlighet till utrönande af jord
styckningens närvarande ståndpunkt och framtida fortgång inom 
fäderneslandet. 

Om, såsom i allmänhet torde blifva förhållandet, ett häfte, 
innehållande tjugu rader, icke förslår till upptagande på hvar 
sin rad af alla inom en socken befintliga sjelfständiga egendo
mar samt underlydande hemman, torp m. m., fortsattes uti ett 
andra och derefter i ett tredje häfte, o. s, v., dock så att al
drig hemman eller lägenheter, belägne uti olika socknar, blifva 
uti ett häfte sammanförde. Tabellerna fördelas derefter sock-
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nevis och tillställas före början af Oktober månad vederbö
rande Ordförande uti socken-komitéerna. Komitéerna gå deref-
ter under påföljande höst- och vintermånader i författning om 
tabellernas komplettering på sätt och efter den arbetsordning, 
komitéerna sjelfva för sig bestämma, hvarvid iakttages att i 
allmänhet, och isynnerhet första gången, specifika uppgifter, en
ligt rubrikerna öfver kolumnerna, lemnas for hvarje gård, hem
man eller lägenhet, som har särskild rad i tabellen, dock kan 
komité, om den finner lämpligt, och om dermed lättnad i 
arbetet vinnes, på en rad införa sammanlagda uppgifterna för 
flera under en hufvudgård hörande hemman, hemmansdelar, 
torp eller lägenheter, men för hvarje hufvudgård måste alltid 
ovilkorligen särskild rad begagnas. Tabellerna böra vara ifyllda 
till slutet af Februari månad och hållas derefter socknemännen 
tillhanda under tvänne veckor till genomseende och, i händelse 
af behof, till rättelsers meddelande. 

Derefter summeras desamma, summorna öfvertransporteras 
från .föregående till efterföljande häften, så att det sista afslu-
tas med en summa för hela socknen. Tabellerna afskrifvas 
derefter, undertecknas och aflemnas, originaltabellerna till sock
nens arkiv, och afskriften till Hushållnings-sällskapet i länet, 
hvilket bör ske inom utgången af Mars månad. Af Hus-
hållnings-sällskapet underkastas sockentabellerna en ytterligare 
granskning, på sätt Kongl. Landtbruks-Akademien föreslagit, 
innan de uti en för hela distriktet gemensam tabell samman
föras, och tillika med denna inom Maj månads utgång till ve
derbörande Central-myndighet afsändas. 

På skäl, som af Herr Berg blifvit framhållna, anser Hus
hållnings-sällskapet, att det bör öfverlemnas åt sockenkomi-
téerna, som insamla uppgifterna, att tills vidare begagna sig af 
mått och mal, som i orten äro gängse, hvilka likväl tydligen 
böra utsättas öfver hvarje kolumn. Den reduktion till landets, 
i lag föreskrifna, mått och mål, som derigenom blir en nöd
vändig följd, torde af Hushållnings-sällskapet eller Central-myn-
digheten med lätthet kunna verkställas. Upplysningar, rörande 
de i orten begagnade qvantitativa uttryckens förhållanden till 
de lagliga, torde dock i hvarje fall af Hushållnings-sällskapet 
meddelas. 

Hvad Hushållnings-sällskapet sålunda i underdånighet fö
reslagit, rörande insamlande af statistiska uppgifter om jord
bruket på landsbygden, torde äfven vara tillämpligt för stä
derna, hvarest insamlingen af upplysningar och tabellernas ifyll-
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ning verkställes af komité, bildad på enahanda sätt, som för 
landet blifvit föreslaget, hvilken komité, efter slutadt arbete, 
insänder uppgifterna till Hushållnings-sällskapet i distriktet lik-
tidigt med den ifrån landsbygden» *). 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Stockholms län har så
som dess eget utlåtande åberopat det af Hushållnings-sällska
pet afgifna. 

Hushållnings-sällskapet i Stora Kopparbergs län. (Uti ett 
till Konungens Befallningshafvande ställdt utlåtande,) 

»I skrifvelse af den 22 November sistlidet år har 
Konungens Befallningshafvande infordrat Hushållnings-sällska
pets utlåtande öfver Kongl. Landtbruks-Akademiens samt t. f. 
Chefens för Statistiska Central-Byrån särskilda, i vissa delar 
skiljaktiga, förslag till plan för allmän statistik för landets jord
bruk. Ofver dessa förslag har Konungens Befallningshafvande 
jemväl infordrat samt derefter till Hushållnings-sällskapet öf-
verlemnat inkomne yttranden från ett större antal af i länets 
serskilda delar bosatta ståndspersoner, presterskap och krono-
betjening. Dessa yttranden, fyratiofyra till antalet **), inne-

*) Det underdåniga utlåtandet är åtföljdt af en motiverad reservation af Fri
herre J. W. Stjernstedt mot uppskofvet med primäruppgifternas insam
lande till efterföljande vinter, mot öfverlåtelsen åt Sockne-komiténs godt-
finnande att göra anteckningar i anmärkningskolumnen rörande bruknings-
sätt m. m. i stället för att göra sådan anteckning obligatorisk, mot speci
fikation och kontroll af hvarje särskild brukningsdels utsäde, afkastning, m. 
m:, samt mot det afgifna förslagets utsträckning till giltighet för hela riket. 

**) Ur denna mängd af yttranden torde följande uppgifne sakförhållanden vara 
särskildt förtjenta att här meddelas. 

»Förslaget, att genom vederbörande tjenstemän låta uppföra hem
mantalet m. m. i de 6 första kol. af tab. Litt, A., låter visserligen i all
mänhet lätt verkställa sig, men som jorden inom större delen af St. Kop
parbergs län icke är åsätt hemmantal, utan beräknas efter andel i soldat-
rote, och en ganska stor del af hemmansdelarne i de socknar, som för 
längre tid sedan undergått storskifte, dels genom arf och dels genom köp 
numera är fördelad på flera intressenter, och i följd derof, att en stor del 
af hemmansegarne nu innehafva små delar, icke allenast uti åtskilliga hem
mansnummer inom samma by och samma rote, utan äfven i andra byar 
och rotar, hvaraf en del finnas belägne på ganska långt afstånd från hem-
mansegarens bostad, samt att flera hemraansnummer finnas uti mantals
längderna påförde personer, som för flera år sedan aflidit, och hvilkas arf-
vingar väl delat jorden sins emellan, men icke uppgifvit, hvilka och huru 
många nu ära intressenter i den ärfda fastigheten, så kan icke häradsskrif-

varen fullkomligt påföra hvar och en dess verkliga hemmantal.» 
(Gagnef. S. J. Ekeroth.) 
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hålla visserligen ett allmänneligt erkännande af behofvet och 
nyttan af en fullständig jordbruks-statistik för hela riket, men 

»Att förmå bönderna till afgifvande af slika anteckningar anser 
jag ej omöjligt, så framt man kan öfvertyga dera, att de icke dcrigenom 
gifva anledning att åsamka sig någon högre beskattning. Att äfven de 
minsta jordinnebafvare ej ära nu främmande för sådana anteckningar har 
jag förraärkt, dä jag sett många af dem i årets almanach hafva gjort sina 
uppsatser angående såningstiden, den sådda åkerns areal, väderleken vid 
såning och skörd, utsädets qvantum och skördens belopp m. m. Hvad hit
tills skett i liten skala, komme härefter att ske i en större och lända till 
mera nytta.» (Bjursås. N. G. Aström.) 

»Beträffande först de i formuläret förutsatte uppgifter, hvartill 
Häradsskrifvaren skulle lemna materialier, möter den svårigheten, att i man
talslängderna något mantal eller brukningsdelar icke äro för hvarje jord-
egare utsatte, dels deraf att räntan utgår af rotar, hvilka ofta kunna in-
nehafvas af en mängd personer med helt små jordetal, som icke på annat 
sätt kunna utletas än genom hufvudbötiderna, som, då något vite icke är 
dem förelagdt, ogerna underkasta sig någon kallelse för upplysningars med
delande om årligen tiraade förändringar med jorden inom roten, helst sällan 
eller aldrig någon upplysning vid mantalsskrifningnnie derora kan vinnas, 
hvaraf följer att för Häradsskrifvaren äfven med bästa vilja och föresats 
omöjliggöres att uppnå säker kännedom hämti, och dels deraf, att bergs-
frälset, som visserligen är påfördt hvarje egare och årligen vid mantals
skrifningarne i mängd omföres, är utsatt i spannland, snesland och band
land, hvilka väl kunna reduceras till mantal efter antaget beräkningssätt, 
96 spaunland på hemmanet, men gifva vid reduktionen nog oformliga tal 
att härvid kunna begagnas, så vida icke decimalbråk dertill finge användas, 
hvarigenom en betydlig lättnad för nersummering af mantalen kunde er-
hällas. I fråga vidare om uppgifter å torp, lagenheter, backstugor med 
högst £ tunnland och diverse andra lägenheter, hvartill Häradsskrifvaren 
äfven skulle lemna upplysning, komma många små skatte- och frälselö gen
heter med åsätt skatt och durchtåg att inbegripas under förutnämde hem
mantal, men alla öfrige (utom torp, som icke rinnas i Kopparbergs fög
deri, så vida icke dertill få hänföras brukens landbohemman och några 
skatte- och frälsehemman, som äro öfverlåtne på arrende), hvilka blott in-
nehafva ett litet odlingsland för potatis och understundom en ringa qvan-
titet spaumål, hvarå hvarken skatt eller durchtåg finnas påförde, kunna 
heller icke specifikt för dem hvardera, utan blott summariskt för dem alla, 
till antal uppgifvas, då så väl skillnaden i benämningen af backstugor och 
lägenheter, som den mer eller mindre varierande storleken af dessa icke 
är utredd och till arealen känd.» (Bergsgården. C. T. Ihrman.) 

»Enligt mantalslängderna för år 1860 finnes inom Ofvan-Siljans 
fögderi nedanstående antal särskilda hemraansbruk, nemligen: I Mora soc
ken 1,591, i Orsa 881, i Elfdals 602, i Wenjans 3 l8 och i Sofi»; Mag
dalenas socken 315 eller tillsammans 3,707. 

Om hvardera af dessa skola 64 olika uppgifter meddelas, enligt förslaget 
Litt. A, och om hvarje tabell antages inrymma 30 rader på hvarje siua, så 
erfordras 124 tabeller, hvardera om 2 ark, sålunda för hela fögderiet 10^ 
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i afseende på möjligheten och sättet att åstadkomma densamma 
flera skiljaktiga åsigter. A ena sidan påstås, att intetdera af 

bok papper, och då uppgifterna skola lemnas i två exemplar, åtgår mer 
än ett ris tryckta blanketter. 

Socken-komitéerna skota meddela 58 olika uppgifter om hvarje, hem
mansbruk, och om komitéerna antagas medhinna införandet i tabellerna 
af aldra högst 1,800 siffer-uppgifter pr dag, så erfordras för komitén 
i Mora socken 51 hela arbetsdagar, i Orsa 28, i Elfdals 19, i Wenjans 
10 och i Soriie Magdalenas socken 10 hela arbetsdagar. 

Uti denna beräkning är icke upptagen den tid, som erfordras för upp
gifternas insamlande, hvilket sistnärade arbete, om det skall ske så, som 
Kongl. Landtbruks-Akademien föreslagit, mångdubbelt kommer att öfver-
stiga det nu angifna, och att vid sådant förhållande, såsom förslaget pag. 9 
antyder, komité-iedamöterna endast af nit för saken skola offra så myc
ken möda och tid, kan man icke hoppas, än mindre fordra. 

Ealigt hvad ofvan är nämndt, skulle ena exemplaret af uppgifterna 
ensamt för Ofvan-Siljans fögderi komma att omfatta ett hälft ris papper 
och sålunda uppgifterna för hela länet 3 å 4 ris, hvilken massa tabeller 
skulle af Ordföranden och fyra ledamöter i Hushållnings-sällskapet, deri-
bland en Landtmätare inberäknad, granskas, förklaringar infordras, sam
mandrag upprättas och slutligen två exemplar deraf utskrifvas, allt sam-
manlagdt ett i sanning icke ringa arbete. Men äfven, om Hushållnings
sällskapet är villigt eller skyldigt att fullgöra detsamma, är det starkt tvif-
vel underkastadt, om Hushållnings-sällskapet kan utöfva någon synnerligen 
kontrollerande granskning af ifrågavarande uppgifter. 

Enligt förslaget, pag. 3, skola socken-komitéerna för hvarje särskildt 
hemmansbruk förskaffa sig svar på 58 olika frågor af jordegarne sjelfva. 

Inom fyra af fögderiets sex socknar, då Särna socken hiberäknas, ut-
göres ännu Pastorernas afiöning medelst så kallad skaft- och qvick-tionde, 
d. v. s. med en viss andel af kärfvarne på åkern samt vissa marker smör 
för hvarje ko o. s. v., och att vid denna tiondes utgörande allmänt stor 
oärlighet eger rum, är tyvärr en både känd och erkänd sak; och så länge 
ett sådant förhållande fortfar, är det lätt att bedöma, huru stor grad af 
tillförlitlighet kan tillmätas de uppgifter om jordbruksförhållanden, som 
skola hemtas ur allmogens egen mun, särdeles i de frågor, som Akade
mien pag. 3 anser vigtigast, nemligen om utsäde, skörd och antal under
hållna kreatur. Dessutom, om afven ett fåtal bland allmogen vore villigt 
lemna sanningsenliga svar på de framställda frågorna, kunna dessa i många 
fall icke besvaras, och deribland den frågan, huru stor jordens afkastning 
för året varit, emedan det ännu inom en stor del af Dalorten, äfven af de 
mest upplysta och fördomsfria bönder, anses otillständigt att, såsom orden 
falla, »mäta med vår Herre.» (Mora. Ph. Kjellin,) 

Slutligen torde böra tilläggas, att Kyrkoherden Liljenmark i Svärdsjö 
jemte sitt yttrande bifogat en summarisk tabell för socknen, upprättad en
ligt formuläret Litt. A, vid hvilken tabells utarbetande begagnats roterings-
längdenia för arealuppgifterna. Men då de skattlagda jordugarnes antal 
uppgår till 1,099, och inskrifningarne för hvar och en af dessa i 64 ko
lumner skulle påkalla icke mindre än 70,336 särskilda inskrifningar, hvil-
kas verkställande icke synes rimligen kunna ifrågasättas, så har den till-
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förslagen, hvarken Kongl. Landtbruks-Akademiens eller t. f. 
Chefens för Statistiska Byrån låta genomföra sig af brist på 
möjlighet att från kommunerna kunna anskaffa de upplysnin
gar, som erfordras, samt å andra sidan nästan motsatsen eller 
att för begges genomförande svårigheterna icke äro oöfvervin-
neliga, helst om till en början frågornas antal inskränkes till 
ett färre. Näst denna hufvudsakliga skiljaktighet i åsigter fö
rekommer, att bland dem, som yttrat sig för möjligheten af för
slagens genomförande, somliga gifvit företrädet åt Kongl. Landt
bruks-Akademiens och andra åt t. f. Chefens för Statistiska 
Byrån. De förra anse nemligen Akademiens vara lämpligare 
och bättre dexför, att framställda frågor endast hvart femte 
år återkomma till besvarande, men de senare t. f. Chefens 
just derför att de framställda frågorna årligen skola besvaras 
medelst komitérades anteckningar i den s. k. sockenliggaren. 

Till detta inskränker Hushållnings-sällskapet sin redogö
relse för ifrågavarande yttranden, men anser att flera af dem, 
med hänsyn till sund kritisk behandling af ärendet förtjenade 
att komma till såväl Kongl. Landtbruks-Akademiens som till 
Chefens för Statistiska Byrån kännedom. 

Såsom eget utlåtande har Hushållnings-sällskapet derefter 
äran afgifva följande: 

Erkännande, att en fullständig jordbruks-statistik för hela 
riket vore af stort värde, skyndar Hushållnings-sällskapet för
klara sig skyldigt, att för ändamålet tillhandagå med alla möj
liga och, för så vidt ske kan, tillförlitliga upplysningar, men an
ser sig dock på förhand böra tillkännagifva, att det säkerligen, 
åtminstone till en början, icke blir möjligt att erhålla så full
ständiga och noggranna uppgifter, att derpå grundade beräk
ningar ju icke i vissa delar kunna blifva missledande i stället 
för upplysande. Lika litet, som dessa upplysningar kunna er
fordras och vara att förvänta från allmogen direkte eller ome
delbart, lika litet kan Hushållnings-sällskapet förbinda sig, att 
annorledes än genom komitérade inom hvarje kommun för
skaffa desamma. I länets storskiftade socknar, till antalet 20, 
utgörande ungefär f:delar af länets areal, vet vanligtvis allmo-

gång å personer med nödig snkkiiimedom och omdömesförmåga inom sock
nens 45 rotar, hvitken förefunnits till ett antal af 5 personer, blifvit anli
tad for uppgifternas meddelande. De summor, som sålunda vunnits för 5 
rotar, hafva sedan blifvit multiplicerade med i), för att få hela roteantalet 
fullt. Granskningen af det sålunda vunna resultatet antnges ådagalägga 
möjligheten att på denna väg efterhand vinna det afsedda ändamålet. B-g. 
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gen icke arealen af sin jord utan blott dess tunnlandtal efter 
åsätt grad och icke heller beloppet af utsådd eller skördad 
säd. Det heter nemligen i sistnämnde hänseende: »vi mäta 
och räkna icke med vår Herre». Men om, på sätt i förslagen 
förekommer, komitérade utses i hvarje kommun, högst tvänne 
till antalet, med ordförande tillsatt af Hushållnings-sällskapet, 
så torde för dessa blifva möjligt, att efter åsätt grad räkna sig 
till hvarje egendoms areal inom de storskiftade socknarne, äf-
vensom att med kännedom om i orten vanligt belopp utsäde 
och erhållande afkastning pr tunnland åtminstone approximatift 
uppskatta till tunnetal både utsäde och skörd. Hvad åter be
träffar dylika uppgifter inom socknar, som ännu icke undergått 
skifte, eller der jord af bergsfrälse natur förekommer, blir vis
serligen i brist antingen helt och hållet eller partielt af vägle
dande geometriska kartor, komitérades uppdrag än svårare 
att fullgöra. Men med ledning af åtkomsthandlingar, af öfvadt 
öga att bedöma ytmått samt af erhållande upplysningar af 
jordegarna sjelfva torde äfven i sådana fall egendomens areal 
temmeligen noga kunna utredas. Under sådan förutsättning är 
det ock, som Hushållnings-sällskapet anser besvarandet så små
ningom möjligt af öfriga frågor, de der i flesta fall bero på 
samt hafva sin kontroll i verkliga förhållandet med och emellan 
åkerns och ängens areala innehåll. Emellertid anser Hushåll
nings-sällskapet, det bör frågornas antal, för att icke verka af-
skräckande, åtminstone till en början inskränkas till högst få, 
eller ock svaren, som alltid böra kunna gifvas med siffror, på 
flera af dem icke till en början påräknas. 

Beträffande tiden för insamlandet af svaren på framställde 
frågor äfvensom sättet för dessas begagnande, så anser Hus
hållnings-sällskapet det förslag derom, som t. f. Chefen i Sta
tistiska Byrån uppgifvit, hafva företräde framför Kongl. Landt-
bruks-Akademiens. Väl förefaller det vid första påseendet, som 
skulle besväret att engång hvart femte år uppsamla och an
teckna ifrågavarande uppgifter eller svar blifva mindre mödo
samt, än att hvarje år förehafva samma arbete, men om ko
mitérade, som i hvarje kommun utses för ändamålet, blifva 
ständiga, så hafva dessa genom sina årliga anteckningar om 
förändrade förhållanden i den s. k. socken-liggaren, desto rin
gare besvär med upprättandet af uppgifterna för nästa qvin-
qvennium. Dessutom måste genom de årliga anteckningarne 
om erhållna skördar m. m. uppgifterna om medeltalet derom 
under ett lustrum icke endast vinna i tillförlitlighet, utan ock 
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genom deras årliga insamling intresset uppehållas för saken 
bättre än genom den femåriga, under hvilken åtgärden blifver 
hvart femte år nästan ny och i följd deraf afskräckande. Soc
ken-liggaren, såsom innehållande en vigtig del af en sockens 
historia under all framtid, måste derförutom väcka en hvar för
samlingsmedlems håg, att bidraga till dess fullständighet. 

Slutligen får Hushållnings-sällskapet, som anser ersättning 
till komitérade för deras besvär oundgänglig, vördsamt före
slå, att denna ersättning beredes dem af allmänna medel, af 
skäl att de tillgångar, som detta Sällskap disponerar, behöfvas 
för premier, aflöningar och för uppmuntran åt hvarjehanda för-
tjenster inom landtmannayrket, äfvensom för nedsättning af 
Sällskapets skuld för inköpet af Wassbo egendom till Landt-
bruks-skola och för byggnader derstädes.» — 

Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i St. Kopparbergs län 
anmäler, att för dess del icke är något att tillägga till det, 
som Hushållnings-sällskapet i dess ofvan anförda utlåtande 
upplyst, hemställt och tillstyrkt, såsom till alla delar överens
stämmande med Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uppfattning 
om ortens förhållanden och utredande, hvilka hinder som här 
möta för insamlandet af så tillförlitliga statistiska uppgifter om 
jordbrukets tillstånd, utveckling och brister, som äro oundgäng
liga, för att det med ifrågavarande förslag afsedda ändamål må 
kunna till allmänt och enskildt gagn, ernås, samt upplysande 
derom, att uppoffringar af allmänna medel äro för undanröd-
jandet af dessa hinder utaf nöden. — — 

Hushållnings-sällskapet i Skaraborgs län. (Uti ett till 
Konungens Befallningshafvande ställdt utlåtande.) 

»Sedan Hushållnings-sällskapet blifvit hördt öfver det 
framställda, till dess utlåtande öfverlemnade, förslaget rörande 
tillvägabringande af en statistik öfver Sveriges jordbruk, har 
Sällskapet deröfver velat meddela följande yttrande: 

I anseende till de stora fördelar, som otvifvelaktigt skulle 
vinnas genom årligt samlande af statistiska uppgifter rörande 
jordbruket, skulle Hushållnings-sällskapet icke tveka att in
stämma uti det af Herr Berg uti Statistiska Beredningen af-
gifna yttrande och förslag, om icke Sällskapet funne detta för 
närvarande vara förenadt med nästan oöfvervinneliga praktiska 
svårigheter genom omöjligheten, att på alla orter finna perso
ner, tillräckligt intresserade för saken, för att vilja deråt egna 
en årlig och ihållande omtanka. Intresset för denna sak skall 
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utan tvifvel stiga i samma mån, som man kan hoppas vinna 
fullkomligt tillförlitliga uppgifter; men så länge hufvudvilkoret 
for granskningen af de lemiiade uppgifternas sanning, en full
ständig kännedom af arealen, saknas, kan man ej heller hoppas, 
att saken skall vinna något allmännare förtroende. Då man i 
en framtid lyckats öfvervinna denna svårighet, äfven å de orter, 
der arealen är mera tillförlitligt känd, synes som skäl kunde 
vara, att göra försök med årliga uppgifter. 

Ehuru Hushållnings-sällskapet, af nämnda anledning, befa
rar, att uppgifterna under landtbrukets nuvarande ståndpunkt 
aldrig skola blifva så fullt tillförlitliga, som vore att önska, dra
ger sällskapet dock icke i betänkande, att tillstyrka det stati
stiska uppgifter insamlas för hvarje femårsperiod på det sätt, 
Kongl. Landtbruks-Akademien föreslagit. Inom Hushållnings-
sällskaperna bör icke saknas det intresse, som erfordras för att 
bereda dessa uppgifter den största möjliga fullständighet. 

Sällskapet har visserligen ansett några mindre förändringar 
i afseende på det af Kongl. Landtbruks-Akademien uppställda 
tabellformuläret behöfliga; men då det i anseende till olika pro
vinsers högst skiljaktiga förhållanden torde blifva nödigt, att 
under bibehållande af en viss allmän form för dessa tabeller 
medgifva Hushållnings-sällskaperna tillräcklig frihet, att lämpa 
frågorna efter ortens behof samt utvecklingsgraden af dess jord
bruk och öfriga näringar, behöfva dessa här icke angifvas.» 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Skaraborgs län. 
»Att äga en, så vidt möjligt är, fullständig känne

dom om ett lands produktionsförmåga; att städse kunna på 
siffran bestämma afkastningens belopp, förbrukningen i orterna 
och öfverskottet till afsalu, som af de särskilda näringarne kunna 
påräknas, måste alltid vara för statsförvaltningen önskvärdt, och 
fördelarne af en dylik i pålitliga siffertal uttryckt kunskap om 
näringarnes lifskraft, hvarmed behofvet att utreda de orsaker, 
hvilka motverka eller förhöja densamma, samt undanrödja de 
förra och befordra de sednare, sjelftnant förenar sig, faller otvif-
velaktigt tillbaka på det folk, som ikläder sig de för dylikt 
ändamål erforderliga uppoffringar; men då fråga icke är att, 
oberoende af kostnaderna, anskaffa de mest värdefulla statisti
ska uppgifter, utan såsom i nu förevarande hänseende att be
reda sig en sodan fortgående kunskap om en näringsgrens ställ
ning, som, med begagnande af förhandenvarande hjelpkällor, 
kan åstadkommas; så blifver det en nödvändighet, att först noga 
undersöka och beräkna nämnde källors rikedom på krafter och 
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tillgångar samt, utan att öfverskatta någondera, af dem begära 
allt hvad som kan erhållas, men intet derutöfver; — man 
måste, med andra ord, såsom Chefen för Statistiska Central-
Byrån i sitt förslag yttrar, göra sig reda för det ändamål, man 
åsyftar, och de utvägar eller medel, som för sådant ändamål 
äro att påräkna, samt derefter lämpa sättet för målets uppnå
ende; — men allt detta måste ske i ett sammanhang, tanken 
bör framför allt tygla önskningarne, då man bestämmer ända
målet, och icke dervid glömma bort medlen; det kunde annars 
lätt hända, såsom i sistnämnde förslag på ett annat ställe yt
tras, att man i sjelfva verket snarare förlorar än vinner på 
försöket. 

Det är Eders Kongl. Maj:ts Befallning.shafvandes öfverty-
gelse, att Chefen för Statistiska Central-Byrån gått för långt, 
då han såsom ändamål för on Svensk jordbruks-statistik i det 
närvarande ögonblicket och med de hjelpmedel, som stå till 
buds, uppställt fordringen på årliga uppgifter, angående jord
bruksproduktionens qvantum och beskaffenhet, åskådliggjord ge
nom svar på en mängd frågor, hvilkas tillförlitliga besvarande 
han på samma gång medgifver vara med ytterlig svårighet 
förenadt. 

För att underkasta sig det mödosamma och ihärdiga ar
bete, som ovedersägligen är förenadt med insamlandet, anteck
nandet och ordnandet årligen två gånger af alla de uppgifter, 
som uti det förslaget bifogade formulär till sockneliggare på
kallas, måste man i första rummet hafva någon utsigt, att fruk
ten af arbetet skall blifva ett fullständigt uttryck af verklighe
ten och de antecknade siffrorna motsvara befintliga qvantiteter, 
helst då, om det är fråga att endast komma sanningen nära, 
en vida mindre mödosam utväg kan anlitas, hvilken, efter verk
ställd undersökning en gång under loppet af en längre tidrymd 
och med begagnande af öfverslagsvis anställde beräkningar i 
öfrigt, bör antagas kunna gifva i det närmaste jemngoda resul-
tater. — Full tillförlitlighet torde emellertid, såsom förslaget 
ock uttryckligen medgifver, icke kunna ernås utan tillfälle till 
säker kontroll, och en sådan kan icke åstadkommas innan den 
Svenska jorden blifvit fullständigt uppmätt och kartlagd samt 
jordmatriklar för de särskilde länen upprättats, hvilket arbete 
ännu torde framför sig hafva en aflägsen framtid. Hvarje an
nat sätt att inhemta kunskap om arealen, skall alltid blifva 
sväfvande och för den rena statistiken otillfredsställande, hvarom 
uppgifterna till den så kallade Finans-Komitén, ehuru, åt-

9 
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minstone inom detta län, med verklig omsorg insamlade, nog
samt bära vittne. Författarens i öfrigt lofvärda begär att oför-
dröjligen skapa en på siffror grundad fortlöpande årlig redogö
relse för landets jordbruksförhållanden har emellertid uppen
bart förmått honom att vilja tills vidare lägga sistberörde upp
gifter till grund för en jordbruks-statistik, ehuru han på åt
skilliga ställen i förslaget, såsom sidd. 12 och 21, uttryckligen 
förklarar, att utan ett ekonomiskt karteverk eller en så kallad 
kadaster, såsom utgångspunkt och kontrollmedel, jordbruks-sta
tistikens öfrige uppgifter icke kunna »tillerkännas något värde» 
eller blifva »tillfredsställande». Ett dylikt arbete tills vidare, 
hvars hela resultat, enligt författarens eget omdöme, skulle blifva 
ett städse otillfredsstäldt sökande efter sanningen, skulle emel
lertid medföra mycken möda och taga icke ringa krafter i 
anspråk. 

Redan denna brist på tillräcklig grund för bedömandet af 
de statistiska uppgifternas tillförlitlighet såsom verkligheten be
tecknande tal skulle, enligt Eders Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes tanka, vara tillräcklig att afstyrka bifall till Chefens 
för Statistiska Central-Byrån ifrågavarande förslag, men äfven 
för verkställbarheten deraf i öfrigt möta svårigheter, hvilka icke 
böra lemnas ovidrörde. 

Hvilken af de i förslaget omförmälda methoder man än må 
välja för uppgifternas insamlande, så blifver det dock, såsom 
författaren uppenbarligen sjelf förutsett, nödvändigt att för in-
hemtandet af åtskillige bland de ifrågasatta upplysningarne, så
som arealen af jord, använd till odling af särskilde sädesslag, 
utsädet, skördebeloppet, skördens vigt och beskaffenhet, åtgång 
till föda och kreatursutfodring med flere, vända sig med frå
gor till producenterna sjelfva. Hvar och en vet, med hvilken 
ovilja menniskor i allmänhet redogöra för sin ekonomiska ställ
ning och det sätt, hvarpå de förvalta sin enskilda hushållning. 
Fördelen att i de till besvarande framställda frågorna hafva 
ett slags promemoria, beräknad att ersätta bristen på bokhål-
leri, skulle hos personer, som dels sakna nödig skrifkunskap, 
dels vuxit upp med vanan att utan anteckning vårda sina an
gelägenheter, säkerligen icke framkalla benägenhet till någon 
mera än vanlig uppriktighet. Jemväl den utvägen att låta in-
samlarne med ed förbinda sig att icke förråda hvad de om den 
enskilde jordbrukarens angelägenheter finge sig bekant, skulle 
antagligen icke hos honom framkalla mera beredvillighet att 
yppa beskaffenheten af hans ekonomi, såsom utgörande ett om-
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rade, det han af hvarjehanda skäl vill hafva fridlyst för andras 
blickar. Skriftligen antecknade uppgifter kunna ju dessutom 
lätt råka i händerna på andra, än insamlarne, och blifva före
mål för en förargelseväckande uppmärksamhet. Denna ovilja 
och obenägenhet skulle dock en nitisk insamlare se sig nödsa
kad att trotsa under bemödande att framkalla ett förtroende, 
hvars beskaffenhet under sådana omständigheter, betraktadt från 
det verkliga förhållandets synpunkt, lätt faller i ögonen. Men 
hvar finna lämpliga personer för ett dylikt i sig sjelf motbju
dande uppdrag? Ingalunda kan man göra sig den förhoppnin
gen att inom hvarje socken eller distrikt, som förslaget förut
sätter, påträffa sådana män, hvilka otvifvelaktigt böra besitta 
tillräcklig skarpsinnighet och sakkännedom för att i hvarje fall 
kunna skilja öfverdrift ifrån verklighet. Men antag, att det 
med någon jemkning i förslaget skulle blifva möjligt att från 
olika håll samla tillräckligt antal pålitlige och omsorgsfulle räk
nare med den enskilde jordbrukaren om hans inkomster och 
utgifter, beskaffenheten af hans jord och det sätt, hvarpå han 
vårdade densamma; så blifver det dock alltid mera än vågadt 
att antaga, det någon utan tillräcklig ersättning skulle vilja åtaga 
sig ett årligen två gånger återkommande på samma gång mö
dosamt och mindre angenämt bestyr. Uti förslaget finnes 
emellertid icke ens någon antydning om sättet, huru ett dylikt 
arbete skulle godtgöras, om man icke såsom sådan får antaga 
den på sidan 23 yttrade förhoppning, att Hushållnings-sällska-
perna, dertill uppmanade af den allmänna meningens bifall, 
skulle för ändamålet anvisa en del af sina inkomster; men huru 
förledande än en dylik lön kunde förefalla, är det likväl min
dre troligt, att Hushållnings-sällskaperna, om de också öfverallt 
kunna förfoga öfver tillräckliga medel, skola finnas villige att 
till jordbruks-statistikens befrämjande anslå mera än som åtgår 
för uppgifternas ordnande och granskning, sedan de till säll-
skaperna från socknarne inkommit. — Detta läns Hushållnings
sällskap, som i allmänhet uttalat sig emot de årliga uppgifterne 
för närvarande, har visserligen icke yttrat sig angående kost
nadernas gäldande ur dess kassa, men af hvad Sällskapet an
fört, torde man icke kunna förutsätta samtycke till någon ut
gift för berörde ändamål. Uti ett förslag, hvars författare syn
barligen icke kunnat öfvertyga sig sjelf om obehöfligheten af 
penningetillgång för möjligheten af detsammas verkställighet, 
synes det emellertid, som skulle några ord, angående sättet för 
dylik tillgångs anskaffande, icke hafva varit öfvecflödige. — För-
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fattaren har väntat mycket af det enskilda nitet. Detta kan 
visserligen uträtta stora ting, der det upplyst, lefvande och kraf
tigt framträder, men af erfarenhetens vittnesbörd vet man, att 
sådant sällan inträffar och ingalunda så ymnigt, att det, såsom 
förslaget förutsätter, kan uppsökas inom hvarje socken i riket, 
isynnerhet då fråga är om en angelägenhet, hvilken till sin vigt 
och betydelse för ett icke ringa antal personer hittills varit och 
ännu är nästan alldeles främmande, för att icke säga förhatlig 
såsom en slags beslöjad upprinnelse till framtida beskattning. 

Ehuru, på grund af hvad sålunda blifvit anfördt, Eders 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande anser sig för det närvarande 
icke kunna biträda Chefens för Statistiska Central-Byrån för
slag, angående årliga uppgifters insamlande till en jordbruks
statistik, såsom, enligt Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvan-
des åsigt, icke medförande upplysningar i värde motsvarande 
det betydliga arbete, som på insamlandet måste användas, och 
i fråga om sättet för primäruppgifternas inhemtande nära nog 
outförbart, så torde dock, för den händelse ofvau anförde skäl 
icke skulle lyckas att tillvinna sig Nådigt afseende, från detta 
underdåniga utlåtande icke böra uteslutas de betänkligheter, 
som i fråga om öfriga delar af förslaget hos Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande sig yppat. Sålunda har, beträffande 
formen för den så kallade sockneliggaren, Eders Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande icke kunnat undgå att anmärka det olämp
liga deruti, att svaren skola införas uti strödda öppningar på 
ett hälft ark papper, hvilket otvifvelaktigt kommer att medföra 
oreda vid primäruppgifternas antecknande af de förste insam-
larne samt ökadt besvär och arbete för dem, hvilkas åliggande 
det skulle blifva att ordna och sammanräkna dem för sock-
narne och länen. Enligt Eders Kongl. Maj:ts Befallningshaf-
vandes åsigt, borde frågorna uppställas i tabellform och tabel
lerna så inrättas, att de, så vidt ske kunde, blefve lätt band-
terlige. — Hvad frågornas beskaffenhet och innehåll angår, så 
torde från formuläret böra uteslutas alla sådana uppgifter, hvilka 
icke genom siffrors införande i förut upplinierade kolumner kunna 
besvaras, såsom angående jordens beståndsdelar, väderlek m. m., 
hvilka upplysningar dels icke utan vetenskaplig bildning kunna 
meddelas, dels på annat sätt med lika, om icke med mera till
förlitlighet kunna erhållas. 

I afseende på bearbetandet af den förordade årliga jord
bruks-statistiken, har Chefen för Statistiska Central-Byrån vi
dare föreslagit, att sockneliggaren, ifylld med föreskrifna upp-
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gifter, borde tillhandahållas vederbörande kronobetjente för att 
af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande begagnas till led
ning dels för en statistisk redogörelse öfver hvad som rör ut
sädet för året samt antalet vmterfödda kreatur, hvilken redo
görelse borde afgifvas inom Juni månads slut, dels för en dylik 
redogörelse öfver årets skörd, hvilken borde afgifvas i Decem
ber månad. Sammanställer man detta förslag med den på åt-
skillige andra ställen i utlåtandet och särskildt uti en not till 
näst föregående moment i förslaget uttalade önskningen, att 
sockneliggaren måtte i vissa delar begagnas såsom material för 
de berättelser om årsväxten, hvilka det enligt gällande före
skrift åligger Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande att tre 
gånger årligen, nemligen inom medlet af Juli, Augusti och Ok
tober månader till Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Stats-Kon
tor afgifva, så kan man med skäl räka i villrådighet vid bedö
mandet, huruvida författarens mening varit att åt Konungens 
Befallningshafvande antingen anvisa en ny källa för redan fö-
reskrifne uppgifters insamlande, eller ock bereda tillfälle till en 
ny och utvidgad verksamhet. 

1 förra fallet blifver materialet, såsom i väsentligt afseende allt 
för sent tillgängligt, icke for ändamålet användbart och i det sed-
nare hänseendet, om man ock skulle anse sig skäligen kunna 
öka Läns-styrelsernas tillföreue redan tillräckligt ansträngande 
göromål med ett nytt bestyr af icke ringa omfång och besvär
lighet med afseende på beskaffenheten af det material, hvar-
ifrån uppgifterna skulle sammanplockas, isynnerhet der de sär
skilde socknarnes antal, såsom här i länet, uppgår till 271; så 
torde man dock icke af en myndighet såsom embetspligt böra 
fordra en redogörelse, grundad på uppgifter, hvilka, såsom be
roende på enskilda personers nit, äro helt och hållet frivilliga 
samt kunna uteblifva utan att sådant för den försumlige an
tecknaren medför något ansvar. I öfrigt blifver det icke kon-
seqvent, att, då man har för afsigt att ifrån Läns-styrelserna 
på Hushållnings-sällskaperna öfverflytta bearbetandet af jord
bruks-statistiken, bibehålla de förra vid en del af arbetet; hvil-
ket också icke torde vinna på en dylik splittring. 

Efter sålunda slutadt yttrande, angående Chefens för Sta
tistiska Central-Byrån förslag, öfvergår Eders Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande till det förslag, Eders Kongl. Maj:ts Landt-
bruks-Akademi i ämnet afgifvit. 
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Emot detta förslag har blifvit anmärkt, att, då uppgifter
nas insamlande skedde blott en gång under hvarje femårsperiod, 
de hufvudsakligen skulle komma att angifva förhållandet under 
det år, då insamlingen gjordes; att den kunskap, som sålunda 
vunnes om jordbrukets tillstånd och framsteg, allt för lätt stör
des af alla de tillfälligheter, som kunde inverka på förhållan
det under ett enstaka år; att något egentligt medeltal utan 
årliga anteckningar icke kunde erhållas; samt att det endast 
femårsvis återkommande behofvet att befatta sig med de stati
stiska anteckningarne och beräkningarne icke så lätt kunde ut
bilda den nödiga vanan, erfarenheten och intresset för saken. 

Riktigheten af dessa anmärkningar kan visserligen icke be
stridas, om man betraktar saken från den egentliga statistikens 
synpunkt, hvilken måste fordra fullt tillförlitliga eller absoluta 
tal, men om det får antagas, att under närvarande förhållanden 
icke någon utväg finnes att erhålla sådana siffror, och det på 
samma gång icke kan förnekas, att sakkunnige män, som med 
oaf bruten uppmärksamhet följa jordbruksnäringens utveckling i de 
särskilda orterna, böra vara i tillfälle att vid den uppskattning, 
som hvart femte år äger rum, med behörig urskiljning, ej min
dre afräkna det öfverskott, som en ymnig årsväxt skänker, än 
äfven lemna behörigt afseende åt den tillfälliga brist, som af 
ett missväxtår föranledes; så synes icke något skäl vara att be-
tvifla, det den produkt, som vid en dylik med grannlagenhet 
verkställd öfverslagsberäkning för ett qvinqvennium uppkommer, 
med skäl kan anses utgöra en hufvudsakligen lika värdefull 
skildring af jordbrukets tillstånd under den period, skildringen 
omfattar, som den qvot, hvilken uppkommer, då tal, årligen 
antecknade, enligt Chefens för Statistiska Central-Byrån förslag, 
femårsvis hopläggas och delas med fem, om den också icke i 
sträng mening kan få namn af medeltal. — Utan någon sådan 
besvärlig inqvisition af enskilda personers hushållningssätt, som 
berörde förslag förutsätter, skola de personer, hvilka med nit 
omfatta saken, otvifvelaktigt genom okulärbesigtningar, samtal 
med jordbrukare hvartill den rymligare tiden af fem år emel
lan hvarje redogörelse, bereder talrika tillfällen samt hvarje-
handa förelöpande anteckningar veta att förskaffa sig så säker 
grund för uppgifternas meddelande, som kan erhållas, och man 
är fullt berättigad att antaga, att det nit, af hvilket man icke 
fordrar annat än det kan åstadkomma, eller en på sannolik
hetsberäkningar grundad redogörelse för jordbruksyrkets till
stånd och framsteg under en viss tidrymd, skall söka att 



95 Norrbottens län. 

komma sanningen så nära som möjligt och i medvetandet der-
om samt andras erkännande af ett allvarligt bemödande finna 
sig belönadt; — då det deremot bör blifva nedslående att oupp
hörligt sträfva efter en absolut tillförlitlighet, med någorlunda 
säker utsigt att icke kunna nå målet. I öfrigt torde intresset 
för saken snarare minskas, än höjas genom att allt för flitigt 
anlitas. 

Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, som anser en 
dylik femårsberättelse angående jordbrukets tillstånd vara det 
enda, som med något utseende till framgång för det närvarande 
kan uppställas såsom ändamål för en svensk jordbruks-statistik, 
förenar sig, under förutsättning att Hushållnings-sällskaperna 
öfver allt såsom härstädes dertill lemna erforderligt biträde, i 
afseende på sättet för utförandet uti de åsigter och de förslag, 
Eders Kongl. Maj:ts Landtbruks-Akademi uttalat och fram
ställt; dock med den skiljaktighet, att Eders Kongl. Maj:ts Be
fallningshafvande dristar föreslå, att jemväl sådana uppgifter, 
rörande jordbruks-statistiken, hvilka icke lämpa sig för tabella
risk redogörelse, böra af Hushållnings-sällskaperna, enligt de 
föreskrifter, som kunna komma att meddelas, i ett samman
hang insamlas och ordnas, samt att Hushållnings-sällskaperna 
må lemnas frihet att, med bibehållande af formulärtabellens 
allmänna form, lämpa frågorna efter orternas behof samt ut
vecklingsgraden af deras jordbruk; lärande det bero på beskaf
fenheten af den plan, som för den officiela statistiken i all
mänhet kan varda fastställd, huruvida den redogörelse för jord
brukets tillstånd, som här senast omförmäles, må, efter före
gången bearbetning af Centralmyndighet, anses förtient att ingå 
såsom särskild afdelning i »Bidrag till Sveriges Officiela Sta
tistik». 

Hushållnings-sällskapet i Norrbottens län. (Uti ett till 
Konungens Befallningshafvande ställdt utlåtande af Förvalt
nings-Utskottet.) 

»Förvaltnings-Utskottet, som, vid Norrbottens läns 
Hushållnings-sällskaps allmänna sammankomst den 28 nästlidne 
Januari, vid behandlingen af frågan om tillvägabringandet af 
en Statistik öfver Sveriges jordbruk, erhöll Sällskapets uppdrag 
att afgifva infordradt yttrande öfver i sådant afseende af Kongl. 
Landtbruks-Akademien och Statistiska Central-Byrån medde-
ladt förslag, går nu att detta uppdrag fullgöra. 



96 Norrbottens län. 

Lika med Sällskapet finner Utskottet, det svårigheten att 
undanrödja hindren mot erhållandet af tillförlitliga primärupp
gifter främst ställer sig i vägen för den länge närda önskan 
om upprättandet af Jordbruks-statistik; och att dessa hinder 
uti ett län, utsträckt på en längd mellan Norska gränsen och 
Bottniska viken samt gränsen mot Finland af sextio mil, samt 
en bredd af trettiotvå mil äro många och stora, säger sig sjelft, 
särdeles som derjemte måste tagas i betraktande hemmanens 
till betydlig del spridda lägen, saknad af jorddelarnes geome
triska affattuing, samt i många kommuner bristen på fullt in
tresserade och tillräckligt erfarna personers biträde för uppgif
ternas åvägabringande. Häraf visar sig klart, att för närva
rande någon fullt tillförlitlig statistik öfver Norrbottens jord
bruk icke är att förvänta. Ett ospardt bemödande att nalkas 
det önskade målet torde likväl icke komma att sakna alla 
fruktbärande följder. Men äfven blott härtill kräfves stor möda, 
tidsuppoffring och kostnader — ja långt större än att fåtalet 
af de personer, som äga insigter till företagets utförande, skulle 
kunna utan kännbar skada för sin ekonomiska ställning åtaga 
sig värfvet; hvarföre och då Sällskapets tillgångar och årliga 
inkomster äro så ringa, att de på långt när icke förslå till de 
närmast liggande föremålen för Sällskapets verksamhet, erfor
derligt blifver, att nödiga medel till resor, undersökningar och 
godtgörande af tidsuppoffring i öfrigt anslås, 

Utgående från den synpunkten, att uppgifterna böra in
skränkas till så få föremål, som med Jordbruks-statistikens än-
ändamål är förenligt, och framställas i den möjligen enklaste 
form, samt att allmogen förnämligast bör intresseras uti åtgär
derna för uppgifternas insamlande, har Utskottet ansett lämp
ligaste sättet härför innefattas uti Kongl. Landtbruks-Akade-
miens förslag, med de modifikationer deruti, som Utskottet här-
nedan utbeder sig få vidröra. 

l:o. Skulle det väl säkrast leda till målet, att primär
uppgifterna insamlades årligen samt ett medium deraf för hvart 
femte år uppgåfves, men då sådant komme att medföra mycket 
arbete, torde, på sätt Kongl. Akademien föreslagit, uppgifterna 
i allmänhet endast hvart femte år böra meddelas. Dock är 
Utskottet af den tanke, att om sanna förhållandet i afseende 
på utsädet och jordens afkastning, samt antalet kreatur skall 
kunna angifvas, uppgifterna härom böra årligen insamlas och 
utrymme för anteckning derom, äfvensom för medelbeloppet 
deraf, uti tabellen lemnas. Ty då de allra flesta jordbrukare 
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angående sitt jordbruk icke föra några anteckningar, kunna be
loppen af utsäde och afkastning lätt falla ur minnet inom en 
period af fem år. 

2:o. Synes tabellen böra gifvas en mera lätthandterlig 
form, hvilket torde kunna ske om densamma tryckes och häftas 
så, att de sex första kolumnerna vid hvarje uppslag alltid blifva 
synliga, samt de öfriga förekomma å sammanvikne pappersark, 
som inhäftas uti det ark, hvarå sagde kolumner synas. 

3:o. Ehvad backstugor, som i femte kolumnen förekomma, 
under- eller öfverstiga i tunnland, synes detta vara af mindre 
vigt att urskilja, helst sådant icke utan stort besvär kan åstad
kommas. 

4:o. Att blanketternas tryckning för första qvinqvennium 
ombesörjes af den auktoritet, som öfver Jordbruks-statistiken 
för hela Riket erhåller inseende, synes böra leda till enhet och 
reda, hvarförutom blanketterna böra åtföljas af dels en kort 
uppgift om sättet för tabellernas begagnande, dels ock om 
Jordbruks-statistikens andamål och fördelar, på det all miss
tanka, att derunder förborgas skatternas förhöjning, i görligaste 
måtto må aflägsnas.» 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Norrbottens län. 
»Nyttan af en tillförlitlig statistik öfver landets mo

dernäring, jordbruket, lärer väl af ingen bestridas, lika litet 
som att länens Hushållnings-sällskaper inom sig räkna de för 
arbetet härvid lämpligaste och skickligaste personerna. Hela 
arbetet beror dock hufvudsakligen derpå, att de grunduppgifter, 
som insändas, blifva fullt tillförlitliga, ty i annat fall stannar ar
betet inom gissningarnes område, och blifver då vilseledande i 
stället för upplysande. Insamlingen af sådane uppgifter blifver 
dock förenad med både arbete och kostnader; ty äfven om det 
funnes en person i hvarje by, som kunde samla uppgifter, så 
måste denna person ändock vandra omkring till alla grannarne 
och alla jordlägenheterna för att förvissa sig om de lemnade 
uppgifternas riktighet. Uti detta vidsträckta och glest befol
kade län, der en stor del af innevånarne bo på vidt omkring 
i skogarne spridda hemman och nybyggen, och der inga andra 
jordbrukande ståndspersoner finnas, än de som tillika äro in-
dustriidkare eller tjenstemän, hvilka icke kunna eller få an
vända sin tid endast för jordbruket, möta svårigheter att er
hålla nitiska och sakkunniga personer, som kunna åtaga sig 
att insamla grunduppgifterna; åtminstone kunna de icke er
hållas utan skälig ersättning för biträden, tid, arbete och resor. 
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Hushållnings-sällskapets årliga inkomster, uppgående endast till 
cirka 2,000 Riksdaler Riksmynt, räcka nätt och jemnt till de 
oundgängligaste utgifterna för Sällskapets verksamhet, hvarföre 
några medel derifrån icke kunna erhållas för tillvägahringande 
af Jordbruks-statistiken. 

För att visa jordbrukets ståndpunkt och framåtgående i 
hela landet för en viss tid, torde det vara tillräckligt att en
dast hvart femte år aflemna sammandrag för hela länet, men 
för att kunna uppgöra detta fullt tillförlitligt, är det nödigt, 
att de grunduppgifter, som röra årsväxten, insamlas årligen. 
Med anledning häraf får Eders Kongl. Maj:ts Befallningshaf-
vande underdånigst föreslå: 

l:o. Att Jordbruks-statistiken bearbetas genom länets Hus
hållnings-sällskap, och att berättelse för länet afgifves hvart 
femte år; 

2:o. Att grunduppgifterna dock insamlas socken- eller di
striktvis, genom af Hushållnings-sällskapet och sockenstämmor 
utsedde personer: 

a) årligen i afseende på utsädets belopp och beskaffenhet, 
skördens belopp och beskaffenhet och antalet vinterfödda krea
tur af alla slag, och 

b) hvart femte år: i afseende å hemman och lägenheter 
med deras mantal, arealen af de särskilda ägoslagen, jordvin
ning genom nyodling och vattenaftappning, jordförbättring ge
nom grunddikning och ängsvattning, m. m.; 

3:o. Att den af Kongl. Landtbruks-Akademien meddelade 
tabellform följes såsom lämplig för sammanläggning af de sär
skilda summorne. Dock kan tabellens innehåll ytterligare ut
vidgas, genom anteckning om jordmån, brukningssätt, väderlek, 
samt pris på jordbruks- och ladugårds-produkter, m. m., som 
för orten kan vara eget och för saken upplysande; och 

4:o. Att den person, som inom socknen eller distriktet 
insamlar grunduppgifterna och för deras tillförlitlighet ansvarar, 
derför erhåller skälig ersättning af för ändamålet anvisade 
medel.» 

Hushållnings-sällskapet i Westmanlands län. 

— — »Den vigtiga frågan om åstadkommande af en Svensk 
Jordbruks-statistik delar sig hufvudsakligen uti 3:ne momenter, 
de der torde böra i följande ordning, hvar för sig behandlas, 
nemligen rörande: 
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l:o. Det ändamål, som genom en Svensk Jordbruks-sta
tistik åsyftas; 

2:o. De upplysningar, hvilka på grund deraf, böra sökas 
för vinnande eller befrämjande af detta ändamål; samt 

3:o. Den lämpligaste methoden för insamlandet af dessa 
upplysningar, och formen för deras afgifvande. 

Hvad nu första frågan beträffar, så kan det stats-ekono
miska ändamål, som åsyftas med en fullständig jordbruks-sta
tistik, icke vara något annat, än det, att kännedom må vinnas 
om jordbrukets ståndpunkt vid särskilda bestämda tidsmomen-
ter och i sammanhang dermed om dess brister, eller de hin
der, som möjligen ställa sig i vägen för denna närings fram
steg, på det att utaf de vunna upplysningarne må hemtas an
ledning för bedömande af åtgärder, som kunna befinnas ända
målsenliga till afhjelpande af bristerna eller undanrödjande af 
hindren. Med antagande af detta stats-ekonomiska ändamål 
såsom hufvudändamål, följer, att de upplysningar, som sökas, 
böra vara så beskaffade, att de på ett tillfredsställande sätt 
tjena detta ändamål, och här framställer sig sålunda den andra 
frågan: om arten af dessa upplysningar. 

De vigtigaste momenter, som möta vid besvarandet af 
denna fråga, äro 

a) Jordkulturen, b) Husdjursskötseln. 

För bestämmandet af jordkulturens ståndpunkt synes det 
Hushållnings-sällskapet, som siffror böra sökas, de der repre
sentera de olika kulturmethodernas utsträckning. Vexel- och 
koppelbruk måste anses vara vida fullkomligare kulturmethoder 
än 2 och 3 skiftesbruk. En öfvergång ifrån någondera af de 
senare methoderna till någondera af de förra är sålunda ett 
väsentligt framsteg, och det måste för jordbruks-statistikens 
här ofvan antydda ändamål vara högst angeläget, att ett så
dant framsteg, då det inträffat, blifver genom statistiken bragt 
i dagen. 

Inhemtandet af upplysningar rörande de olika kulturme-
thoderna eller jordens olika brukningssätt anser Sällskapet der-
före vara oeftergifligt, och tror, att föga kan i och för jord
bruks-statistikens egentliga ändamål vinnas, så vida icke, vid 
uppställningen af ett schema för en dylik statistik, den för in
hemtandet af upplysningar rörande de olika jordbruks-metho-
dernas utsträckning erforderliga formen iakttages. 
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Sällskapet bör härvid tillägga, att den af Eders Kongl. 
Maj:t tillsatta Finans-komité ansåg för sitt syftemål nödigt, att 
år 1858 ifrån kommunerna infordra upplysningar i detta af-
seende. 

Denna Hushållnings-sällskapets åsigt synes öfverensstämma 
med Chefens för Statistiska Central-Byrån; men afviker ifrån 
Kongl. Landtbruks-Akademiens så till vida, att det af Akade
mien antagna förslag till formulär för jordbruks-statistik endast 
fordrar redogörelse för arealen af den odlade jorden, utan att 
särskildt afseende är fästadt vid brukningssättet. 

För Sällskapets uppfattning har det visat sig, som, i den 
händelse att jordbruks-statistiken skulle, vid ett följande tids
moment, antyda en större areal odlad jord än vid en föregå
ende, det likväl icke deraf bör dragas den ovilkorliga slutsat
sen, att jordbruket gjort ett tillfredsställande framsteg, emedan 
uppodling af en stor areal kan vara ett för framtiden föga gag-
neligt företag, så vida den under plog lagda jorden så oklokt 
behandlas eller utsuges, att möjligen sjelfva jordkapitalet befin-
nes förstördt på några år, i stället för att odlingens ändamål 
bordt vara att försätta jorden i det skick, att den för all fram
tid må lemna en större afkomst än tillförene. Det ligger så
ledes, enligt Sällskapets ofvertygelse, en ganska stor vigt derpå, 
att upplysning inhemtas om brukningssättet, på samma gång 
redogörelse äskas för arealen af den jord, som är under plog. 

Likaså anser Sällskapet det vara af vigt att, vid redogö
relsen för den odlade jorden, tillika särskildt till arealen upp-
gifves verkställd tillfällig odling, hvilken icke förr bör räknas 
till den i kultur varande eller den så kallade öppna åkerjor
den, än den blifver underkastad regulier skötsel. 

Det är nemligen alltför vanligt, att mindre bärande ängs
mark eller lämplig utmark tillfälligtvis odlas, endast för hem-
tande af en eller flera hafreskördar, hvarefter marken vanligen 
besås med gräsfrö, men ock någon gång lemnas åt sig sjelf 
att bära de växter, som der kunna finna trefnad, och ett obe-
tingadt öfverförande af ett sådant odlingsinfall till kategorien 
»odlad jord» tror Sällskapet vara förvillande för det begrepp, 
som man här bör företrädesvis söka göra för sig klart En 
tillfälligtvis odlad ängsmark kan, strängt taget, aldrig åter blifva 
räknad till naturlig äng, om också under en hel mansålder 
plogen icke gått öfver densamma mer än en gång, och en så 
behandlad ängsmark bör icke kunna förblandas med jord uti 
den mest rationela kultur. 
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Det är på dessa skäl, som Sällskapet anser sig böra i un
derdånighet tillstyrka, att den odlade jorden måtte fördelas uti 
afdelningar sådane som: Odlad jord: 

a) i vexel- och koppelbruk, 
b) i 2 och 3 skiftesbruk, 
c) tillfällig odling af äng, utmark eller mosse. 
Ifrån kategorien tillfällig odling sker öfverflyttning till 

någon af de öfriga, då odlingen blifvit underkastad regulier 
skötsel. 

Det torde böra tilläggas, att de undersökningar, som måste 
föregå i-edogörelsen för de särskilda jordarealer, hvilka bära säd, 
gräs m. m., eller ligga i trade, på sätt de nu under gransk
ning varande förslag till schemata vidare antyda, äfven lemna 
godt tillfälle till beredande af upplysningar om de af Sällska
pet nu ifrågasatte olika kategorierna af odlad jord, och deraf 
visar sig, att besvarandet af de här förordade detaljfrågorna 
rörande den odlade jorden icke böra möta någon anmärknings
värd svårighet. 

Hvad dernäst redogörelsen för den icke odlade jorden be
träffar, så förekommer, att Kongl. Landtbruks-Akademien icke 
funnit nödigt att afskilja skog ifrån den öfriga utmarken. — 
Då likväl skogen synes blifva för hvarje år af mera värde och 
betydelse, anser Hushållnings-sällskapet, lika med Chefen för 
Statistiska Byrån, att arealen af skog särskildt bör utmärkas, 
och tror Sällskapet, att detta lämpligast kan ske med begag
nande af uttrycket »skogbärande marfo. 

Likaledes anser Hushållnings-sällskapet det vara för jord
bruks-statistikens ändamål upplysande, att den öfriga icke od
lade jorden skiljes uti: /r) betesmark, b) kärr och mossar. 

För underlättandet af den kontroll öfver uppgifternas sann
färdighet, som blifvit ifrågasatt att utöfvas genom jemförelse 
med de uti Provins-landtmäterikontoren befintliga kartor, har 
Hushållnings-sällskapet trott det vara ändamålsenligt, att sche
mat lemnar tillfälle till utförandet af summa ägorymd, sedan 
först partisummorna af odlad och icke odlad jord blifvit hvar 
för sig antydda; likväl blifver för detta andamål nödigt, att 
hufvudrubriken odlad jord erhåller ytterligare en afdelning un
der rubrik: »träd-, humle- och kålgårdar». 

I öfverensstämmelse härmed blefve den odlade jorden in
delad sålunda: l:o. »Träd-, humle- och kålgårdar»; 2:o. i ve
xel- och koppelbruk»; 3:o. »i 2 och 3 skiftesbruk»; 4:o. »till
fällig odling af äng, utmark eller mosse»; hvarpå följer »summa 
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odlad jord». — Vidare skulle den icke odlade jorden indelas uti 
l:o. impedimenter och byggnadstomter; 2:o. äng; 3:o. betes
mark; 4:o. kärr och mossar; 5:o. skogbärande mark; derpå föl
jande »summa icke odlad jord», och slutligen »summa ägorymd». 

Kännedom om vidden och beskaffenheten af jofdvinningar 
och mera väsentliga jordförbättringar måste för statistikens 
ändamål vara af synnerligt värde, likväl torde efter den detal
jerade redogörelse för arealen af den odlade jorden, som Säll
skapet redan tillstyrkt, här icke behöfva särskildt upptagas ny
odling, utan endast jordvinnirig genom vattenaftappning, samt 
jordförbättring genom grunddikning och ängsvattning; och anser 
Sällskapet för ändamålet tjenligast, att redogörelse lemnas hvarje 
gång för hela den areal af jord, som vid redogörelsens afgif-
vande befmnes vara så behandlad, hvadan frågan icke kommer 
att blott afse den tillökning, som ägt rum under loppet af en 
viss tidrymd. Till undvikande af missförstånd, torde det der-
före (utan afseende på någon viss förfluten tidrymd) böra heta 
areal af a) jord vunnen genom vattenaftappning, b) grunddikad 
jord, c) öfvervattnad äng, och komma svaren på dessa frågor 
sålunda att innefatta likasom ett tillägg till den nyssföregående 
beskrifningen öfver jordkulturen vid det tidsmoment uppgiften 
afser. 

Dernäst förekommer frågan om användandet af den od
lade jorden för olika växtslag i sammanhang med jemförelsen 
emellan utsäde och skörd. Det har med mycket skäl blifvit 
antaget, att kännedom om skörden pr tunnland gifver en mera 
noggrann föreställning om resultatet af sädeskulturen, än en 
jemförelse emellan qvantiteterna af utsäde och skörd. Sällska
pet tror derföre, att en förenkling i uppställningen af ifrågava
rande schema bör kunna äga rum, sålunda att, med uteslu
tande af utsädesqvantiteterna, först fordras redogörelse för den 
areal, hvilken blifvit använd för de olika växterna, och omedel
bart derefter för skörden af hvarje växtslag. För att äfven här 
underlätta kontrollen, torde på redogörelsen för den areal hvarje 
växtslag upptager, böra följa en summa, som instämmer med 
den förut angifna arealen »odlad jord». För detta ändamål 
bör här ytterligare förekomma den areal, som upptages af träd, 
humle- och kålgårdar, och derefter den areal af den öfriga od
lade jorden, som blifvit använd såväl för hvarje särskildt växt
slag, som för träden, hvarpå följer summa odlad jord. Efter 
redogörelse för skörden å den odlade jorden bör lämpligen följa 
äringen af den naturliga ängen. 
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Antalet nyttiga husdjur jemte den qvantitet spanmål och 
rotfrukter, som blifvit på deras utfodring använd, antyda till 
en del husdjursskötselns ståndpunkt, och upplysningar i detta 
afseende visa sig derför vara af värde, ehuru, strängt taget, 
dessa momenter icke synas egentligen tillhöra jordbruks-stati
stiken, hvilken har att skaffa förnämligast med jordens pro
duktion, — icke med produktionens användande. Antalet hästar 
öfver och under tre år torde kunna sammanföras, äfvenså oxar 
och tjurar. 

En väsentlig olikhet i åsigter emellan Kongl. Landt-
bruks-Akademien och Chefen för Statistiska Central-Byrån rö
rande omfånget af de siffer-antydningar, hvilka lämpligen böra 
sökas, förefinnes deruti, att Kongl. Landtbruks-Akademien, i 
motsats emot Chefen för Statistiska Byrån, ansett skäligt vid
röra kommunala onera och besvär. — Hushållnings-sällskapet 
tror frågan om de kommunala utskylderna vara mera främ
mande för den egentliga jordbruks-statistiken, och ehuru visser
ligen icke kan nekas, att de kommunala skatter och besvär, 
som tynga jordbruket, kunna äga ett icke obetydligt inflytande 
på dess ståndpunkt och förkofran; så har det förefallit Hus
hållnings-sällskapet, som inhemtande af nöjaktiga upplysningar 
i detta afseende lämpligare bör kunna öfverlemnas åt Statens 
vederbörande embetsmän, helst som dessa, till följd af deras 
beröring med kommunerna och kännedom om dessas angelä
genheter, svårligen kunna uti denna punkt missledas, och en 
önskvärd enhet uti beräkningssättet af åtskilliga icke i pennin
gar bestämda kommunala besvär såmedelst torde kunna på
räknas. På dessa skäl har Hushållnings-sällskapet trott, att 
frågan om jordbrukets kommunala onera och besvär här kan 
förbigås och lämpligen öfverflyttas till Konungens Befallnings-
hafvandes femårsberättelser. 

Hushållnings-sällskapet tror sig nu hafva vidrört de vä
sentligaste ämnen, hvilka torde böra utgöra föremål för de 
ifrågasatte statistiska undersökningarne, och får nu, med förbi
gående tills vidare af den mindre vigtiga frågan om nödiga 
uppgifter tillhörande den kamerala statistiken nu öfvergå till 
tredje momentet eller: Den lämpligaste methoden för upplysnin
gars insamlande och formen för deras afgifvande. 

I afseende på methoden, synes man vara ense derom, att 
orsaken, hvarföre de bemödanden, som af Kongl. Landtbruks-
Akademien hittills blifvit gjorda för åstadkommande af en 
Svensk jordbruks-statistik, icke haft önskad framgång, till nå-
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gon del berott på det då antagna sättet för upplysningarnes 
insamlande. Otvifvelaktigt är, att den method, som nu blifvit 
föreslagen, är vida mera lofvande; och torde såsom stöd för 
en sådan åsigt Finans-komiténs i detta afseende inhemtade er
farenhet böra gälla. 

Med Hushållnings-sällskapernas nuvarande mera omfat
tande organisation torde i de flesta fall någon brist på leda
möter, lämplige för insamlande af upplysningar, icke vara att 
befara, åtminstone uti de mera tätt befolkade provinserna, hvilka 
också äro de förnämligast spanmåls-producerande och sålunda 
de, hvilkas jordbruksförhållanden äro af den hufvudsakligaste 
vigten att känna. 

Af särdeles betydenhet anser Hushållnings-sällskapet frå
gan, huruvida anteckningarne böra fullföljas år efter år, eller 
om lämpligare må vara, att uppgifterna endast lemnas i me
deltal efter hvarje femte års förlopp. På enahanda skäl, som 
dem Chefen för Statistiska Byrån anfört, anser Sällskapet sig 
böra såsom en särdeles vigtig angelägenhet i underdånighet till
styrka, att årliga anteckningar mätte föreskrifvas, såsom enligt 
Sällskapets tanka beredande den enda möjliga utvägen att ernå 
så pass tillförlitliga uppgifter, att de för jordbruks-statistiken 
kunna blifva användbara. För en antaglig uppgift om ett fem-
årigt medeltal är det nödigt att, hvar för sig, känna resulta-
terna af de uti medeltalet ingående fem åren; och otvifvelak
tigt är, att, der ett sådant medeltal fordras, det förefaller lät
tare att på papperet än i minnet förvara de tal, som repre
sentera hvartdera af de fem åren, äfvensom att en ytterligare 
lättnad för minnes-anteckningar uppstår derigenom, att ett schema 
redan är att tillgå, uti hvilket blott siffrorna årligen behöfva 
inpassas. Om derjemte tages i betraktande, att ett femårigt 
medeltal, uti hvilket ett k två missväxtår möjligen ingått, icke 
kan lemna ett för statistikens egentliga ändamål fullt använd
bart resultat, så visar sig ytterligare behofvet deraf, att årliga 
anteckningar blifva att tillgå, innefattande svar å de framställde 
frågorna. Vidare, i motsats emot Kongl. Landtbruks-Akade-
miens åsigt, tvekar icke Hushållnings-sällskapet att i underdå
nighet tillstyrka, att början sker med insamlandet af upplys
ningar, så snart de nödvändiga förberedelserna blifvit vidtagne, 
och att redogörelsen kommer att börja med år 1861. Säll
skapet tror, att, om, såsom det är att hoppas, saken nu vinner 
framgång, så bör Finans-komiténs föregående verksamhet i 
samma rigtning anses såsom icke oväsentligt dertill bidra-
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gande, och Sällskapet kan så mycket mindre dela Kongl. Aka
demiens farhåga, att kommunerna skulle med ovilja finna sig 
besvärade af att åter lemna nära nog enahanda uppgifter med 
de af Finans-komitén äskade, som Sällskapet deremot är af 
den öfvertygelsen, att de anteckningar, hvilka redan skett och 
inom de flesta kommuner ännu torde finnas att tillgå, kunna 
högst betydligt underlätta det nu ifrågasatta arbetet, så vida 
detta finge snart företagas, under det att förhållandena nära 
nog ännu äro i friskt minne, och de personer, hvilka handlagt 
Finans-komiténs frågor, ännu till största delen finnas inom 
kommunerna att anlita. Sedan Sällskapet sålunda yttrat sig 
rörande methoden för upplysningarnes insamlande, torde sjelfva 
formen för det ifrågasatta schemat böra vidröras. 

Afven i denna punkt afvika Kongl. Landtbruks-Akade-
miens och Chefens för Statistiska Byrån åsigter ifrån hvaran-
dra, och ehuru Hushållnings-sällskapet anser de skäl denne 
senare för sin mening anfört icke vara utan vigt, har likväl 
Sällskapet trott sig finna den af Kongl. Akademien, såväl nu 
som vid föregående tillfällen föreslagna, tabellformen vara af så 
öfvervägande praktiskt företräde, att Sällskapet bordt i under
dånighet förorda densamma. Genom begagnandet af tabellfor

ms o # o 
men, framträda resultaterna mera åskådligt, och jemförelserna 
blifva mer i ögonen fallande, utom det att uppsummeringen af 
siffror, hvilka representera qvantiteter af samma betydelse, så-
medelst underlättas; en omständighet af stor vigt vid de till
fällen, då sammandrag för den officiella statistiken erfordras. 

Vidare tror Sällskapet, att den fruktan, som Chefen för 
Statistiska Byrån förklarat sig hysa för landtmännens obenä
genhet att meddela de äskade uppgifterna, såvida dessa komma 
att särskildt för hvarje jordbruk officielt antecknas, måste vika 
för nödvändigheten att erhålla speciella uppgifter, synnerligast 
i och för möjligheten att öfver deras sanningsenlighet kunna 
utöfva nödig kontroll. 

Ett sammandrag för en hel kommun måste tillkomma ge
nom sammanläggandet af siffrorna för de särskilda jordbruken, 
och det faller sig klart att granskningen af det hela underlät
tas i den mån, som allt flera af detaljerna kunna kontrolleras. 
Den hos jordbrukarne befarade misstanken om ett möjligen 
emot deras intresse fiendtligt ändamål med dessa undersöknin
gar måste småningom försvinna, då de se undersökningarne 
årligen återkomma, utan att deras farhågor bekräftas. Hus-

10 
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hållnings-sällskapet tillstyrker således i underdånighet att, på 
sätt Kongl. Landtbruks-Akademien ifrågasatt, uppgifterna komma 
att afse hvarje jordbruk för sig, dock att för de i sambruk va
rande hemman och lägenheter redogörelsen blifver så till vida 
underlättad, att uppgifterna rörande jordkulturen och husdjurs
skötseln upptagas endast vid hufvudgården, med någon hänvis
ning, vid de öfrige jordlägenheterna, som antyder sambruk. 
Afvenså torde inom by uppgifterna för de särskilda bruknings-
delarne i en summa under by namnet kunna redovisas, hvari-
genom äfven till någon del vinnes, livad Chefen för Statistiska 
Byrån afsett, eller att innehafvarne af de särskilda bruknings-
delarne undgå att blifva synliga. 

Efter hemmanens och de sjelfständiga lägenheternas namn 
skulle följa förmedladt hemmantal, antal torp och andra jord
lägenheter samt backstugor, hvaremot Sällskapet icke kan anse 
någon redogörelse för jordnatur, oförmedladt hemmantal, eller 
för särskilda inrättningar eller andra än jordlägenheter här vara 
af nöden, såsom icke tillhörande jordbruks-statistiken eller för 
dess ändamål af någon vigt. Härefter skulle följa redogörelsen 
för jordkulturen och husdjursskötseln; allt på sätt närlaggde 
förslag till schema närmare visar*). Ehuru Hushållnings-säll
skapet sålunda anser ändamålsenligast, att med de undantag, som 
blifvit föreslagne, upplysningar komma att lemnas för hvarje 
jordbruk särskildt; så torde det dock böra medgifvas, att, der 

*) Rörande denna tabell, som till större kostnads undvikande ej här kunnat 
tryckas, torde böra upplysas, att den ä vanligt skrifpappersarks format upp
tager 57 vertikala kolumner, jemte ett större öppet rum för anmärkningar; 
att dess kol. 1 motsvarar samma kol. i förslaget litt. A, kol. 2 (förmedladt 
mantal) motsvarar kol. 2 och 3. kol. 3 och 4 = 4 och 5, kol. 5—9 
upptaga »odlad jord», delad i »träd-, humle- och kålgårdar», »i vexel- och 
koppelbruk», »i 2- och 3-skiftesbruk», »tillfällig odling af äng, utmark eller 
mosse», samt »summa», kol. 10—15 »icke odlad jord», delad i uimpediineu-
ter och byggnadstomter», »äng», -betesmark», »kärr och mossar», »skogbä-
rande mark», samt »summa», kol. IG »ägorymd», kol. 17—19 bufvudsakli-
gen = kol. 11—13 af förslaget litt. A, kol. 20—34 »areal begagnad till 
träd-, humle- och kålgårdar, hvete, rag, korn, hafre, blandsäd, arter, pota-
tes, andra rotfrukter, trade, gräs och andra foderväxter, nemligen hö, grönfo
der och bete, andra växter» och »summa areal», hv.arjemte en kolumn är 
öppen för annat sädesslag än de specificerade, kol. 35—48 »skörd utan 
afdrag af utsädet», nemligen af hvete, råg, korn, hafra, blandsäd, ärter, bö
nor, potates, andra rotfrukter, hö af odlade foderväxter, — af naturlig äng, 
samt tre öppna kolumner, kol. 49—55 »vinterfödda kreatur», nemligen hä
star, oxar och tjurar, kor, ungnöt, får, getter, svin, samt slutligen kol. 56 
och 57 »till kreaturs-utfodring använd säd, potates och andra rotfrukter». 
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högst betydliga svårigheter deremot möta, uppgifterna må tilb 
vidare få lemnas summariskt för komunen eller distriktet. 

Om, såsom Kongl. Landtbruks-Akademien ifrågasatt, det 
finnes nödigt, att de kameral-statistiken tillhörande uppgifter 
besörjas af Häradsskrifvarne eller vederbörande tjenstemän i 
städerna, så anser Hushållnings-sällskapet sig böra anmärka, 
att, som antalet tillhörande torp, jordlägenheter och backstugor 
ofta undergå förändringar, och. ifrågavarande tjenstemän dess
utom icke äro i tillfälle att med tillförlitlighet afskilja back
stugor med högst ett hälft tunnland jord, på sätt Kongl. Landt
bruks-Akademien föreslagit, eller behöfva för utöfvande af sina 
tjensteåligganden äga kännedom om, huruvida särskilda jord-
boksskrifna lägenheter skötas i sambruk eller icke; så torde 
ändamålsenligast vara, att genom deras försorg endast införas 
hemmanens och de jordeboksskrifna lägenheternas namn och 
deras förmedlade hemmantal. Dessa upplysningar torde i all
mänhet icke behöfva sökas oftare än hvart femte år. 

De frågor Sällskapet hittills begagnat, hafva varit sådane, 
hvilka alla kunna med siffror besvaras, och det återstår nu att 
tillse, huruvida det kan vara af vigt för jordbruks-statistikens 
ändamål, att några upplysningar dervtöfrer blifva meddelade. 
I motsats emot Kongl. Landtbruks-Akademien, har Chefen för 
Statistiska Byrån ansett åtskilliga andra upplysningar önsk
värda, och Sällskapet tror, att en del af dessa icke äro ovä
sentliga, hvarföre Sällskapet ansett sig böra i underdånighet 
tillstyrka, att hvarje Hushållnings-sällskap för sig besörjer ett 
bihang att utdelas jemte de föreslagne tabellerne, hvilket bi-
hang innefattar de frågor, Sällskapet kan anse af vigt att få 
besvarade; likväl så att en del af de utaf Chefen för Statisti
ska Byrån föreslagna må bibehållas såsom allmänna frågor; och 
får Hushållnings-sällskapet såsom sådane allmänna frågor un-
derdånigst föreslå följande: 

1:o. Väderleksförhållanden, hvilka utöfvat väsendtligt in 
flytande på skördens mängd och beskaffenhet; 

2:o. Utsädets beskaffenhet; 
3:o. Skördens beskaffenhet af säd och rotfrukter; 
4:o. Skörden af hö — ymnig, god, medelmåttig, knapp, 

missväxt. Andra foderväxter — ymnig, god, medelmåttig, knapp, 
missväxt. Halm — ymnig, god, medelmåttig, knapp, missväxt. 
(Obs. De af dessa alternativer, som för året icke gälla, öfver-
strykas.) 

5:o. Åkerbruksredskap. 
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6:o. Medelpris å dagsverken: 

Sommar: mans-, 
qvins-, 

Vinter: mans-, 
qvins-. 

Ehuru, på sätt Chefen för Statistiska Byrån anfört, det nya 
mått- och vigtsystemet skall vid innevarande års slut efterträda 
det nuvarande, anser dock Hushållnings-sällskapet lämpligast, 
att detta senare, uttryckande ytmåttet i tunnland, rymdmåttet 
i tunnor och kappar samt vigten i lispund och så vidare, 
måtte få tills vidare och åtminstone för de fem första åren 
tillämpas vid meddelandet af de upplysningar, tabellen afser. 

Det torde nu endast återstå, att i underdånighet afgifva 
yttrande, angående de närmaste åtgärder, hvilka kunna vara 
att vidtaga, efter det ett schema blifvit af Eders Kongl. Maj:t 
i nåder fastställdt. Det har blifvit ifrågasatt, att Hushållnings-
sällskaperne skulle af de medel, hvilka äro ställde till deras 
förfogande, bekosta de nödiga utgifterna för denna angelägen
het. Ehuru Hushållnings-sällskaperne höra villigt erkänna, att 
Staten redan åtagit sig icke obetydliga uppoffringar för be
främjandet af deras ändamål, så hyser dock detta läns Hus
hållnings-sällskap den öfvertygelsen, att, så vidt man åsyftar 
att ifrågavarande vigtiga angelägenhet måtte snart och på ett 
tillfredsställande sätt samtidigt inom alla orter af Riket bringas 
till utförande, ett oeftergifligt vilkor derför är, att Staten ome-
delbarligen drager försorg om de nödiga förberedelserna. — 
Kostnaden för nödigt antal exemplar af det härhos i underdå
nighet bifogade schema för samtliga komunernas behof torde, 
efter uppgjord kalkyl för en upplaga tillräcklig för fem år, icke 
öfverstiga 3,000 riksdaler riksmynt, och efter ingångna rekvisi
tioner kunde redan instundande sommar nödigt antal exemplar 
för qvinqvenniet 1861—1865 komma Hushållnings-sällskaperne 
tillhanda, för att genom deras försorg utdelas. Att ifrågava
rande angelägenhet bekostas af Staten medför äfven en natio
nalvinst, efter som totalkostnaden naturligtvis blifver mångfall-
digad, i händelse hvarje Hushållnings-sällskap hvar för sig skulle 
behöfva vidkännas utgifterna för tryck och papper. 

Den stora fördel Hushållnings-sällskaperne kunna för sin 
verksamhet hemta af en fullständig jordbruks-statistik är ögon-
skenlig. — För Statens öfversigt af det hela äro mera summa
riska redogörelser tillfredsställande, men icke så för Hushåll
nings-sällskaperne, hvarföre det också för deras ändamål är af 
synnerlig vigt, dels att årliga anteckningar öfver jordbruksför-
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hållandena göras, dels att dessa anteckningar, sedan de äro för 
året afslutade, blifva efter verkställd granskning för Hushåll-
nings-sällskaperne tillgängliga. För Eders Kongl. Maj:ts Be-
fallningshafvandes årsväxtberättelser, så vidt den nu för deras 
afgifvande stadgade tid bibehålles, torde dock mindre gagn vara 
att hemta af dessa anteckningar, helst resultatet af årets skörd 
icke kan vara till qvantiteten kändt, vid den tidepunkt eller 
i Oktober månad, då 3:dje årsväxtberättelsen bör ingå — och 
detta af skäl, att grödans aftröskning då ännu icke är fulländad, 
hvarföre denna årsväxtberättelse tills vidare måste komma att 
endast stödja sig på sannolikhetsberäkningar. 

I öfverensstämmelse med dessa åsigter får Hushållnings
sällskapet underdånigst framställa följande 

Förslag: 

1:o. 
Ständiga Distrikts-komitéer bildas för insamlande af stati

stiska uppgifter, rörande jordbruket, på det sätt Kongl. Landt-
bruks-Akademien föreslagit. 

2:o. 
Dessa Komitéer besörja, hvar och en inom sitt distrikt, år

liga anteckningar öfver jordbruksförhållandena, enligt dem med-
deladt formulär, och med tillämpning tills vidare af det gamla 
mått- och vigt-systemet. 

3:o. 
Staten bekostar ett antal formulär-blanketter beräknadt 

efter samtliga distrikternas behof för fem år eller till en början 
ifrån och med år 1861 till och med år 1865, och låter öfver-
sända, i enlighet med de ifrån Hushållnings-sällskaperne in
gångna reqvisitioner, exemplar af dessa blanketter till Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande, som deraf utdela nödigt antal exem
plar för första årets anteckningar till vederbörande Häradsskrif-
vare samt stadstjenstemän, och af dem infordra uppgifter me
delst blanketternas komplettering uti namn- och hemmantals
kolumnerna, hvarefter samtlige blanketterna öfverlemnas till 
Hushållnings-sällskapet, för att genom dess försorg Distrikt-komi-
téerna tillhandahållas jemte exemplar af det bihang, om hvilket 
hvarje Hushållnings-sällskap särskildt besörjer. 

4:o. 
Sedan anteckningarne äro för året afslutade och årstabellen 

summerad, underskrifves den af Komitérade och öfverlemnas 
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jemte bihanget till vederbörande Pastors-embete för att ibland 
kyrkans handlingar förvaras, sedan Komitérade först låtit för 
Hushållnings-sällskapets räkning, såväl af tabellen som bihanget 
taga dupletter eller bestyrkta afskrifter, som genom Ordföran
dens i Komitén försorg till Sällskapet öfverlemnas. 

5:o. 

Hvarje årstabell undergår granskning af ett utskott, tillsatt 
af Hushållnings-sällskapet på det sätt Kongl. Landtbruks-Aka-
demien föreslagit, och utskottet upprättar ett årssammandrag 
innefattande slutsummorna i hvarje distrikts-tabell, af hvilket 
sammandrag bestyrkt afskrift tillställes Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande i länet, jemte det att ett general-sammandrag för 
året af samtlige distrikternas slutsummor uti hvarje kolumn in
sändes till den Centralmyndighet, som kommer att bearbeta 
dessa uppgifter för Rikets officiella statistik. 

Hushållnings-sällskapet torde slutligen böra i underdånig
het lemna en kort anvisning till den föreslagna tabellens be
gagnande. — Genom sammanhäftande af två exemplar af tabel
ler — framsida mot baksida — vinnes ett häfte, tillräckligt för 
införande af 21 lägenheter med nödiga anteckningar. — Erfor
dras för distriktet större utrymme, tillfogas vidare ett eller flere 
exemplar efter behof, då för hvarje exemplar, som tillsättes, 
vinnes en ny öppning för ytterligare 21 lägenheter. — För 21 
lägenheter erfordras sålunda två ark — för 42 dito erfordras 
tre ark — för 63 dito erfordras fyra ark — för 84 dito erfor
dras fem ark — för 105 dito, sex ark, o. s. v.; och på detta 
sätt blifva endast de yttersta sidorna af häftet obegagnade, 
ehuru stort detsamma än må vara. Någon sammanfästning af 
arken före utdelningen erfordras icke, utan må sådant blifva 
Komitérades omsorg.» 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Westmanlands län 
»anser den af Hushållnings-sällskapet föreslagna plan för bere
dande af en allmän jordbruks-statistik väl motiverad och för 
detta län utförbar, samt, åtminstone till en början, och intilldess 
erfarenheten vid tillämpningen deraf kan gifva anvisningar på 
ytterligare förbättringar, äfven för det åsyftade ändamålet till
fyllestgörande; och torde, så snart efter den plan, som af Eders 
Kongl. Maj:t varder gillad, en allmän statistik öfver landets 
jordbruk kan åstadkommas, formuläret för Eders Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvandes statistiska femårsberättelser böra undergå 
sådan förändring, att deruti uteslutas sådane statistiska uppgif-
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ter om jordbruket, som efter en sådan plan på ett fullständi
gare sätt vinnas». — — 

Hushållnings-sällskapet i Kronobergs län. 

— —»Hushållnings-sällskapet, som erkänner hela vigten af 
en fullständig jordbruks-statistik, har derföre redan åtagit sig att 
biträda med insamling och ordnande af material till en sådan, 
beträffande Kronobergs län. Sällskapet har dock ansett sig böra 
i underdånighet nämna, att, om man äfven får antaga att be
nägenheten för biträde i detta afseende nu mer än förr förefin
nes, äfven hos jordbrukaren, m;xn likväl, utan fara för misstag, 
icke bör föreställa sig, att denna benägenhet för det närvarande 
är så allmän, och intresset för saken så varmt, att den stora 
allmänheten för densamma är beredvillig till snart sagdt, hvilka 
uppoffringar som helst af tid och besvär, som man ma vilja och 
anse sig böra önska. Det torde fördenskull för frågans lösning 
på ett tillfredsställande sätt och för att bereda den en framtid 
af varaktighet och utveckling, vara af icke ringa vigt, att man 
till en början icke utsträcker fordringarne på biträde från all
mänhetens sida så långt, som erfordras för att genast uppnå det 
mål, till hvilket man sträfvar. Kanske man här kan låna bil
den af den menskliga organismens utveckling. Barnet kryper, 
innan det lär sig att gå. Ar det en sanning, att framgången af 
frågan om en jordbruks-statistik ytterst hvilar på det intresse, 
hvarmed den omfattas af allmänheten, så ligger det all vigt 
uppå, att detta intresse först väckes och sedan näres och un-
derhålles på ett efter omständigheterna lämpligt sätt. Man har 
flera än en gång gjort försök att väcka nämnde intresse; men 
man har hitintills misslyckats. Här torde icke vara tillfälle 
att undersöka orsakerna härtill; men Sällskapet föreställer sig, 
att man icke för ofta kan upprepa, hvad erfarenheten i detta 
hänseende lärt oss, eller att nyttja all försigtighet och likasom 
känna sig före, om man utan fara kan beträda den väg, man 
valt, för att ernå målet. Finner man att så kan ske, så torde 
man kunna, med litet nog aktgifvande på omständigheterna, fort
sätta och fullfölja vandringen till målet. En känd sak är all
mänhetens obenägenhet att lemna sä beskaffade uppgifter, som 
en stor del af dem, hvilka erfordras uti ifrågavarande afseende 
— en obenägenhet grundad på ett misstroende om afsigten med 
desamma. Detta misstroende måste undahrödjas, om man skall 
kunna påräkna framgång åt saken; och sådant torde kunna ske 
derigenom, att man till en början nöjer sig med mindre, för 
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att, sedan den af allmänheten befarade effekten uteblifver, kunna 
begära mera. Ett af de förnämligaste vilkor för erhållande af 
en statistik öfver jordbruket i vårt land är i närvarande tide
punkt, enligt Sällskapets åsigt, att primäruppgifterna till den
samma, de må uppsamlas direkt eller indireki, att börja med 
blifva till antal och innehåll så få och enkla, som möjligt, samt 
att de kunna lemnas utan alltförmycket bråk och besvär. Från 
dessa uppgifter torde alltså böra uteslutas alla sådane, hvilka 
kunna erhållas af embetsmyndigheter, och vidare de, som, om 
de skola vara upplysande och tillförlitliga, förutsätta en veten
skaplig eller speciel sakkännedom. Utan tvifvel är det af vigt, 
för erhållande af en någorlunda tillförlitlig och fullständig sta
tistik, omfattande flera år, att uppgifterna till densamma upp
samlas årligen uti de afseenden, hvilka angå ämnen, som årli
gen äro underkastade förändringar. Sällskapet håller före, att 
man i allmänhet hellre skall underkasta sig det besväret, som 
föranledes af oftare påkommande uppgifter, om dessas antal, 
såsom antydt blifvit, begränsas, än det, som uppkommer af min
dre ofta samlade, men till antal vida betydligare, hvilka förut
sätta en undersökning om måhända ur minnet fallna förhållan
den under en mer eller mindre aflägsen tidsperiod. 

Sällskapet, som alltså delar t. f. Chefens för Statistiska 
Central-Byriin åsigt om nyttan och fördelen af årliga uppgifter, 
under förutsättning att dessa inskränkas till sådane ämnen, an
gående utsäde och skörd samt ladugårdsskötsel, hvilka äro un
derkastade årliga vexlingar och förändringar, finner det deremot 
vara särdeles betänkligt för det närvarande att, på sätt t. f. 
Chefen föreslagit, söka åstadkomma en så vidt omfattande årlig 
uppgiftstabell, som den så kallade »Sockenliggaren.» Sällskapet 
befarar af erfarenhet, att man på många ställen förgäfves skall 
söka efter personer, som äro villiga att åtaga sig och lämpliga 
att uppdragas detta bestyr, och att, om man än skall lyckas att 
under några år temligen allmänt få dessa tabeller utarbetade, 
man utan misstag kan antaga, att härmed förenade besvär och 
möjligen äfven kostnader skola förorsaka dessas upphörande inom 
kort tid och måhända inom de flesta socknar. 

Sällskapet afstyrker derföre i underdånighet förslaget om 
upprättande af »Sockenliggaren» för det närvarande, hvadan ytt
rande om beskaffenheten af en sådan tabell icke torde erfordras: 
men Sällskapet tror sig dock böra nämna, att man icke bör 
påräkna uppgifter om »skördebeloppet i korntal» och om »skör
dens beskaffenhet och vigt» så tidigt eller i Oktober månad, att 
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dessa skulle kunna begagnas vid Eders Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvandes redogörelse öfver årets skörd, af den anledning, 
att landtmannen i allmänhet vid den tiden icke har aftröskat 
sin gröda, och anställande samt öfvervakande af proftröskningar, 
på flera särskilda ställen inom en socken eller ett distrikt un
der hösten, äro förenade med större uppoffringar af tid och 
kostnader, än som enskild person kan antagas vara villig och i 
tillfälle att lemna; hvarjemte torde böra anmärkas, att då upp
gifterna i öfrigt skulle omfatta ett förflytande kalenderår, men, 
i afseende på konsumtion af spanmål till personer och kreatur, 
angå ett redan förflutet år; så synes det Sällskapet, att en ofull
ständighet härigenom uppkommer vid redovisning af ett och 
samma års skörd, som skulle göra det omöjligt att besvara 14:de 
frågan, såvida den skall anses angå det löpande året. 

Vidkommande Landtbruks-Akademiens förslag, har Sällska
pet, såsom ofvan blifvit antydt, full anledning hysa största betänk
lighet i fråga om lämpligheten att åt komiterade, så sam
mansatte som Akademien föreslagit, uppdraga första behandlin
gen af detta tabellverk, äfven om detsamma vore af jemförelse-
vis mindre omfång, och än mer af ett så vidlyftigt och vidt-
omfattande, som den vidfogade tabellen utvisar. För sin del 
kan Sällskapet icke föreställa sig möjligheten att uppsamla nå
gorlunda tillförlitliga svar på alla frågorna 7—64, då dess svar 
skola angå hvarje jordbruksdel, från den största egendom till 
den minsta lägenhet; och om detta arbete än skulle vara möj
ligt, skulle det i alla fall blifva för mycket tidsödande och kost
samt, för att kunna påräknas af den enskilda välviljan, äfven 
om den vore förenad med stort intresse för saken. Man kan, 
icke utan skäl, befara, att sjelfva vidlyftigheten af arbetet skall 
göra detsamma ofullständigt och alltså odugligt. Till bevis härpå 
vill Sällskapet endast nämna, att 1859 års uppgifter till Fi-
nans-Komitén upptogo de »sjelfständiga hemmansbrukeus» antal 
till 10,383, hvartill bör läggas deruti icke inberäknade »lägen
heter,» till ett antal af 2,000, och ännu ytterligare, i följd af 
hemmansklyfmng, förökadt antal hemmansbruk. Härtill kommer, 
att insamling af primäruppgifter ärligen har, efter Sällskapets 
tanka, ett afgjordt företräde framför dylik åtgärd efter flera års 
mellantid; men Sällskapet delar Landtbruks-Akademiens åsigt, 
att dessa uppgifter endast hvart femte år torde böra ordnas och 
i tabellform sammanföras, dervid medeltalen af de årliga upp
gifterna skulle i tabellen införas. 
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Af obestridlig vigt är, att få säker kännedom om arealen 
odlad jord; men då geometriska kartor saknas, och de äldre äro 
dels ofullständiga, dels otillförlitliga, hvilket är förhållandet inom 
större delen af detta län, måste man nöja sig med icke fullt 
exakta uppgifter härom; likasom med approximativa, beträffande 
arealen af äng och af betes- och skogsmark. Af denna anled
ning och för att i betydlig mån minska arbetet med den fem-
äriga tabellen för hela länet, torde uti densamma böra utföras 
endast slutsummorna för kvar och en socken. Af större vigt 
för saken anser Sällskapet vara, att tabellen redogör för sjelfva 
»brukningskostnaden,» det vill säga äfven för de utgifter, jord
brukaren måste vidkännas utöfver dem för utsäde och kreaturs 
underhåll, än att den upptager så beskaffade utskylder och onera, 
som utgöras in natura. 

I stället för det sätt att samla årliga uppgifter till en fler
årig tabell, som t. f. Chefen för Statistiska Central-Byrån före
slagit, anser Sällskapet för närvarande lämpligare, att Hushåll-
nings-sällskaperne i riket erhålla uppdrag att, på sätt de finna 
ändamålsenligt, föranstalta härom. Åtaga sig Hushållnings-säll-
skaperne detta uppdrag, det Sällskapet för sin del icke betvif-
lar, så kan man antaga, att Sällskaperne blifva satta i tillfälle 
att kunna uppgöra den erforderliga tabellen hvart 5:te år — 
något som är ovisst, derest årsuppgifterna i tabellform böra 
lemnas af andra personer — och tabellen, som borde utvisa me
delresultaten af de föregående sista 5 årens data, blifva så till
förlitlig och så fullständig, som man skäligen under för handen 
varande förhållanden kan begära. Härigenom skulle, efter Säll
skapets föreställning, ett stort steg framåt vara taget. Möjligen 
skall man kunna hoppas, att längre fram taga steget fullt ut, 
och emotse årliga tabeller för Hushållnings-sällskaperne, bero
ende i främsta rummet på jordbrukarens benägenhet att lemna 
material till sådane, hvilken benägenhet torde kunna antagas 
blifva större i den mån, som han inser nyttan och fördelen för 
honom sjelf af en fullständig kännedom om hans yrke, och der-
näst får vana och öfning att behandla ämnet. Inom Hushåll
nings-sällskaperne torde städse finnas personer, som hafva skick
lighet och äro villige att lägga hand vid verket, och likaså inom 
städerna; men man kan, efter Sällskapets tanke, icke påräkna 
dylikt biträde inom socknarne öfverallt på landet. Tidepunkten 
för ytterligare uppdrag nu i kommunalt hänseende torde ej heller 
vara väl vald. Man har skäl antaga, att den enskilde medbor
garen under senare åren i detta afseende redan blifvit anlitad 
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kanske väl mycket, åtminstone fullt nog för någon tid, och in-
tilldess han hunnit göra sig mera förtrogen med de många och 
olikartade bestyr inom kommunen, hvilka tid efter annan lem-
näts åt dess medlemmar; och det vore att beklaga, om ett för
sök nu att tillvägabringa en jordbruks-statistik skulle äfven denna 
gång stranda emot obenägenheten att meddela och omöjligheten 
att ordna någorlunda fullständiga och tillförlitliga primärupp-
gifter uti dithö rande ämnen.» — — 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Kronobergs län in
stämmer i Hushållnings-sällskapets utlåtande »endast med det 
tillägg, att Eders Kougl. Maj:ts Befallningshafvande, som, lika 
med Hushållnings-sällskapet, finner Kongl. Landtbruks-Akade
miens förslag under nuvarande förhållanden vara lämpligare än 
det af Statistiska Central-Byrån upprättade, likväl anser de i 
förstnämnde förslag förekommande kolumner från och med 11:0 1 
till och med n:o 6 samt från och med n:o 57 till och med 
n:o 64 böra uteslutas, enär, då inom detta län icke är möjligt 
att å de i dessa kolumner upptagne frågor erhålla tillförlitliga 
svar rörande hvarje särskild hemmansdel och lägenhet, desam
mas specifika upptagande ej heller är i sådant afseende behöfligt, 
samt Eders Kongl. Majrts Befallningshafvandes femårsberättelse, 
enligt hvad stadgadt är, i allt fall bör innehålla ej mindre sum
marisk uppgift å antalet af hemman och lägenheter samt des
sas natur och brukningsdelar än äfven, så vidt ske kan, redo
görelse för kommunernes afgifter och onera. Skulle jordbruks
statistiken synas lämpligast böra vara ett helt för sig samt de 
ifrågavarande uppgifterne dertill behöflige, torde de böra hemtas 
från nämnde femårsberättelse och ej in duplo afgifvas.» — — 

Hushållnings-sällskapet i Blekinge län. (Genom dess För
valtnings-Utskott.) 

— — »Med erfarenhet af de svårigheter, som möta vid 
försöket att insamla uppgifter rörande jordbruket af sådan tillför
litlighet, att af dem bestämda slutsatser rörande detsammas till
stånd kunna dragas, äfven der, hvarest personer finnas, benägna 
att med uppoffring af tid och möda lemna nitiskt biträde, tår 
dock Sällskapet, erkännande behofvet af en fullständig jordbruks
statistik, härmed för klara sig villigt öfvertaga det för insamlan
det af behöflige uppgifter för länet nödiga arbete, förvissadt, att, 
om äfven uti de första statistiska berättelserna, Sällskapet kom
mer att afgifva, många felaktigheter skulle insmyga sig, desam-
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ma likväl år från år skola blifva mindre, allt i den mån intreaset 
för denna angelägenhet kan hinna väckas. 

Vidkommande de särskilda frågor, som böra framställas, 
samt deras uppställning, anser Sällskapet, att af de 2:ne fram
ställda förslagen, det af Landtbruks-Akademien uppgjorda bör 
gifvas företrädet, äfvenså att begagnandet af tabellformen blir 
nödvändig för vinnande af bestämdhet och enhet uti primär
uppgifterna. 

I afseende åter på sättet för uppgifternas insamlande, så, 
då olika förhållanden erfordra olika förfaringssätt, och det lyc
kade utförandet af hela detta ärende endast måste grundas på 
de arbetandes nit och intresse för saken, så synes som hvarje 
bindande föreskrift blott skulle utgöra ett hinder, hvarföre ock 
inga andra föreskrifter i detta hänseende torde böra lemnas än 
dem, att uppgifterna hvinje dr skulle insamlas, och derefter hvart 
5:te år sammandragas och afgifvas, samt att Hushållnings-säll-
skaperne för öfrigt, på sätt dem godt syntes, måtte äga befor
dra verkställigheten häraf. 

Att, på sätt Herr Berg föreslagit, 2:ne gånger årligen in
samla uppgifterna, skulle blott onödigtvis föröka deras arbete, 
som erhöllo uppdraget härmed, utan att på samma gång med
föra dermed åsyftadt gagn, enär ändamålet med årsväxtberät
telser, sådana som nu af Eders Maj:ts Befalluingshafvande 3:ne 
gånger årligen afgifvas, måste vara att lemna en allmän öfver-
sigt, dels af utfallandet af inbergade skörden, dels öfver utsig-
terna för den blifvande, till hvilket ändamål inga specifika upp
gifter tarfvas, utan torde bemälde Styrelser på hittills öfligt sätt 
kunna inhemta härför behöflige upplysningar, hvaremot de upp
gifter, som för jordbruks-statistiken vore nödige, lämpligast kunde 
insamlas i Mars oeh April månader hvarje år. Genom sam
manförande af dessa uppgifter uti en tabell för hvarje socken 
erhölles, om man så önskade, Sockneliggare — ehuru ej af den 
omfattning och af det innehåll, som Herr Berg föreslagit — hvilka 
af Ordförandena i Hushållnings-nämnderna borde förvaras. 

Svaren å frågorna n:ris 1 till och med 6 uti Landtbruks-
Akademiens förslag torde lättast kunna erhållas af Häradsskrif-
varne, och böra af dem införas uti tabellerna, emot ersättning 
för arbetet härmed. 

Då alla de uppgifter, som röra utsäde, afkastning, antalet un-
derhållne kreatur m. m. endast kunna kontrolleras, der man äger en 
säker kännedom om arealen af odlade jorden och af ängen, men 
detta i rätt många fall icke är kändt af jordägarne sjelfva, har Säll-
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skåpet beslutat utsända landtmätare till hvarje hemman inom 
länet, att med ledning af befintlige landtmätarekartor, om dessa 
förhållanden jemte andra, taga noggran kännedom, samt till be
stridandet af utgifterna härför till Förvaltnings-Utskottets di
sposition ställt till en början 1,500 Rdr Rmt.» — 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande instämmer i detta utlåtande. 

Hushållnings-sällskapet i Örebro län. 

— — »Tills vanan vid handhafvandet af kommunala bestyr 
blir större och allmännare, torde det vara betänkligt att antaga 
Hr Bergs förslag om inrättandet af en s. k. Sockenliggare. Det 
af Kongl. Landtbruks-Akademien afgifna äger, enligt Hushåll
nings-sällskapets öfvertygelse, företrädet i sä måtto, att den ta-
bellariska formen förenklar saken, underlättar besväret och lät
tare förekommer misstagen; dock föreslås nedanstående uteslut
ningar och förändringar i detsamma. 

Formulärblanketten torde böra innefatta endast följande ko
lumner: 

l:o. Egendomens, hemmanets, hemmansdelens eller den 
sjelfständiga lägenhetens namn och natur; 

2:o. Förmedlade hemmantalet dera; 
3:o. Omedelbart under hvart och ett af förestående de 

torp, lägenheter och backstugor, som å dess mark finnas, och 
dessa alla på hvar sin rad; 

4:o. Arealen af den odlade jorden, naturliga ängen och af-
rösningsjorden i 3:ne särskilda kolumner; 

5:o. Arealen af den i föregående punkt intagne odlade jord, 
som tillkommit under året genom nyodling och genom vatten-
aftappning, (2:ne kolumner); 

6:0. Arealen af den jord, som är fullständigt grunddikad, 
och i särskild kolumn den del deraf, som under året blifvit så 
behandlad; 

7:o. Arealen af den jord, som genom ängsvattning är för
bättrad, och i särskild kolumn den del deraf, som under året 
undergått sådan behandling; 

8:0. Utsädets belopp i tunntal, särskildt för hvart och ett 
af de vanliga sädesslagen jemte potates; 

9:o. Skördens belopp i tunntal, utan afdrag för utsädet, 
för hvart och ett af de vanliga sädesslagen, jemte potates, andra 
rotfrukter och lin, samt å naturliga ängar och vallar; och torde 
höskörden uttryckas i enlighet med Hr Bergs förslag, l l : te 
frågan; 
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10:o. Antal vinterfödda kreatur, särskildt af hvarje slag; 
11:o. Utfodrad säd och potatis. 
Sålunda skulle i Kongl. Landtbruks-Akademiens tabell kol. 

2 uteslutas, kol. 4, 5 och 6 blifva en enda, kol. 14—20 ute
slutas och likaså kol. 57 — 64. 

Att upptaga såväl det oförmedlade hemmantalet, hvilket 
icke i mantalslängden igenfinnes, som det förmedlade, förökar 
blott besväret utan någon motsvarande nytta; att i 3:ne sär
skilda kolumner intaga torp och lägenheter, backstugor och di
verse lägenheter, verk och inrättningar blir ej heller af nöden, 
om alla dessa införas, hvar och en på sin rad, näst efter det 
hemman, till hvilket de höra, hvilket åter medför nödig kon
troll att icke några af dem blifvit uteslutna; att upptaga are
alen af den odlade jord, som för året begagnats till humlegår
dar, trade, säd, rotfrukter, låter sig svårligen göras, enär all
mogen i allmänhet icke vet, huru stor yta ett tunnland intager, 
och dessutom kan man af utsädets belopp ungefärligen sluta 
dertill. De uppgifter åter, som i kol. 57—64 begäras, torde 
skäligen anses mindre nödvändiga i en jordbruks-statistik, och 
att åstadkomma dem skulle alltför mycket försvåra arbetet, 
hvilket i samma mån, det förenklas, blir mera noggrannt och 
tillförlitligt. 

Hushållnings-sällskapet föreställer sig, att tillvägabringandet 
af jordbruks-statistiken skulle tillgå sålunda. Hushållnings-säll
skapet utser inom hvarje socken en person till Ordförande i 
Socken-komitén och Sockenstämman väljer det antal ledamö
ter, som i förhållande till socknens storlek pröfvas nödigt; men, 
som det ofta nog inträffar, att vid val till bestyr, som äro be
svärliga, icke de lämpligaste personer komma i fråga eller att 
ganska få väljande äro tillstädes, så borde det stadgas, att dessa 
val skola förrättas å Valborgsmesso sockenstämma, då den af 
Sällskapet utsedde Ordföranden eger föreslå dem, hvilkas biträde 
han helst önskar. Tillräckligt antal tryckta formulärblanketter 
aflemnas, uti hvilkas 3:ne första kolumner i förestående förslag 
Häradsskrifvaren första året inför alla hemman, hemmantal, 
samt torp, backstugor och lägenheter. Skulle denne tjensteman 
anses vara nog mycket betungad af arbetet, utan att äfven detta 
honom pålägges, så bör Socken-komiténs Ordförande under 
våren, då mantalslängden är tillgänglig hos pastor, derom draga 
försorg. Derjemte böra lösa formulärblanketter i tillräckligt an
tal vara att tillgå för Komiténs ledamöter. Påföljande vinter, 
Ja skördebeloppet är gifvet, och landtmannen äger bästa tillfälle 
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att sysselsätta sig med dylika bestyr, insamlas, uppgifterna, som 
antecknas af Ordföranden i tabellerna, hvilka summeras och af-
skrifvas, hvarefter, och sedan de varit för sockenmännen till
gängliga kortare tid, det ena exemplaret förvaras bland kyrkans 
handlingar, och det andra öfverlemnas till Hushållnings-sällska
pet, som låter det granskas af utsedde Komitérade, hvilka 
slutligen deraf göra ett sammandrag för hela länet, i hvilket 
hvarje socken upptager en rad eller måhända tvenne, den ena 
för uppgifterna rörande deu i hemmantal satta jorden, den andra 
för dem, som angå torp, backstugor och lägenheter. I detta 
sammandrag vore måhända några af de frågor, som i Herr Bergs 
förslag till Sockenliggare förekomma, på sin plats. Der kunde 
t. ex-, efter inhemtade upplysningar från Hushållnings-sällskapets 
filial-afdelningar eller de här s. k. Hushålls-gillen, anteckningar 
göras om väderleken under hvarje årstid, om sånings- och skör
detid, om ortens priser å spaiinemå], viktualier och dagsverken, 
och uppgifter lemnas om skörden per tunnland och i korntal 
af utsädet. 

Genom dessa avVuja iusamlingar blir bestyret dermed lättare, 
uppgifternas tillförlitlighet större och allmogens obenägenhet och 
fruktan för afgifvaudet af upplysningar i detta fall mycket förr 
utplånade. 

I likhet med Hr Borg anser Hushållnings-sällskapet, att 
frågan 2 i hans förslag till Sockenliggare eller frågan 4 härof-
van är den vigtigaste af alla, såsom varande sjelfva grunden för 
denna statistiska byggnad, och tillika den svåraste att få till
förlitligt besvarad. Har man der kommit till sanningen, så kan 
man också med kännedom om de olika brukniugssätt, som i 
socknen begagnas, ganska nära träffa sanningen i afseende på 
utsäde och skörd. Men för att finna densamma äro icke landt-
mäterikartor och beskrifningar fullt tillräckliga. Undersökningar 
böra med ledning af dessa ske ute på marken, emedan betyd
liga förändringar inträffat, sedan de upprättades, och förnäm
ligast efter verkställda laga skiften. Landtinätares biträde här
vid är likväl icke nödvändigt och skulle blifva alltför dyrt; men 
väl fordras reda och någon vana vid ytors uppmätning hos dem, 
som få detta arbete sig anförtrodt. Har detta blifvit väl ut-
fördt ett år, så blir derefter den årliga kompletteringen föga 
mödosam. Men billigtvis bör ersättning derför lemnas, och deu 
uppgår för ett helt län till icke ringa belopp, Om också Hus
hållnings-sällskapet kan och bör bekosta granskningen och sam
mandraget af soekenuppgifterue, så medgifva likväl icke dess 
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tillgångar att utbetala förenämnde ersättningar, hvilka således 
fordra Statens mellankomst. De ersättningar åter, som seder
mera årligen torde böra tillerkännas Socken-komitéernas le
damöter för deras besvär och tidsspillan, vågar Hushållnings
sällskapet föreslå måtte utgå af kommunernas egna medel. 

Att de gamla yt- och rymdmåtten, hvilka ännu äro och 
sannolikt i flera år förblifva gängse i orten, få i tabellformu
lären användas, är för undvikande af misstag högst angeläget. 
Deras reduktion till de nya är lätt att verkställa i Hushållnings
sällskapets sammandrag.» — — 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande instämmer i detta utlå
tande. 

Hushållnings-sällskapet i Malmöhus län. 

»Då det åligger Malmöhus läns Kongl. Hushållnings
sällskap att yttra sig om »Förhandlingar och förslag rörande 
tillvägabringandet af en Statistik öfver Sveriges jordbruk,» tillåter 
sig Sällskapet uppfylla detta åliggande, med ledning af den er
farenhet, som Sällskapet vunnit under de flera år, då samlandet 
af material till statistiska uppgifter för länet utgjort föremål 
för dess verksamhet. Sällskapet har dervid funnit flera hittills 
oöfvervunna hinder möta för vinnande af någorlunda tillfyllest
görande uppgifter, dels i den ännu ganska allmänna obenägen
heten ej allenast att yppa sådana förhållanden, som stå i ett 
närmare eller fjermare sammanhang med kännedomen om den 
enskildes ekonomiska ställning, eller med skyldigheten att utgöra 
hvarjehanda onera, dels ock att åtaga sig det dermed förenade, 
ganska mycket tidsödande arbetet, hvilken obenägenhet, åtmin
stone i sistnämnde hänseende, visserligen icke minskats genom 
de städse tillkommande nya uppdrag, som blifvit kommunerne 
ålagda, och som vanligast falla en eller annan person inom de
samma till last. 

Hushållnings-sällskapet, som tror sig böra inskränka sitt 
underdåniga yttrande i ämnet till hvad som rör Malmöhus län 
särskildt, anser, i öfverenssämmelse med de åsigter, som derom 
yttrats i de till Eders Kongl. Maj:t öfverlemnade underdåniga 
förslag, att uppgifterna rörande jordbruks-statistiken lämpligast 
ombesörjas genom länets Hushållnings-sällskap, på sätt detsamma 
finner bäst leda till ändamålets vinnande; men till följe af of-
van antydda förhållanden, tror Sällskapet icke, att ett tillfreds
ställande resultat genom Sällskapets verksamhet kan åstadkom
mas, med mindre Sällskapet egde i flera hänseenden att på-
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räkna biträde såväl af Häradsskrifvaren som utaf förste Landt-
mätaren och under hans inseende af flera i de olika orterna af 
länet anställda Landtmäteri-elever, enär de i Landtmäteri-kon-
toret förvarade handlingar icke kunna lemna nöjaktiga upplys
ningar om de efter utförda laga skiften verkställda förändringar, 
eller rörande de egendomar, öfver hvilkas areal och beskaffen
het måhända inga handlingar i Landtmäteri-kontoret finnas. 

För vinnande af ett sådant biträde erfordras utan tvifvel 
ganska betydliga kostnader, till hvilkas bestridande de af Hus
hållnings-sällskapet disponibla medel, afsedde väsentligen för 
helt andra ändamål, skäligen icke borde tagas i anspråk, om 
än de dertill funnes tillräckliga. Sällskapet vågar derföre i främ
sta rummet underdånigst fästa Eders Kongl. Maj.ts nådiga upp
märksamhet på nödvändigheten, att nödiga medel ställas till 
Sällskapets förfogande under den tid af kanske 3—5 år, som 
lärer erfordras för vidtagande af de första åtgärderna till vin
nande af ett statistiskt tabellverks grundläggande. 

Under dessa förutsättningar anser Sällskapet en jordbruks
statistik öfver länet kunna på följande sätt åstadkommas: 

Sällskapet uppdrager åt sin Berednings-komité att samla, 
ordna och afgifva statistiska upplysningar om länet: vid arbeten 
härför tillkallar komitéen Förste Landtmätaren i länet såsom 
extra ledamot. 

Inom hvarje Pastorat på landet, såväl som inom hvarje 
stad (ehvad der finnes ett eller flera Pastorater), tillsattes en 
statistisk beredning, bestående af en Ordförande, vald af Säll
skapet, och 2:ne ledamöter, valda af Församlingarna vid allmän 
Sockenstämma för en tid af minst 3:ne år. 

För ifyllandet af de nödiga uppgifterna upprättas formulär, 
hvaraf nödigt antal blanketter tillhandahållas pastorats-berednin
garne; och som enligt Sällskapets förmenande hvarken de af 
Landtbruks-Åkademien eller Statistiska Beredningens föredra
gande afgifna förslag till dessa formulär äro fullt ändamålsen
liga, såsom dels saknande nödig fullständighet i flera delar, som 
för kommunen kan vara af synnerligt intresse, och dels mer än 
för en jordbruks-statistik erforderligt vidlyftiga, så har Sällska
pet låtit upprätta och tillåter sig härvid i underdånighet bilägga 
sådant förslag till dessa formulär, som synes Sällskapet mest 
lämpligt åtminstone för Malmöhus län. 

Dessa eller andra af Eders Kongl. Maj:t i nåder fastställda 
formulär borde först öfversändas till Hrr Häradsskrifvare, som 

11 
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då hade att, i afdelningar för hvarje stads område, hvarje landt-
pastorat, ifylla kolumnerna 1—10, hvarefter de borde till Be-
rednings-komitéen återsändas, som sedermera med ledning dels 
af de ifrån Landtmäteri-kontoret erhållne utdrag ur der förva
rade handlingar, dels af de till dessas fullständigande med bi
träde utaf anställde Landtmäteri-elever insamlade upplysningar 
från de särskilda orterna i länet ifyller kolumnerna 23—30. 

Tabellerna öfversändas derefter till Ordförandena i de sta
tistiska pastorats-beredningarne, som haiva att i samråd med 
de valda ledamöterna och sedan fullt tillförlitliga uppgifter blifvit 
inhemtade efter bästa förstånd ifylla alla då torna kolumner 
till och med för det år dessa tabeller uppgöras, hvarvid rät
telser, om sådana erfordras, i redan införda uppgifter göras 
med biträde af anställd Landtmäteri-elev. Tabellerna återsän
das slutligen till Berednings-komitéen, som öfver dem upp
rättar och till Kongl. Landtbruks-Akademien såsom del af sin 
berättelse insänder ett behörigt sammandrag och låter utskrifva 
samt till Pastoraten att bland moderkyrkans handlingar förvaras 
öfversänder ett exemplar af hvad som rörer hvarje Pastorat. 

Denna första jordbeskrifning öfver länet bör derefter ligga 
till grund för och kompletteras af de årliga uppgifterna, som, 
då de öfriga kolumnerna förut äro fyllda, endast böra omfatta 
kolumnerna 47—59 samt 79—84, jemte uppgift om väderlek 
m. m. af hvad som namnes å formulärets sista sida. 

Hvart 5:te år, eller då 5-årsberättelse skall afgifvas, om-
göres beskrifningen helt och hållet, då förändringar i arealen, 
kreatursbesättningen m. m. framgår af skiluaden emellan upp
gifterna i den gamla och nya beskrifningen. Att hvarje år re
dogöra för denna skilnad anser Sällskapet deremot ej vara 
skäl, emedan ett år är för kort tid att i dessa hänseenden åstad
komma några förändringar af betydenhet. De statistiska upp
gifter, som sålunda hvart 5:te år skulle komma att afgifvas, 
anser Sällskapet jemväl böra utgöra en del af dess berättelse 
till Kongl. Landtbruks-Akademien för samma år.» 

Formulärförslaget innehåller kolumner för egendomens 1 
namn, 2 nummer, 3 natur, 4 förmedl. 5 oförmedl. hemmantal, 
6 derunder inbegripne torp, 7 backstugor med högst i tid, 8 
diverse lägenheter, verk och inrättningar, 9 bevillningstaxerings-
värde, 10 penningebelopp af skatter och onera till kronan, 11 
till rustning och roteriug, 12 till kyrkan, 13 till presterskap och 
kyrkobetjening, 14 till skolan, 15 till fattige, 16 till skjutsning, 
17 längd af allmänna vägar, 18 d:o enskilda vägar, 19 afstånd 
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från lagningsämne, 20 kostnad för vägbyggnad och underhåll, 
21 diverse skatter, 22 summa, 23 areal af trädgårdar och tomter, 
24 af åker, 25 af naturlig äng, 20 af betesmark, 27 af torf-
mosse, 28 af skog, 29 af sjöar och vägar m. m., 30 summa 
samt årtal för sista mätningen, 31 den odlade jordens fördel
ning, antal skiften, 32 trade, 33 raps, 34 hvete, 35 råg, 36 korn, 
37 hafre, 38 blandsäd, 39 balgsäd, 40 bohvete, 41 potatis, 42 
andra rotfrukter, 43 lin och diverse växter, 44 klöfver och gräs 
till hö, 45 d:o till bete, 46 summa, skörd pr tid besådd jord 
årsvis, förenämnde sädesslag m. m. kol. 47—59, antal vinter
födda kreatur kol. 60—70, utfodrad 71 säd, 72 potatis, 73 an
dra rotfrukter, t. o. m. 1861 utförd 74 sjötappning, 75 grund
dikning, 76 mergling, 77 ängsvattning, 78 skogssådd och plan
tering, förbättringar årsvis, odling etc. kol. 79—84. Derjemte 
skulle å tabellens baksida upplysas om brukningssättet, väder
leken under hvarje årstid, såningstid, utsädets beskaffenhet, ut
säde pr tid, hvete, råg etc, skördens beskaffenhet, skörden af 
halm, åtgång till föda pr person i medeltal, ortens priser å raps, 
hvete etc, i April, i Oktober, priser å dagsverken, vinter, som
mar, priser å kreatur, vår, höst, gödningsämnen, nya sädesslag 
införda, åkerbruksredskap, byggnadssätt, försäljningspris å jord, 
biskötsel, binäringar. 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Malmöhus län. 

»En jordbruks-statistik, uppgjord på tillförlitliga grun
der, skulle för kännedomen om landet och denna vigtiga nä
ringsgren vara i hög grad önskvärd. På den väg, som hittills 
beträdts, har dock målet icke vunnits och torde jemväl svårli
gen uppnås, ty den tillförlitlighet och noggrannhet, hvarpä upp
gifternas värde hvilar, kan af skäl, som uti förslaget blifvit ut
vecklade, svårligen emotses, då dessa uppgifter skola genom de 
administrativa myndigheterna samlas. Dessas tid är dessutom 
så upptagen af andra embetsgöromål, att ökade sådana icke 
kunna dem påläggas, med mindre än att tjenstepersonalen jem
väl ökas, och full ersättning till denna personal lexnnas. För
slaget upptager derföre en annan utväg och förutsätter, att be
rörde uppgifter hädanefter skulle samlas genom Hushallnings-
sällskaperna inom länen, och det kan icke heller nekas, att des»a 
sällskaper både torde, åtminstone inom de folkrikare länen, hafva 
flera krafter att för ändamålet disponera än som stå till läns
styrelsernas förfoganden, och äfven vida lättare att kontrollera 
uppgifternas tillförlitlighet. 
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Hushållnings-sällskapet inom detta län har förutsatt, att vid 
insamlandet och kontrollerandet af dessa uppgifter biträde skulle 
kunna erhållas, dels af Härads-skrifvarne, dels af förste Landt-
mätaren och de inom länet anställde Landtniäteri-elever. Hvad 
nu Härads-skrifvarne beträffa, så är deras tid redan så uppta
gen af tjenstegöromål, att det skulle vara i hög grad obilligt 
pålägga dem ytterligare ett lönlöst sådant af den beskaffenhet, 
som det af Hushålls-sällskapet i och för jordbruks-statistiken 
ifrågasatta. För bedömandet af Härads-skrifvårens göromål har 
från en af dem — och det ändock icke inom länets största fög
deri — infordrats en uppsats som härhos bilägges *), utvisande 
denne tjenstemans embetsåligganden om året, och deraf fram
står klart, att han icke kan medhinna mera än han redan har 
sig ålagdt, med mindre än att så stor ersättning honom bere-
des, att han kan både föda och afiöna ett ytterligare biträde. 
Så kallad skrifvarehjelp bestås icke häradsskrifvare, oaktadt deras 
göromål äro både så många och af den omfattning, att de omöj
ligen sjelfva kunna medhinna allt, utan måste de hos sig an
ställa biträden, som fordra både kost och lön. 

Beträffande påräknade biträdet af Landtmäteri-elever, får 
Eders Maj:ts Befallningshafvande hänvisa till det af Förste Landt-
mätaren i länet G. Gustafson afgifna och denna dag hit inkomna 
till Hushålls-sällskapet ställda memorial, deri han närmare ut
vecklar, huru han tänkt sig att berörde biträde skulle kunna 
erhållas **). 

I öfrigt har Eders Maj:ts Befallningshafvande intet att 
emot Hushållnings-sällskapets utlåtande erinra, utan får dertill 
hänvisa.» 

Hushållnings-sällskapet i Wermlands län. 

»Då det obestridligt är af stort intresse för en och 
hvar, men synnerligast för jordbrukaren, att erhålla en så full
ständig, och framför allt så pålitlig statistik som möjligt öfver 
jordbruket, böra naturligtvis Hushållnings-sällskaperna, hvars le
damöter till större delen bestå af jordbrukare, vara intresserade 
för framgången af denna sak och villige att befrämja den, ge-

*) Såsom icke egentligt hörande till frågan om jordbruks-statistiken, är detta 
yttrande här ej aftryckt. 

**) Memorialet förklarar, att med Landtmäteri-elever menats så väl vid Landt-
mäteri-statrn anställde, som andra personer, fa vilka ådagalagt nödig skick
lighet. 
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nom insamlandet af de primäruppgifter, som härför äro nödige, 
och hvilkas tillförlitlighet de bäst äro i tillfälle att bedöma. 

Sällskapet har derföre åt denna fråga egnat stor uppmärk
samhet, och uppdrog först, vid dess sammankomst den 30 sistl. 
November, åt vissa komiterade att utarbeta förslag till ifrågava
rande utlåtande, 

Detta uppdrag fullgjorde de komiterade, och förelade Säll
skapet, vid dess sammankomst den 15 sistl. Februari, ett detal-
jeradt förslag till det sätt, som komiterade ansågo lämpligast 
för de statistiska uppgifternas insamlande så väl i allmänhet 
som specielt för provinsen. 

Då komiterades förslag blifvit uppläst, gjordes deremot åt
skilliga anmärkningar, hufvudsakligen rigtade mot den grund
princip, från hvilken komiterade vid utarbetandet af sitt förslag 
utgått, nemligen att uppgifterna företrädesvis borde förskaffas 
på den indirekta vägen, men att den direkta äfven borde använ
das der omständigheterna medgåfve. 

Som komiterades förslag var vidlyftigt, och Sällskapet an
såg för frågans noggranna behandlande det vara nödigt, att le-
damöterne sattes i tillfälle taga närmare kännedom deraf, så 
beslöts, att förslaget skulle tryckas och med tidningarne inom 
länet spridas, samt att frågan skulle till slutlig behandling fö
rekomma vid ett nytt sammanträde, som utsattes till den 15 
dennes. 

Vid denna sammankomst ogillades den princip, från hvilken 
komiterade utgått, och antogs i stället såsom Sällskapets åsigt, 
att uppgifterna böra insamlas genom direkta frågor till en hvar 
landtbrukare; hvadan Sällskapet i det afseende gillade ett af 
Förste Landtmätaren Laurell skriftligen ingifvet och till vissa 
delar motiveradt förslag, hvilket Sällskapet således vågar i un
derdånighet meddela, såsom ett uttryck af dess tanke om lämp
ligaste sättet att insamla de statistiska uppgifter, som Sällskapet 
för sin del anser böra blifva föremål för jordbruks-statistiken. 

Förste Landtmätaren Laurells förslag har följande lydelse: 
»Då frågan i Kongl. Hushållnings-sällskapet den 25 sistl. 

Februari förevar, angående bearbetningen af Sveriges jordbruks
statistik, var jag af annan åsigt än Sällskapets komiterade i af
seende på uppgifternas insamlande, och föreslog, att den direkta 
vägen borde föredragas framför den indirekta, hvilket hade till 
påföljd, att frågan uppsköts till denna dag, och att under tiden 
komiterades förslag skulle tryckas, och såsom hihang till här-
städes utkommande tidningar spridas. I anledning häraf får 
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jag nu inför Kongl. Hushållnings-sällskapet framlägga ett för
slag grundadt på mina enskilda åsigter härutinnan; hvilka åsigter 
jag dock förut vill närmare utveckla: 

Farhågan för begagnande af den direkta vägen för frågor
nas besvarande, som gjort sig gällande både uti Medicinal-Rådet 
Bergs yttrande och komiterades förslag, härleder sig förmodligen 
derifrån, att allmogen anses sakna både vilja och förmåga att 
meddela de erforderliga svaren; men denna fråga är likväl, enligt 
min erfarenhet, åtminstone hvad angår allmogen inom Werm-
lands län, aldeles ogrundad, ty nu mera äro de flesta bönder, 
synnerligast bland de yngre, så skrifkunniga att de utan svå
righet kunna införa några siffror uti en tabell, och hvad dess 
vilja och benägenhet i detta afseende angår, så är det äfvenle-
des min öfvertygelse, att de mera framstående och begripliga 
snart skola inse deras egen nytta och nöje uti att lemna svaren 
så fullständiga som möjligt, äfvensom att detta intresse kommer 
att tilltaga i samma mån som öfvertygelsen hinner stadgas der-
om, att uppgifterna ej föranleda till högre beskattning, utan en
dast och allenast åsyfta att visa huru landets jordbruk fram
skrider och för Regering och Ständer antyda i hvad mån och 
hvarest denna näring bör understödjas. 

Min 35-åriga tjenstgöring såsom Landtmätare inom detta 
län har stadgat min öfvertygelse derom, att allmogen lätt kan 
ledas till hvilka nyttiga företag som helst, endast saken fram-
ställes begripligt, och tid lemnas att den begrunda. 

Komiterade anse arealuppgifterna särdeles första året vara 
af största vigt, enär man endast efter dem kan kontrollera ut
sädet. Denna åsigt kan jag icke dela, ty kan man ej på annat 
sätt få utsädesuppgifterna, så måste de påtagligen blifva mycket 
skefva och vilseledande. Få jordbrukare finnas, som icke känna 
att ett tunnlands areal eller 14,000 qvadrat alnar af olika godhet 
och gödning icke besås med lika mycket utsäde. 

På den låga ståndpunkt jordbruket stod 1665, då tunnland 
bestämdes till denna storlek, beräknades att till 1 tunnland skulle 
åtgå l tunna råg till utsäde, men nu mera känner man väl, att 
der jorden är af bästa beskaffenhet och starkt gödslad, endast 
| tunna erfordras för besåning af 1 tunnland, och att der jorden 
är mycket svag, såsom skarp lera eller dålig sand, bör utsås 
till och med en hel tunna på tunnlandet. Samma förhållande 
äger äfven rum med andra säden, hvaraf följer, att man icke 
utan fullkomlig kännedom om hvarje jordstyckes naturliga god
het och häfd kan beräkna huru stort utsäde som dertill erfordras. 
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Om t. ex. laga skiftes-handlingarna öfver ett hemman visa, 
att detsamma äger 500 tunnland åker, så skulle enligt komite-
rades åsigt det vara lätt att säga huru stort utsäde som dera 
är användt, men detta beror likväl i hufvudsaklig mån såsom 
förut är sagdt på jordens naturliga beskaffenhet och den bättre 
eller sämre häfd hvaruti den befinner sig, och i samma mån 
uppgifterna om utsädet blifva oriktiga, måste äfven uppgifterna 
om afkastningen och brukningssättet blifva vilseledande. 

Inom detta län hafva de så kallade bondhemmanen med 
få undantag undergått laga skifte, och med afseende härå hafva 
komiterade ansett, det böra skifteshandlingarne läggas till grund 
för arealberäkningen, men äfven härutinnau skall misstag komma 
att äga rum. 

Uti kartan och handlingarne öfver ett laga skifte är åker
jorden uppmätt och uträknad i sitt före skiftet sönderlappade 
tillstånd, och således vida mindre än hvad densamma efter till
trädet af de nya sammandragna skiftena blifver, enär jordägarne 
genast efter detta tillträde borttaga alla onödiga gärdesgårdar 
och diken med sina renar och emellan de gamla åkerlapparne 
belägna backar, så att allt kan plöjas i ett sammanhang, för 
att ej tala om de större odlingar, hvartill jordägarne alltid efter 
ett skifte få stor lust och ifver. Häraf är påtagligt, att hem
manets åkerareal i verkligheten är större än hvad skifteshand
lingarne visa, och detta i samma mån som dessa handlingar äro 
gamla, till följd hvaraf jag ock antager, att hvarken komitéen 
eller provins-landtmäteri-kontoren kunna åstadkomma säkra upp
gifter på åkerarealerna. Ehuru jag således ingalunda kan dela 
den åsigten, att man endast med den i kartehandlingarne an
tydda arealen kan bedöma eller kontrollera utsädesuppgifterna 
annorlunda än ytterst ofullständigt, så inser jag likväl, att det 
för statistiken vore af stort värde att få arealuppgifterna till 
åker, äng och afrösningsjord noga uppgifven för hvarje hemman 
eller egendom; odlingsmark och betesmark bör deremot icke 
särskildt upptagas, enär nästan all afrösningsjord, med undantag 
af berg, dertill är mer eller mindre användbar. Men för att 
ernå detta mål, kan jag endast tänka mig tvenne sätt; det ena 
att Staten består medel och Kongl. Maj:t ålägger Förste Landt-
mätare hvar för sitt län att tilldela länets öfriga Landtmätare 
vissa distrikter för att derinom besöka hvarje hemman eller 
egendom och noga utröna arealinnehållet både till åker, äng och 
afrösningsjord, samt icke blott annotera dessa uti hemmansboken, 
utan äfven i de vid provins-landtmäteri-kontoret befintlige sed-
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nast upprättade kartehandlingar, eller ock ålägga jordägarne att 
anskaffa Landtmätare-betyg på dessa uppgifter, och desamma 
inom vissa år hafva aflemnade vid provins-landtmäteri-kontoren 
för att annoteras i sednaste kartehandlingame. 

Finge man sådane, med sanningen fullt öfverensstämmande, 
arealuppgifter en gång införda i provins-landtmäteri-kontorens 
handlingar och i hemmansböckerna, och sedan nyodlingarne noga 
infördes år från år i nämnde böcker, så skulle man allt fram
gent hafva dessa uppgifter fullständiga. 

I annat fall är det enligt min öfvertygelse enklast att låta 
jordägarne sjelfve i sina hemmansböcker införa arealerne efter 
de kartehandlingar de äga, och deremot lägga största vigt på 
att vänja dem vid sanningsenliga uppgifter om utsäde och skörd, 
hvarförutan hela jordbruks-statistiken blifver af ringa värde — 
och snarare vilseledande än vägledande. 

Med dessa åsigter tar jag mig friheten framställa följande: 
Fördag till insamlande af uppgifter för Sveriges jordbruks

statistik. 
Inom socknarne på landet bildas en socken-komité sålunda, 

att vid allmän sockenstämma årligen väljes en Ordförande, en 
Vice-Ordförande och så många ledamöter som socknen anser 
nödigt, helst en från hvarje rote, dels för att lindra besväret 
for en livar af dessa, och dels för den mera specifika lokalkän
nedom, som härigenom vinnes. Denna komité är Hushållnings
sällskapets och socknens, ständiga ombud vid. insamlandet och 
förvarandet af uppgifter rörande jordbruket; 

Stads-komité bildas af Ordförande, vice Ordförande och så 
många ledamöter, som jordägande innevånare bestämma. Val 
sker på allmän Rådstufva eller med iakttagande af det sätt, som 
eljest kan vara antaget vid utseende af ombud för stad; 

Statistiska Ceutral-Byrån föranstaltar derom, att socken-
komitéerna, antingen för hvarje år eller för flera år på en gång, 
få emottaga tillräckligt antal blanketter i qvartformat för upp
gifter från hemmanen eller egendomarne inom socknen, sådane 
som bilagorne n:o 1 och 2 utvisa; 

Komitén utdelar dessa blanketter i tvenne exemplar till 
hvarje hemman eller egendom (med hemman förstås sådane, som 
i jordeboken finnas särskildt upptagne utan afseende på man
talets storlek, och med egendom förstås sådane, som bestå af 
flera hemman), uti desamma bör genom Byfogdens försorg sif-
ferifyllningen verkställas, för utsädet, genast efter såningen och, 
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för höskörden, då den är fullbordad, medan det ännu är i friskt 
minne, samt för alla de andra uppgifterna före den 1 Mars 
nästpåföljande året eller så snart aftröskningen är verkställd; 

Dessa uppgifter, eller, om jag så får kalla dem, hemmans
böcker, skola alltså upptaga så många rader för året, som bruk
ningsdelar finnas inom hemmanet, det må vara skattelotter eller 
afsöndringar; men den jord, som brukas af torpare och baek-
stugusittare, bör deremot inbegripas i huf vudlotten; 

Under första hälften af Mars månad böra sockenkomité-
ledamöterna hvar för sin rote insamla hemmans- och egendoms
uppgifterna och dervid noga tillse, att dessa äro fullständiga, äf-
vensom att båda exemplaren äro lika, hvarefter det ena öfver-
lemnas till Ordföranden i sockenkomitén och det andra förvaras 
vid hemmanet, för att år från år sammanhäftas och utgöra en 
statistisk hemmansbok; 

Sedan uppgifterna blifvit till Ordföranden aflemnade, sam
mankallas af honom komitéledamöterne för uppgifternas gransk
ning, hvarefter summorna införas i sockenblanketten. Af dessa 
sockensammandrag upprättas trenne exemplar, behörigen sum
merade och underskrifna, deraf det ena sammanhäftas med hem
mansuppgifterna och såsom sockenliggare förvaras bland kyrkans 
handlingar. De öfriga exemplaren afsändas inom medlet af April 
månad till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, för att sedermera 
förvaras, det ena hos Kongl. Hushållnings-sällskapet, och det 
andra i provins-landtmäteri-kontoret. 

Jag har velat föreslå äfven detta sistnämnda ställe, så väl 
derföre, att åtskilliga upplysningar derifrån kunna erhållas äfven 
under de tider, dä Kongl. Hushållnings-sällskapet icke har sam
manträden, som ock af den orsak, att dessa uppgifter kunna 
vara till stor nytta vid upprättandet af socken-kartor m. m. 

Carlstad den 15 April 1862. 
L. Laurell.» 

Som det nu i underdånighet afgifha förslaget icke i alla 
delar öfverenstämmer hvarken med det af Landtbruks-Akademien 
eller det af Medicinal-Rådet Berg meddelade förslag, så anser 
sig Hushållnings-sällskapet böra anföra sina motiver för afvi-
kelserna i de fall, der sådant icke redan genom Förste Landt-
mätaren Laurells skrifvelse blifvit motiveradt. livad sjelfva for
men eller uppställningen beträffar, så delar Hushållnings-säll
skapet Landtbruks-Akademiens åsigt, att den bör vara tabella-
risk, emedan denna form dels gifver en åskådligare öfversigt, 
och i betydlig mån underlättar det ändock ganska mödosamma 
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arbete, som förestår det utskott af Sällskapet, som skall granska 
och sammanföra de från socknarne inkomna uppgifter. 

Medicinal-Rådet Berg föreslår visserligen äfven begagnandet 
af tabellformen så, att denna form skulle först inträda vid det 
sammandrag, som genom Läns-styrelsen eller Hushållnings-säll-
skaperne skulle ombesörjas, och för socknarne skulle endast 
Sockenliggare begagnas, och från desse endast en afskrift deraf 
insändas. 

Gör man sig ytterligare reda för huru Socken-komitéerna 
skola erhålla de slutsummor, som med siffror skola uttryckas i 
Medicinal-Rådet Bergs Sockenliggare, så kan man lätt finna, 
att dessa icke kunna erhållas på annat sätt, än att Komitéen 
skall uppgöra för sig en tabell, hvari för hvarje hemman införes 
dessa tal, hvilka nedsummerade gifva det resultat, som bör med
delas Läns-styrelsen och Hushållnings-sällskapet, och då blir 
således föga besvärligare att lemna en afskrift af denna tabell, 
än att meddela uppgifterna efter formuläret för Sockenliggaren. 

En del uppgifter kunna deremot icke med siffror uttryckas, 
men kunna vara af intresse och nytta, hvarföre Sällskapet anser 
att man icke uteslutande bör inskränska sig till den nakna ta-
bellariska formen, utan att missivet till tabellerna bör innehålla 
en kort redogörelse om följande af de i Medicinal-Rådet Bergs 
Sockenliggare föreslagna frågor, nemligen om sånings- och skör
detidernas början och slut, om väderleken i allmänhet, om sä
desskördens beskaffenhet och vigt, om hö- och halmskörden varit 
medelmåttig, öfver eller under medelmåttan samt af hvad be
skaffenhet. 

Alla andra frågor, som i öfrigt kunna vara af intresse för 
historiken öfver Sveriges jordbruk, anser Sällskapet böra såsom 
hittills från Socken-komitéerna ingifvas till Hushållnings-säll
skapet, för att intagas i dess årsberättelse; i afseende å hvilken 
Sällskapet får föreslå, att tiden inom hvilken den bör vara till 
Akademien insänd ändras från slutet af April till slutet af Juni, 
emedan en stor del af de materialier, som derför erfordras, icke 
kunna erhållas förr än i slutet af April. 

Som Sällskapet öfverensstämmer med Medicinal-Rådet Berg 
uti dess åsigter om nyttan och behofvet af en del uppgifters 
årliga insamlande, och anser att det gör ringa besvär att äfven 
årligen insända de öfriga, så får Sällsapet föreslå, att tabellerna 
från Socken-komitéerna ärligen ingå efter samma formulär, och 
att det endast blir ett åliggande för Hushållnings-sällskapet att 
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efter hvarje qvinqvennii slut, jemte den årliga, afgifva en tabell 
som upptager medeltalet under denna period. 

Sällskapet har hufvudsakligen följt det af Kongl. Landt-
bruks-Akademien gifna förslag till tabeller, men då det i några 
fall afvikit derifrån, anser det sig böra redogöra för skälen här
för, nemligen: 

l:o hvad backstugor beträffar äro orden med högst \ tunn
land jord uteslutne, emedan Sällskapet anser det vara af föga 
betydenhet om backstugor äga några kappland jord mera-, och 
föreskriften skulle medföra besvär, om den samvetsgrant skulle 
följas; 

2:o nuvarande mantal är begagnadt i stället för rubrikerne 
»förmedladt eller oförmedladt» mantal, såsom öfverensstämmande 
med nya jordeboksformuläret; 

3:o Sällskapet anser det vara af intresse att känna i huru 
många brukningsdelar hvarje hemman är deladt, hvarföre det 
härför upptagit en särskild kolumn; 

4:o Sällskapet har uteslutit lfi:de kolumnen i Akademiens 
förslag, emedan l:sta och 4:de kolumnerne redan upptaga ru
briken lägenheter, och hvad verk och inrättningar beträffar, 
synes det vara af föga intresse, om man i denna kolumn får 
en hop siffror, representerande antalet deraf, utan att det rin
gaste antyda, om desse äro af stor eller högst ringa betydenhet, 
samt verk och inrättningar dessutom höra till en annan afdel-
ning af statistiken; 

5:o Sällskapet anser, att bete bör hafva en särskild kolumn, 
ej sammanblandad med grönfoder, emedan grönfodringen är att 
anse såsom en af de saker, som hafva sammanhang med en ra-
tionel ladugårdsskötsel, och således kan vara ett uttryck af denna 
ståndpunkt, hvaremot betesgärden, åtminstone hvad Wermland 
beträffar, äro brukliga äfven vid de sämst skötta egendomar. 

Under rubriken grönfoder anser Sällskapet dock ej må in
tagas hvad som af träden dertill begagnas, emedan sådant är 
förvillande, då summan af arealen under rubriken »af den od
lade jorden begagnas till» bör vara lika med det tal som åter
finnes under rubriken »areal af åkerjord;» 

6:o kolumnen 20 är utesluten, såsom åtminstone för Werm
land obehöflig; 

7:o Bohvete och Raps förekomma icke i Wermland, men 
deremot Vårhvete, hvarföre Sällskapet i enlighet dermed ändrat 
tabellen; 
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8:0 ehuru intressant Sällskapet än anser det skulle vara, 
att känna åtgången af diverse sorter spanmål och rotfrukter, 
såväl till menniskors och kreaturs underhåll, som ock till brän-
nerier och ölbryggerier, anser dock Sällskapet, att man icke till 
en början borde fordra sådant, för att ej afskräcka med för 
många frågor och ej heller belasta Komitéen med svårlösta 
uppgifter. Skulle man genom direkta frågor till en hvar be
gära upplysning om åtgången af spanmål och rotfrukter, skulle 
man säkerligen i de flesta fall icke kunna påräkna tillförlitliga 
svar, ty största delen af allmogen har icke kännedom derom; 
och ville man på den indirekta vägen beräkna åtgången, skulle 
man lätteligen komma till ganska vilseledande resultater, ty en 
missräkning af ett par kappar på person eller kreatur gör snart 
tusentals tunnor. 

Sällskapet har af dessa skäl uteslutit kolumnerne 55 och 
56 uti Akademiens förslag; för att icke göra tabellerne så vo
luminösa, får Sällskapet föreslå att de erhålla det qvartformat, 
hvaruti de bilagde tabellerne äro upprättade. 

Slutligen är det Sällskapets åsigt, att alla mått och vig-
ter böra utföras efter den nya mått- och vigtordningen, och att 
Hushållnings-sällskapet utser ett särskilt utskott, som, sedan ta
bellerne från alla socknarne inkommit, granska desamma, hvar-
efter ett sammandrag deraf upprättas, af hvilket en bestyrkt 
afskrift tillsändes Kongl. Maj:ts Befallningshafvande och en dy
lik till Kongl. Landtbruks-Akademien.» —- — 

Bilagan n:o 1. »Hemmansbok vid As i N. N. socken, N. 
N. härad, N. N. län för 186 . Denna egendom som består af 
14 mantal kronoskatte äger enligt befintlig karta med beskrif-
ning, upprättad år 1846 af N. N.: frukt- och köksträdgård 46 
qvadratref, åker 676 d:o, äng 240 d:o, afrösningsjord 5,600 d:o.» 
Efter specifikation af mantalet, jordbrukarens eller ägarens namn, 
antal jordtorp och backstugor, innehåller hemmansboken »ut
säde» af särskilda slag, utfördt i 12 kolumner, och »skörd» li
kaledes i motsvarande 12 kolumner, samt hö från vallar och 
från äng i kol. 33 och 34, under året tillkommen jordvinning 
och jordförbättring i kol. 35—38 lika med Kongl. Landtbruks-
Akademiens förslag, den odlade jorden begagnad till trade (kol. 
39), säd (40), rotfrukter (41), bete (42), höskörd (43), grön
foder (44), antal vinterfödde kreatur specificerade i kol. 45—53, 
samt afgifter och onera till pastor, kaplaner, skollärare och 
kyrkobetjening, fattigvård, skjutsning, vägunderhåll hela året 
och diverse andra besvär, med summor i kol. 54—62. 
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Bilagan n:o 2. »Sammandrag af statistiska hemmansböc
kerna från N. N. socken af N. N. län för 186 . I de första 
kol. nummer och egendomens, hemmanets eller lägenhetens 
namn, nuvarande mantalet, antal skattlagde brukningsdelar, are
alen af frukt- och köksträdgårdar, åker, äng och afrösningsjord, 
samt sedermera samma kolumnrubriker som hemmansboken.» 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Wermlands län instäm
mer i Hushållnings-sällskapets yttrande och förslag. 

Hushållnings-sällskapet i Gotlands län. 

»Vid jemförelse af de tvenne förslagen torde före
trädet böra Iemnas det af Kongl. Landtbruks-Akademien upp
rättade, då detta nemligen, förutom den lämpliga formen af 
tabell, upptager ett mindre antal frågor, hvilket för de till upp
gifternas afgifvande anlitade personer utgör en lättnad, på sam
ma gång svaren kunna blifva tillförlitligare. Men då i följd af 
såväl klimatförhållanden, som äfven andra orsaker, skördarna 
för olika år kunna betydligen variera, så vore det för statisti
kens noggrannhet af stor vigt, att uppgifterna insamlades årli
gen, i hvilket fall de af Kongl. Akademien föreslagna komitéer 
borde utses för en tid af 5 år i sender, dervid ordförandevalen 
kunde inom Sällskapet företagas vid andra ordinarie samman
komsten under året näst före hvarje femårsperiods början. 
Finge dervid en och samma ordförande väljas för två eller 
flera sockenkomitéer, medförde detta i flera afseenden en "stor 
lättnad vid dessa valförrättningar. Uppgifterna kunde i så 
fall lämpligast samlas under vintermånaderna, dock så tidigt 
att desamma för hvarje förflutet år kunde genom ordförandena 
varda inom medio af Mars månad Hushållnings-sällskapet till
ställda. 

Dels i följd af hvad sålunda blifvit föreslaget, och dels 
med hänsyn till särskilda inom denna provins rådande förhål
landen, torde några få förändringar uti tabellen (Litt. A) vara 
behöfliga. 

Sålunda borde, enär myrfälten härstädes intaga stora vid
der och äfven i odlingsväg äro af betydande vigt, kolumnen 9 
afdelas uti tvenne: en upptagande »skog och betesmark,» en 
annan »mossar och myrer.» När vidare inom orten inga ängs-
vattningslägenheter med högst få undantag förefinnas, skulle 
kolumnen 13 kunna uteslutas. Då största delen af de vid ut
fodringarne använda rotfrukter utgöras af sådana slag som mo
rötter, betor och turnips, så torde kolumnen 56 böra erhålla 
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»rotfrukter' i stället för »potates» till öfverskrift. För den hän
delse förslaget om årliga uppgifter blefve tillämpadt, komme 
rubriken öfver kolumnerna 10—13, »under 5 år tillkommen,» 
att ändras till »under året tillkomna,'» och rubriken »medeltal 
under ofvannämnde 5 år,» äfvensom ordet »af» der detta före
kommer, att uteslutas, samt slutligen öfverskriften vid kolum
nerna 14 20, »af den odlade jord som begagnas till,» att än
dras till »odlad jordareal använd till.» I öfrigt borde tabellen 
A vara fullt tillämplig, äfven om densammas format medgifver 
mindre handterlighet, hvilket dock kunde afhjelpas genom in
delning i vissa folio. 

Förvaltnings-utskottet, som erkänner vigten af en fullstän
dig jordbruks-statistik, måste likväl anmärka de många svårig
heter som möta vid uppgifternas samlande; och att dessa in
galunda kunna blifva tillförlitliga kan isynnerhet för denna pro
vins antagas som gifvet, så länge presterskapets aflöningar här-
städes utgå på nuvarande sätt genom tionde, ty så länge anser 
allmogen, hvilken utgör största antalet jordbrukare inom ön, så
som en nödvändighet att till kolumnerna 30—45 företrädesvis 
lemna så otillförlitliga uppgifter som möjligt. 

Då icke obetydlig tid och möda tages i anspråk hos de 
personer, hvilka blifva anlitade som biträden vid uppgifternas 
samlande, sä är det äfven troligt, att en hvar i sin män söker 
undandraga sig ett dylikt förtroende, så framt icke nödiga arf-
voden blifva ställda till Hushållnings-sällskapets disposition att 
i och för ändamålets vinnande användas.» 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Gotlands län tillägger: 

— — »den åsigt, att noggranna och fullständiga uppgifter 
till denna statistik, utan hvilka densamma skulle icke blott 
icke medföra åsyftad fördel, utan tvertom vilseleda omdömet 
om jordbruksnäringens tillstånd, nästan omöjligt kunna för när
varande vinnas inom detta län, hvartill utom andra orsaker 
mest torde bidraga den omständigheten, att största delen af 
jordbrukande klassen härstädes utgöres af allmoge, af och ge
nom hvilken statistiska uppgifter i de allra flesta fall ej kunna 
erhållas. Af de nu framställda förslagen till jordbruks-statistik 
synes emellertid det af Herr Berg uppsatta vara mest fullstän
digt och företrädesvis ledande till det med en sådan statistik 
afsedda mål, förutsatt att säkra uppgifter dertill kunna vinnas; 
men då sådant säkerligen ej låter sig göra, anser Eders Kongl. 
Maj;ts Befallningshafvande, att begagnandet af vare sig detta 
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eller det af Landtbruks-Akademien framställda förslag ej kan 
härstädes för närvarande med fördel äga rum.» 

Hushållnings-sällskapet i Hallands län. 

»Såväl Landtbruks-Akademiens som Herr Bergs för
slag öfverensstämma, rörande sättet för primar-uppgifternas 
samlande och anse: att detsamma i första rummet bör ledas, 
ordnas samt granskas af Hushållnings-sällskapenia; och torde 
härvid intet mot förslaget vara att anmärka. Hvad åter det 
antagandet beträffar, att ett tillräckligt antal personer inom 
socknarne kunna finnas, hvilka hafva lust och förmåga att åtaga 
sig det dermed förenade arbetet, så tror Hushållnings-sällska
pet, att ett sådant lyckligt förhällande icke alltid äger rum, 
utan är deremot fullt förvissadt, att från åtskilliga socknar inom 
länet någorlunda tillförlitliga statistiska uppgifter icke blifva 
att erhålla på kommunal väg. 

Återstår då att antingen låta det dervid bero eller förmå 
någon person att mot godtgörelse samla de ifrågavarande upp
lysningarne. I sednare fallet, som ock för tabellernas anskaf
fande, beredande af portofrihet för socken-komitéerna uppstå 
kostnader. I och för dessas betäckande har staten väl ovil-
korlig rätt att fordra, att, så länge det nu gällande statsbidra
get, andel i bränvins-utskänkningsmedlen, till Hushållnings-säll
skaperna utgå, förutnämnde kostnader deraf skola godtgöras, 
helst om statsmakterna funne de ifrågavarande statistiska upp
gifterna blifva af ett motsvarande statsekonomiskt gagn samt 
sålunda öfvervägande det, hvilket, specielt eller direkte, genom 
dessa medels användande kan tillskyndas åkerbruket. 

Hvad åter rörer formen och iippstäUninym af de statistiska 
uppgifterna, så anser Hushållnings-sällskapet, att den tabellariska 
dertill är användbarare, och lemnar en lättare och tydligare 
öfversigt; ehuruväl den af Landtbruks-Akademien föreslagna ta
bellen såväl till innehållet borde förkortas som ock till sjelfva 
formatet så förändras, att det medgåfve ett beqvämare hand-
hafvande. 

Herr Bergs s. k. sockenliggare innefattar onekligen flera 
för en jordbruks-statistik vigtiga ämnen, hvilka i Landtbruks-
Akademiens tabellförslag blifvit förbisedda, såsom: öfverskott 
af säd till afyttring, jordmån, brukningssätt med eller utan 
vexelbruk, dagsverkspriser o. s. v., hvilka antingen borde i ta
bellen inryckas eller åtfölja densamma såsom särskilda anmärk
ningar. 
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För att i detta hänseende tydligen kunna framlägga sina 
åsigter, rörande tabellens form samt innehåll, får Hushållnings
sällskapet härmed vidfoga ett exemplar af projekt-tabell*). En 
sådan borde "vara uppgjord på större pappers-format, så att ko
lumnerna ej blefve så hopträngda, men likväl tillräckligt ut
rymme för anmärkningar lemnades. 

Hushållnings-sällskapet tviflar icke, att dylika anmärknin
gar, ländande till tabellens belysning, af socken-komitéerna 
skulle kunna redigeras, helst om tabellen åtföljdes af en tryckt 
anvisning öfver de speciela upplysningar som önskades. Hus
hållnings-sällskapet har i tabell-projektets anmärkningskolumn 
upptagit några dylika fall. 

Hushållnings-sällskapet kan ej neka, att det s. k. socken-
liggare-förslagets syftemål, vinnande af årliga bestämda upp
gifter, är önskvärdt; men anser likväl, att detta icke på kom-
numalväg, åtminstone för det närvarande, står att vinna. 

Skola bestämda statistiska uppgifter insamlas för hvarje år, 
blir det derigenom årligen förorsakade arbetet af lika utsträck
ning, som då insamlingen endast äger rum hvart femte år. 

Men ett lands jordbruk kan icke, under loppet af ett eller 
par är, göra sådane framsteg eller sä utvecklas, att de dervid 
vunna resultaterna, helst då de omfatta ett helt land, ens blifva 
märkbara, och således icke heller af sådan stats-ekonomisk vigt, 
att tusentals personer årligen böra besväras med dylika upp
gifters insamlande. 

Så länge dessutom en jordbruks-statistik icke kan stödja 
sig på en fullständig jordkadaster, och socken-komitéerna så
lunda icke hafva någon ledning i och för bedömandet af den 
odlade jordens areal, dess tillökning medelst nyodlingar o. s. v., 
så länge ett ordnadt vexelbruk hos Sveriges allmoge ännu hörer 
till undantagen, skall äfven en drag uppgift rörande den odlade 

*) Det föreslagna formuläret inskjuter mellan kol. 1 och 2 i Kongl. Laudt-
bruks-Akademiens tab. A. en kol. for »jordeboksnummer,» kol. 2—5 = 
litt. A. hvars kolumn 6 är utesluten, arealen delad i 6 kol. neinligen 
för odlad jord, nat. 'avg, skog och planteringar, betesmark och mossar, im-
]>ediraenter, summa, kol. 12—27 = 10—25 litt. A., kol 28 »trindsäd,» 
kol. 29—41 = litt. A., kol. 42 och 43 upptager hö i lass af 40 lisp., 
kol. 44—48 »hästar, hornboskap, får, svin, getter,» kol. 49, 50 säd utfod-
rad, öfverskott till afsättning. Anmärkningarne upptaga brukningssätt, me
jerier, stuterier, bräimerier, gödningssätt, försålda alster, källa för arealupp
gifter, jordmån, årsväxtens och väderlekens allmänna beskaffenhet, siides-
priser m. m. 
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Förhandlingar och förslag rörande tillvägabringandet 
af en Statistik öfver Sveriges jordbruk. 

(Forts. från bilagorna till 8:de och 9:de häftet.) 

jordens areal och delvisa användande, af utsäde, skörd, krea
turs antal m. m. icke blifva bestämd utan endast ett mer eller 
mindre närmande dertill. 

Hushållnings-sällskapet anser att tiden för statistiska upp
gifters samlande i och för jordbruket bör tills vidare blifva 
Jivart femte är, och tror den lämpligaste tidrymden derför vara 
Februari och Mars månader, alldenstund uttröskningen först då 
är slutad. Uppgifterna böra omfatta det sist förflutna aret och 
vara bestämda, der de stå att vinna. Man kan väl invända, 
att i många fall endast ett medium kommer att erhållas, men 
insamlandet af det sist ffirflntna arets data bör alltid utgöra 
sockenkomiténs hufvudsyftemål. 

På det att icke ett års uppgift må kunna blifva vilsele
dande i och för bedömandet af jordbrukets framsteg och ut
veckling under de nästföljande fem åren, böra speciella anmärk
ningar upplysa: om god eller medelmåttig skörd eller missväxt 
ägt rum, förorsakad af torka, väta, hagelslag o. s. v. samt 
hvilka sädesslag deraf lidit. Derigenom upplyses äfven orsaken 
till ökning eller minskning af kreaturshållningen, af sädesöfver-
skott till afyttring m. m. 

Landtbruks-Akademien yttrar, att egendom, hemman, hem
mansdel eller sjelfständig lägenhet till namn, natur, mantal, 
oförmedladt och förmedladt, böra i tabellens kolumner 1, 2, 3, 
4 och 5 införas, men att egendom, som skötes i sambruk (d. 
v. s. äfven hemman eller hemmansdelar af olika jordeboks-
nummer), bör med torp och lägenheter upptagas på en rad, 
med underlydande hemman på hvar sin rad. Hr Bergs förslag 
yrkar, att socknens mantal bör upptagas, fördelade i 00 bruk
ningsdelar, hvaraf den största 00 mantal och den minsta 00 
mantal, samt att antalet af backstugor, jordtorp och andra lä
genheter (t. ex. odaltorp, allmänningar, kronoarbeten m. m., som 
icke äro i mantal satte) böra summariskt upptagas. 

Hushållnings-sällskapet skulle vilja förena båda dessa för
slag i följande: 

l:o. Hvarje jordeboksnummer erhåller en särskild rad, och 
de olika brukningsdelarne utföras i kolumnerna 2 och 3. 

12 
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2:o. Då hemman och hemmansdelar — äfven om de äro 
af olika jordeboksnummer — hvilka skötas i sambruk eller bilda 
en egendom eller gård, utföras uti en rad, hvarvid de olika 
hemmansdelarne i kolumnerna 2 och 3 utsättas. 

3:o. Torp och jordbrukslägenheter utföras i en särskild rad, 
näst efter det hemman eller den egendom, hvartill de höra eller 
på hvars egor de äro belägna. 

Detta förslag gör Hushållnings-sällskapet under den förut
sättning, att den Statistiska Central-Auktoritet, som får sig ut
arbetandet af en jordbruks-statistik anförtrodt, icke kan eller 
vill låta sig nöjas med blotta hopsummeringar af sockentabel
lerna, af Hushållnings-sällskaperna hopställda och hopadderade 
till en länstabell, hvilket af Landtbruks-Akademien föreslagits. 

Hushållnings-sällskapet anser för sin del det icke vara nog 
i och för en jordbruks-statistik öfver ett land, att veta reda på 
summan af den odlade eller oodlade jordens areal, dess beså-
ning och skördar, dess kreatursantal m. ni., och tror att andra 
stats-ekonomiska frågor gifvas, såsom: orsaken till och följderna 
af en större eller mindre dismembration, relativa produktivite
ten af större eller mindre jordparceller, orsaken till bristen eller 
öfverskottet af vissa jordbruksalster inom vissa orter eller di-
strikter o. s. v., hvilka endast genom en mera speciel jordbruks
statistik kunna lösas. 

Det lärer kunna antagas att från en egendom eller ett 
större jordbruk, som vanligtvis skötes i vexelbruk, och hvarvid 
något slags bokhålleri eller anteckningar föres, Socken-Komitén 
skall kunna erhålla säkra uppgifter om areal, utsäde, skörd och 
kreaturshållning, sädförbrukning samt sädöfverskott till försälj
ning. Sådana säkra uppgifter från flera delar inom ett län och 
många flera inom riket, gifva säkra och fasta hållpunkter i och 
för bedömandet af det rationella landtbrukets ståndpunkt, ut
veckling och produktivitet. Jemfördt med mindre hemmansde
lars eller torps jordbruk, skall man dels finna, att dessa senare 
ej allenast producera vanligtvis mindre i förhållande till den 
odlade jorden, utan ock att ett relativt mindre antal kreatur å 
dylika jordlotter födas, dels att ett mindre sädöfverskott till för
säljning der äger rum m. m. 

Om statistiken sålunda med uppmärksamhet följer resulta-
terna af dismembrationen samt större eller mindre jordparcel
lers relativa bebrukning och produktivitet, torde kanske bättre 
än genom theorier dessa frågor praktiskt lösas och besvaras. 
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Men om socken-tabellerna med sina speciela anmärknin
gar, endast i summariska sammandrag komma den Statistiska 
Central-Auktoriteten tillhanda, urståndsättes densamma att af 
ile primära uppgifterna draga vidare nytta. 

Hushållnings-sällskapet anser derföre, att sockentabellerna i 
len af Sällskapet föreslagna form och uppställning böra efter 
verkställd granskning till Statistiska Central-Auktoriteten direkte 
insändas. 

I Hushållnings-sällskapets tabell-förslag hafva de i Landt-
bruks-Akademiens tabell upptagna kolumner 26, 27, 28 samt 
35, 36, 37 sammanslagits till tvenne, under benämning af trind-
säd, samt kolumnerna 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 och 64 ute
slutits. De innefatta skatter och onera, hvilka enligt Hushåll
nings-sällskapets tanka, ej inverka på jordbrukets utveckling an
norlunda än andra gravationer. Att uppgifva vissa skatter och 
icke alla, länder ej till något resultat. Skall skattelistan vara 
fulltalig, så borde äfven deri upptagas: rote- och rusthåll, krono-
och kungsskjuts, snöskottning och snöplogspenningar m. m. Lig-
gareförslaget upptager icke heller denna långa skattelista, hvil-
ken, om en gång uppgifven, åtminstone icke hvart femte år be-
höfde återupprepas, helst endast kolumnerna 61 och 64 kunna 
anses fluktuerande. 

I tabell-förslaget har Hushållnings-sällskapet inryckt ko
lumnen 50, »öfverskott af säd till afyttring», hvilket i Hr Bergs 
upptages. De 9 kolumnerna 46—54 i Landtbruks-Akademiens 
förslag har Sällskapet sammanträngt till 5, (kolumnerna 44—48) 
hvaremot Sällskapet utvidgat uppgiften rörande arealen med 
3:ne: för skog, impedimenter och summa. 

Det skulle vara en god ledning för Socken-Komitéevna, om 
från Provins-Landtmäteri-Kontoret kunde erhållas utdrag, sock
nevis och i alfabetisk ordning uppgjorde, innehållande hvarje 
jordeboksnummers såväl som särskilda jordlägenheters areal af 
åker, äng, odlingsjord och utmark, erdigt delningsbeskrifningarne 
efter förrättade laga skiften. 

Landtbruks-Akademien och Statistiska Beredningen hafva 
icke dragit i betänkande att yrka, det HäradsskrifVarne skulle 
i tabellerna ifylla de 6 första kolumnerna eller lemna de ka
merala uppgifterna till »sockenliggarens» påfyllande samt fortfa
rande meddela skeende förändringar. Det torde derföre icke 
vara obilligt, att från Provins-Landtmäteri-Kontoret en gång ett 
antydt utdrag lemnades, hvilket hvart femte år ökades medelst 
uppgift å de under tiden timade laga-skiften, hemmansklyfnin-
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gar m. m. Detta skulle i betydlig mån underlätta och leda 
Socken-Komitéernas jordbeskrifning (kol. 6—11). 

Några specielt för länet gällande förhållanden, hvilka tarfva 
att uti en jordbruks-statistik särskildt upptagas och påpekas, 
och hvilka icke genom tillagda anmärkningar kunna förtydligas 
eller redovisas, har Hushållnings-sällskapet sig icke bekant.» 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Hallands län anför: 
»att Kongl. Maj:ts Befallningshafvande visserligen 

delar den åsigt, som temligen allmänt gjort sig gällande, att 
uppgifter rörande jordbruksförhållandena icke vidare böra vid 
femårsberättelsernas afgifvande af Eders Kongl. Maj:ts Befall
ningshafvande meddelas, utan på annan väg insamlas och blifva 
föremål för särskild bearbetning, äfvensom att härvid Hushåll
nings-sällskapens medverkan bör i främsta rummet tagas i an
språk. Deremot vågar Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 
betvifla, att det af t. f. Chefen för Statistiska Central-Byrån 
föreslagna sätt för åstadkommande af en jordbruks-statistik kan, 
vid den lägre ståndpunkt, hvarpå folkbildningen i allmänhet 
och särdeles i vissa trakter af landet ännu sig befinner, leda 
till åsyftadt ändamål. Icke allenast allmogens farhåga att yppa 
sin ställning utan ännu mer dess oförmåga att kunna redogöra 
för de flere, af henne sjelf ofta okända förhållanden, hvarom 
uppgifter för en jordbruks-statistik erfordras, berättigar till ett 
sådant tvifvel. Innan de under närmast förflutna tid vidtagna 
åtgärder till befordrande af folkupplysning och sjelfverksamhet 
hunnit bära mera frukt, är fara värdt, att hvarje bemödande 
att på confidentiel väg erhålla tillförlitliga materialier till en 
jordbruks-statistik blifver mer eller mindre vanmäktigt. Detta 
torde emellertid, vid betraktande af ämnets vigt, icke böra af-
skräcka från anställande af försök i den föreslagna riktningen, 
antingen dessa försök skola utsträckas till hela riket eller må
hända lämpligare, såsom jemväl antydt blifvit, till en början 
inskränkas till något eller några af de län, der, med hänsigt 
till befolkningens mera utvecklade bildningsgrad samt befintlig 
kännedom om den odlade jordens areal, dess beskaffenhet och 
allmännaste brukningssätt, största utsigten för vinnande af nå
got resultat kan vara att förvänta. Först efter anställande af 
ett eller annat sådant försök, helst i skiljaktig riktning, torde 
med någon säkerhet kunna bedömmas, om och i hvilken om
fattning en jordbruks-statistik med anspråk på någorlunda ofel
barhet under närvarande förhållanden, och intilldess en sådan 
kan grundas på eller åtminstone kontrolleras genom ett geogra-
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fiskt kartverk, verkligen må kunna åstadkommas. Men äfven 
till begagnande vid dylika försök torde det föreslagna formu
läret till Sockenliggare vara alltför omfattande; och då härtill 
kommer, att den tabellariska formen, enligt hvad erfarenheten 
visat, bäst egnar sig till primär-uppgifters insamlande, vill det 
synas, som skulle det af länets Hushållnings-sällskap uppgjorda, 
dess yttrande bilagda formulär vara att föredraga, likasom Säll
skapets förslag att sockentabellerna, hvilka borde tidigt på våren 
ifyllas och omfatta det föregående året, skulle, efter verkställd 
granskning, insändas till den Statistiska Central-Auktoriteten, för 
att jemförelser mindre distrikt emellan och deraf föranledda iakt
tagelser icke måtte för statistiken gå förlorade, synes vara för-
tjent af uppmärksamhet. Att med jordbruks-statistiken sam
manbinda de vanliga årsväxtberättelserna, hvilka hafva till 
ändamål att så tidigt som möjligt sprida kännedom om års
växtens och skördens tillstånd i olika delar af landet, tror 
Eders Kongl. Majrts Befallningshafvande skulle försena dessa 
berättelsers afgifvande och i samma mån förringa deras prak
tiska värde. Hvad slutligen angår Hushållnings-sällskapets åsigt 
att uppgifter för jordbruks-statistiken endast hvart femte år 
borde insamlas, kan Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 
icke biträda denna åsigt, enär jemförelsen af årliga uppgifter 
otvifvelaktigt måste blifva den säkraste ledningen vid utarbe
tandet af periodiska berättelser om jordbrukets tillstånd och 
framsteg». 

Hushållnings-sällskapet i Göteborgs och Bohus län. 
»För åstadkommande här i landet af en fullständigare jord

bruksstatistik har Hushållnings-sällskapet funnit många svårig
heter möta, hvilkas fullständiga undanrödjande för närvarande 
knappast torde vara möjligt. Med kännedom om den jordbru-
kande allmogens obenägenhet att lemna uppgifter rörande sin 
ekonomi, af fruktan för hårdare beskattning, och saknaden hos 
de flesta af nödig bildning för åstadkommande deraf, inses lätte-
ligen faran att sådana uppgifter blifva vilseledande eller ofull
ständiga, hvarigenom ett på dem grundadt statistiskt arbete 
blir af föga värde. Tillförlitliga och fullständiga uppgifter kunna 
först då påräknas, när läs- och skrifkunnighet blifvit hvars och 
ens tillhörighet, hvilket önskvärda mål icke kan vara att vänta 
förr än i en framtid genom folkskolorna. 

Att utförligt och kritiskt granska detaljerna af de särskilda 
förslag, som uppställts af Kongl. Landtbruks-Akademien och 
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t. £ Chefen för Statistiska Central-Byrån, anser Hushållnings
sällskapet vid sådant förhållande ej vara påkalladt. Emellertid 
och i den mån, som en fullständigare jordbruks-statistik kan 
åstadkommas, anser Hushållnings-sällskapet tillämpliga grunder 
vara från dessa förslag att hemta och, med anledning af dessa 
samt efter tagen kännedom af hvad Sällskapets filialafdelningar 
uti infordrade yttranden framställt, vill Hushållnings-sällskapet 
derföre i korthet utlåta sig om sättet och ordningen för tillväga-
bringandet af materialierna till berörda statistik. 

Den tabellariska formen, såsom enkel, lättfattlig och tyd
lig, anser Hushållnings-sällskapet företrädesvis böra begagnas. 
För insamlandet af primäruppgifter bör inom hvarje socken och 
stad tillsättas en komité, hvars ordförande utses af Hushåll
nings-sällskapet efter Distrikts-Filial-Afdelningens förslag samt 
öfrige ledamöter af sockenstämma till det antal (t. ex. en för 
hvarje rote), som pröfvas nödigt. Denna komité väljes vid slu
tet af året och för en tid af fem år. Komitén sammanträder 
i påföljande Februari månad hvarje år för verkställande af de 
anteckningar som åsyftas, till hvilket ändamål Hushållnings
sällskapet bör förse den med nödigt antal blanketter af formu
läret, hvilka af stadsmedel bekostas. Dessa formulär böra ej 
belastas med flere titlar än de, som egentligen angå jordbruket 
i inskränktare mening, och bör sålunda deruti ej förekomma 
något, hvarom på annat sätt upplysningar kunna vinnas. Tit
larnas inskränkning till det minsta möjliga antal, som med det 
afsedda ändamålet är förenligt, anser Hushållnings-sällskapet 
nödigt, dels derföre att de personers tid och arbete, hvilka 
kunna anses för detta uppdrag lämpliga och möjligen äro be
tungade med andra kommunala bestyr, ej för mycket får tagas 
i anspråk, dels och emedan största vigten ligger derpå, att i 
afseeude på sjelfva jordbruket rigtiga uppgifter erhållas, och 
fara är, att genom alltför många frågor endast framkallas otill
förlitliga svar. Större vidlyftighet kan först då ifrågakomma, 
när de ofvannämnde svårigheterna med tiden hinna utjemnas. 
Onskligt vore ock, om det nya mål- och vigtmåttet genast kunde 
begagnas, då allmogen i alla fall innan kort måste vänja sig 
dervid. Ifrågavarande formulär föreställer sig Sällskapet böra 
hafva form och uppställning i ungefärlig likhet med det härvid 
bifogade *). 

*) Formuläret i stor folio tabellform med 63 kolumner, innehåller kol. 1 = 
Litt. A, endast iormedladt mantal, tillägger antal brukningsdelar samt 
störeta och miasta sådan, kol. 5 och 6 = 4 och 5 af Litt. A, utesluter 
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I afseende på formulärets första rubrik, »gårdens eller egen
domens namn», anses nödigt, att för första året af femårsperio
den uppgift lemnas af vederbörande embetsmyndighet på alla 
gårdar, hemman, torp och lägenheter till minst tre qvadratrefs 
ägovidd, sockenkomitén dock obetaget att sammanslå delar af 
samma hemman i en uppgift. Förändringar, som uppstå under 
de följande fyra åren, böra af Komitén sjelf kunna iakttagas. 

Att finna rätta arealen på hvarje gård eller gårdslott mö
ter emellertid största svårigheter, dels emedan endast få blifvit 
under näst förflutne tid ordentligt uppmätte, och på alla andra 
antingen inga eller ock alltför gamla ägobeskrifningar finnas, 
dels emedan generella omdömen blifva alltför subjectiva för att 
lemna vitsord i afseende på såväl in- som afrösningsjord. I 
dessa afseenden torde det böra tillkomma Landtmäteri-Kontoren 
att meddela för ändamålet nödiga upplysningar, och böra landt-
mätare och andra i sådana ämnen erfarna personer företrädes
vis inväljas i Socken-Komitéerna. För inrösningsjorden särskildt 
synes årliga utsädet samt vinterfödda kreatur kunna lemna nå
gon ledning för uppskattning af arealen. 

Sedan Socken-Komitéerna sålunda under loppet af Februari 
månad hvarje år fullbordat sina anteckningar, böra dessa finnas 
tillgängliga för rättelsers införande af sockenboer under fjorton 
dagars tid, hvarefter tabellen hopsummeras och underskrifves 
uti tvenne exemplar, hvaraf det ena förvaras i socknens arkiv 
och det andra inom medlet af Mars månad öfversändes till 
Ordföranden i Distrikts-Filial-Afdelningen, hvarifrån sedan afdel-
ningens omdöme inhemtats, alla tabellerna med möjligen gjorda 
anmärkningar insändas till länets Hushållnings-sällskap, som 
efter pröfning af uppgifterna låter uppsätta ett sammandrag i 
tvenne exemplar af Socken-Komitéernas anteckningar, hvaraf det 
ena innan Maj månads utgång sändes till Statistiska Central-
Byrån och det andra förvaras i Hushållnings-sällskapets arkiv. 

För att desto snarare kunna möjliggöra en fullständigare 
tillämpning af den plan, som kan blifva fastställd för en jord

kol. 6, skiljer i kol. 7—18 areal af odlad och icke odlad jord, med sum
ma af hvarje slag och för hela ägovidden, och upptager under den förra 
särskildt, kol. 7 och 8, träd-, humle- och kålgårdar samt nyodling och 
utider den sennre, kol. 12—16, impedimeuter och byggnadstomter, äng, betes
mark, kärr och mossar, skogbärande mark. Kol. 19—21 = kol. 11—13 
af Tab. Litt. A. Kol. 22—28 hufvudsakligcn = kol. 14—20 af Litt. A, 
men med tillägg i kol. 29 af summa areal, kol. 30—61 = 21—54 af 
Tab. Litt. A. Kol. 62 och 63 likaledes med tillägg i den sista af »andra 
rotfrukter». 
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bruksstatistik, anser Hushållnings-sällskapet det i öfrigt vara af 
synnerlig vigt, att i folkskolorna införes undervisning uti ett 
enkelt och lättfattligt landtbruks-bokhålleri, hvartill formulär-
förslag bifogas*). 

Utan kostnader för Hushållnings-sällskapet och enskilde 
lärer väl ej ifrågavarande arbete kunna aflöpa, hvarpå Sällska
pet anser sig böra fästa uppmärksamheten för beredande af den 
ersättning, som Staten bör kännas skyldig utgifva för tillväga-
bringandet af en, så vidt omständigheterna medgifva det, full
ständig och tillförlitlig jordbraks-statistik». 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Göteborgs och Bohus 
län åberopar för egen del det utlåtande, som i anledning af frå
gan om förändring i formuläret för Landshöfdingarnes femårs
berättelser den 5 September 1861 afgifvits i hvad det rörer 
detta särskilda ämne, och hänvisar i öfrigt till ofvanstående 
Hushållnings-sällskaps yttranden. 

Hushållnings-sällskapet i Wester-Norrlands län. 

— — »Då det åligger Hushållnings-sällskapet att afgifva 
yttrande öfver ett af Chefen för Statistiska Byrån uppgjordt 
förslag till bearbetning af Sveriges jordbruks-statistik, måste 
Hushållnings-sällskapet i första rummet öppet erkänna icke alle
nast det länge insedda behofvet af en sådan statistik utan af-
ven den nytta densamma ofelbart skulle medföra för kännedom 
af landets produktionsförmåga. Att de uppgifter i detta afse-
ende, som hittills meddelats, dels varit ofullständiga, dels vilse
ledande och dels otillförlitliga, kan icke bestridas; men de hafva 
icke kunnat vara annorlunda med afseende på det sätt, på 
hvilket de infordrats. Det må nemligen icke bestridas, att den 

*) Formuläret till landtbruks-bokhålleri upptager: i utsädestabellen såningstid, 
fältets namn och areal samt sädesslagen; i gödslingstnbellen: tiden, fältets 
namn och areal samt gödselslag-en; i höbergningstabellen: tiden för slätter 
och inbergning, ängens namn och areal, höslagen, afkastning på tunnland 
och stället, der höet lades; i skördotabellen: tiden Kr afmejning och inkör
ning, fältets namn och areal, samt de skördade sädesslagen dels i trafvar, 
dels i lass och tunnor; i aftrösknmgstabcllen: tiden, fältet hvarifråu samt 
sädesslagen; i koladugärdstabellen: kornas N:o, namn och födelseår, tagit tjur, 
sinat, statt i sin, kalfvat; i profmjölktiingstabellen-. kons N:o och qvantite-
ten 2 gånger i månaden, samt »mjölkat i dagar»,—i medeltal på dag— 
frän kalfning till kalfning, samt i en tabell öfver mjölkens användande: 
qvantiteten mjölk oeh grädda använd till ost och smör hvarje gäng, mäng
den som erhållits, försäljningsbelopp af smör, ost och mjölk. Slutligen 
följer en enkel kassaräkning öfver inkomster och utgifter. 
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fåtaliga kronobetjeningen i detta vidsträckta län ej kunnat, utan 
att åsidosätta öfriga mera maktpåliggande göromål, egna erfor
derlig tid för insamlande af behöfliga primär-uppgifter, synner-
ligast då det tages i öfvervägande, att i detta län finnas Läns-
raansdistrikter, hvilkas omfång är dubbelt så stort, som de 
minsta länen i riket. Att i sådana distrikter verkställa resor 
till b.varje bemroansbrukare, för att inhemta hans svar på fram
ställda frågor, kan icke fordras, och om han ock kunde göra 
denna resetur, kan man vara förvissad, att minst kronobetjen-
ten får sanningsenliga svar, då uppgift å utsäde och skörd be-
gäres ni. m. Allmogen, åtminstone i Norrland, har nemligen 
svårt att göra sig fattligt, det icke de uppgifter, som meddelas, 
förr eller senare skola begagnas för bestämmande af utskylder 
till Staten och Kommunen, en åsigt, som väl möjligen kan med 
tiden utrotas, men åtminstone icke för närvarande gifver vika 
bland den stora mängden, ehuru mera upplyste personer sökt 
underrätta om afsigten med jordbruks-statistik och nyttan af de 
uppgifter som i densamma ingå. Måhända skola uppgifterna 
lättare erhållas, och ändamålet med deras samlande mindre 
misskännas, om insamlandet sker genom Hushållnings-sällskapet 
och de detsamma underordnade Hushållnings-Gillen; men för 
Wester-Norrlands län qvarstår dock alltid en svårighet, som 
uppkommer af länets vidsträckthet äfvensom deraf, att Hus
hållnings-Gillen i länets alla socknar ännu icke kunnat bildas. 
Allmogen sjelf förer vanligen aldrig anteckningar öfver utsäde 
och skörd, samt uppmäter på de flesta ställen hvarken det ena 
eller det andra; men der Hushållnings-gillen rinnas, kan det ta
gas för afgjordt, att dessa gillens medlemmar skola ega den 
kännedom rörande det område, inom hvilket de vistas, att de 
äfven i brist af utgifter från en och annan hemmansägare må 
kunna bedömma både det ena och andra, samt äfven kontrol
lera de uppgifter, som inkomma; liggande det emellertid sär-
skildt för de norra provinserna en svårighet för dessa gillens 
bildande deri, att i de flesta socknarna ej finnas andra stånds
personer än presten och länsmannen, hvilka förut nog tungt 
med arbete belastade tjenstemän icke ytterligare kunna betun
gas med upprättande af de vidlyftiga statistiska tabellerne, syn
nerligen om för detta arbete särskild belöning och ersättning 
för resekostnad icke kan påräknas. Till ordförander i dessa 
gillen eller socken-komitéer kunde inom detta län således näm
nas, åtminstone i flere socknar, endast män af allmogen, och 
allmogens motvilja för sådana uppgifter är redan påpekad. 
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Att blanketter till uppgifterna tryckas eller litografieras, 
underlättar visserligen i betydlig mån arbetet, men det fordras 
likväl en vana för sådana blanketters behandling och ifyllning, 
som allmogen i allmänhet icke äger, och Häradsskrifvarens ålig
gande att i blanketterna införa hvarje hemmans och lägenhets 
namn, oförmedlade och förmedlade hemmantal, under hemma
net begripna torp och lägenheter, backstugor, verk och inrätt
ningar skulle i betydlig mån betunga denne åtminstone vissa 
tider af året träget sysselsatte tjenstemans besvär, utan att der-
för lemna honom någon belöning icke ens till aflönande af väl 
behöfligt biträde. 

Svårigheten för Hushållnings-sällskapet att tillbörligen kon
trollera primäruppgifterna, synnerligen i ett vidsträckt län, är 
gifven, och att uppdraga denna granskning åt ett af Hushåll
nings-sällskapet utsedt särskildt utskott har, i ett så beskaffadt 
län, stora svårigheter, enär ledamöterna der måste väljas bland 
sådane personer, som bo i residensstaden eller dess närmaste 
grannskap och hvilka således hafva föga eller ingen kännedom 
om de långt aflägsna socknarne och deras landtbruks afkastning. 

Hvad tiden för primäruppgifternas samlande beträffar, hål
ler Hushållnings-sällskapet före, det densamma, för att så litet 
som möjligt betunga allmogen, bör bestämmas till de första 
månaderna af året näst efter det, för hvilket uppgifterna afses, 
så mycket hellre som under den i norra provinserna korta som
maren landtmannen behöfver använda hvarje dag, snart sagdt 
hvarje stund för sitt jordbruk, hvilket under denna tid fordrar 
all den arbetskraft och tillsyn, som möjligen kan åstadkommas, 
helst i orter, der förnämsta åhågan och största arbetskraften 
nedlägges vid skogsafverkniug och trädvaruflottning, samt der-
till kommer, att jordens afkastning icke är tillförlitligen känd, 
innan aftröskningen är fullbordad och afkastningen äfven till 
större delen använd; och vidkommande perioden för antecknin
garna, måste väl erkännas, att någon säker ledning för bedöm-
mande af medelbeloppen under qvinqvenniet icke kan erhållas 
utan årliga anteckningar, men Hushållnings-sällskapet anser dock 
Gillena eller Socken-Komitéerna icke böra besväras med uppgif
ternas inlemnande oftare än hvart femte år, eller då Landshöf-
dingarnes femårsberättelser afgifvas, i hvilket fall uppgifterna 
kunna dels tjena till ledning för dessa berättelser, dels blifva 
en kontroll på dessa och till dem utgöra likasom ett bihang, 
värderikt i den mån det befinnes vara sanningsenligt. 
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Efter att sålunda hafva i allmänhet yttrat sig öfVer frågan 
om tillvägabringande af en landtbruks-statistik, öfvergår Hus
hållnings-sällskapet till bedömmande af de speciela frågor, å 
hvilka svar äskas, och måste i sådant afseende hufvudsakliaen 
anmärka att det föreslagna formuläret är i allmänhet allt för 
vidlyftigt och innefattar frågor, å hvilka allmogen med bästa 
vilja icke kan afgifva svar. Således anser Hushållnings-sällska
pet, att ifrån tabellen bör uteslutas allt, hvad som icke kan 
man med siffror besvaras, äfvensom alla uppgifter om beloppet 
af underhåll för presterskapet, skollärarne och kyrkobetjeningen, 
kostnaden för fattigvården, skjutsningen, vägarnes underhåll samt 
diverse afgifter, onera och andra allmänna besvär, dels emedan 
uppgifter öfver dessa kostnader på annat sätt kunna erhållas, dels 
emedan det kan antagas för skäligen säkert, att dessa utgifter 
komma att af allmogen uppgifvas till belopp, öfverstigande 
verkliga förhållandet. Hvad särskildt beträffar Presterskapets 
aflöning, så är den tillförlitligen känd af de uppgifter, som 
blifvit aflemnade till den för dessa embetsmäns lönereglering-
nedsatta komité, och å skollärarelönerna kunna uppgifter er
hållas, utan att dermed besvära Socken-Komitéerna. Uppskatt
ningen af bidragen till fattigvård, skjuts och vägar blefve sä
kerligen olika bedömd efter hvarje uppgifvares individuela åsig-
ter, och kunna svårligen förväntas tillförlitliga, aldrig kontrolleras. 

Vidare måste anmärkas, att få af allmogen kunna uppgifva 
arealen af odlad jord, naturlig äng, skog, betesmark och mossar. 
För de hemman, som undergått laga skifte, kan uppgift i dessa 
afseenden visserligen inhemtas af skifteshandlingarne, men för 
de öfrige hemmanen och lägenheterna blifver hvarje sådan upp
gift en gissning, mera vilseledande än nyttig. 

Efter att sålunda hafva påpekat de svårigheter, som sig 
förete för åstadkommandet af svar å alla de framställda frå
gorna, bör Kongl. Hushållnings-sällskapet dock framställa den 
förklaring, att det är långt ifrån att Hushållnings-sällskapet 
skulle vilja afstyrka de åtgärder för den ovedersägligen nyttiga 
socken-statistiken, men Hushålluings-sällskapet anser, att inga 
andra frågor böra till besvarande af allmogen framställas än 
sådane, å hvilka bestämda och sanningsenliga svar kunna er
hållas, att arbetet så litet som möjligt bör blifva betungande, 
emedan om för mycket i början äskas, den, som skall lemna 
svaren, utledsnas, hvaremot om i början litet fordras, det torde 
vara att förvänta, att intresset skall med tiden stegras. Flere 
af de i förslaget upptagna frågor voro redan af Kongl. Finans-
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komitén framställda och, så godt sig göra lät, besvarade; men 
tyvärr måste det medgifvas, att många af de till denna komité 
lemnade svar äro på ett ungefär och utan säkerhet för sannings
enligheten. Mera tillförlitlighet måste tillerkännas de af Landt-
mätarne upprättade sockenkartor och beskrifningar, hvilka sist
nämnde innehålla hvarje hemmans natur, namn och hemmantal, 
förmedladt eller oförmedladt, å hemmanet varande båtsmanstorp 
och andra torp, samt för all tid eller för viss tid afsöndrade lägen
heter, särskilda lägenheter, areal af åker, äng, skog m. m., utsäde 
och medelafkastning af hvarje särskildt slag, underhållna kreatur 
af hvarje slag, klereci-statens aflöning, samt kostnaden för fattig
försörjning, vägunderhåll och skjutsning, förutom mycket annat. 
Men dessa begge källor — uppgiften till Finans-Komitén och 
Landtmätarnes tabell vid sockenbeskrifningen — afvika i myc
ket. Emellertid kan Hushållnings-sällskapet icke undertrycka 
den åsigt, som förut blifvit hämnd, att den senare, såsom, så 
vidt ske kan, på stället kontrollerad af Landtmätaren, bör lem-
nas företräde; men det måste dock beklagas, att dylika beskrif
ningar med tabeller långt ifrån finnas öfver alla socknarna, 
utan helt och hållet afstadnat, sedan Landtmätarne blifvit be
friade från skyldigheten att dem för vinnande af befordran upp
rätta. Inom detta län äro 42 socknar beskrifna, utgörande två 
tredjedelar af länets alla socknar, och bland dessa beskrifningar 
äro många ganska värdefulla. Kunde medel utfinnas till detta 
arbetes fortsättning, skulle länet äga en någorlunda fullständig 
socken-statistik, som efter hand, till exempel hvart femte år, 
kunde renoveras och kompletteras. 

För att nu kunna åstadkomma något i den syftning, som 
Kongl. Landtbruks-Akademien och Chefen för Statistiska Cen-
tral-Byrån föreslagit, anser Hushållnings-sällskapet, att det upp-
gifna formuläret i omfång bör betydligen inskränkas genom, på 
sätt förut är antydt, flere kolumners uteslutande, samt att öfver-
hufvud ingenting frågas, som icke af allmogen sjelf kan besva
ras; och samma förhållande är ined den föreslagna s. k. »socken-
liggaren», hvilken naturligtvis skulle grunda flera af sina för hela 
socknen sammandragna uppgifter på de förutnämnda primär
uppgifterna. I den mån sockenbeskrifningarna hinna afslutas, 
har man i dem uppgift på socknens mantal och lägenheter, 
jordarten, brukningssättet m. m., och detta allt behöfver såle
des icke belasta »sockenliggaren». 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Wester-Norrlands län åbe
ropar för egen del Hushållnings-sällskapets förestående utlåtande. 
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Elfsborgs läns Norra Hushållnings-sällskap. 
»Sedan Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, uti skrif-

velse den 23 November sistlidet år, på grund af Kongl. Maj:ts, 
genom Chefens för Dess Civil-Departement meddelade Nådiga 
föreskrift, från Elfsborgs läns norra Kongl. Hushållnings-sällskap 
infordrat yttrande öfver de förslager i fråga om insamlandet af 
uppgifter för tillvägabringandet af en svensk jordbruks-statistik, 
hvilka Kongl. Landtbruks-Akademien och t. f. Chefen för Sta
tistiska Central-Byrån, hvar för sig afgifvit, så, och efter det 
de från Sällskapets filialafdelningar begärde utlåtanden inkom
mit, få undertecknade, som erhållit uppdrag att å Hushållnings
sällskapets vägnar det ifrågavarande yttrandet afgifva, detta 
härmed vördsamt fullgöra. 

Under försök att undvika vidlyftighet, hvilken numera är 
öfverflödig, sedan den vigtiga frågan redan blifvit från många 
håll förtjenstfullt behandlad, tyckes det infordrade yttrandet 
kunna inskränkas till följande: 

Hushållnings-sällskapen böra icke undandraga sig att, i allt 
hvad på dem kan ankomma, söka befordra åvägabringandet af 
en statistik angående landets jordbruk, ehuru det ingalunda kan 
vara dessa Sällskap obekant, med hvilka svårigheter ett försök 
härutinnan är förenadt; likasom huru föga tillfredsställande re
sultaten af ett sådant skola blifva, åtminstone till en början vid 
det misstänksamhet, liknöjdhet och flerestädes saknad af skick
lige personer för insamlandet af primäruppgifterna, skola föran
leda många hinder. Dessa primäruppgifter kunna i de flesta 
fall, icke lemnas tillförlitliga utaf dem, som de närmast röra, 
eftersom de sjelfve sakna tillförlitlig kännedom om de förhål
landen som önskas uppgifne. Uppgifterna kunna således, till 
en större del, endast på indirekt väg erhållas, och äfven på 
detta sätt icke utan svårighet, om nemligen saknas tillgång å 
personer, hvilka intressera sig för och äga skicklighet att bereda 
önskade upplysningar. Der åter en sådan tillgång finnes, torde 
de upplysningar, som erhållas, icke sakna allt värde, enligt den 
erfarenhet, man kan anse sig äga, sedan år 1858 samlades upp
lysningar för den af Kongl. Maj:t tillsatta Finans-komitén. 

Men direkta upplysningar måste sökas, och det torde icke 
vara förmätet att hoppas den tid stunda, då sådane, af någor
lunda tillförlitlighet, böra kunna emotses. Då folkbildningen är 
i ett glädjande tilltagande samt skrifkunnigheten bland det upp
växande slägtet redan allmän, torde icke vara omöjligt att för
må äfven. de mindre jordbrukarne till antecknande af det vig-
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tigare uti deras ekonomi, om enkla och ändamålsenliga i tabella
risk form upprättade noteringsböcker blifva för billigt pris till
gängliga. Uppmuntran att begagna dylika vore en Hushållnings
sällskapen icke opassande åtgärd, hvilken skulle uträtta vida 
mera än att allenast lemna materialier för en önskvärd jord
bruksstatistik; den skulle säkerligen derjemte, genom de anled
ningar till betraktelser, som de framställda resultaten erbjuda, i 
väsentlig mån gagna landets jordbruk och de mindre jordbru
karne sjelfve. 

Under förutsättning att åtgärder till samlande af upplys
ningar — huru ofullständiga dessa än till en början måste blifva — 
ofördröjligen böra vidtagas, torde vara skäl att yttra något om 
formen för de blifvande uppgifterna. Den tabellariska formen, 
såsom beredande icke blott det lättaste sammanförandet af lik
artade uppgifter från olika håll utan äfven lemnande den kla
raste öfversigten, bör utan tvifvel företrädesvis väljas för de för
hållanden, som genom siffror kunna uttryckas. Brydsamt nog 
är likväl redan antalet af önskade uppgifter, rörande det egent
liga jordbruket stort nog, att icke utan svårighet kunna rym
mas i en tabell, utan att denna göres svår att handtera och 
bevara, hvadan lä ref blifva nödtvång att ur tabellen utesluta de 
uppgifter rörande kyrko- och skolstaternas underhåll, fattigvår
den, skjutsningsbestyret, vägunderhållet samt i öfrigt hvarje-
handa onera och allmänna besvär, derom upplysning genom 
Hushållnings-sällskapernas försorg äfven blifvit ifrågasatt. Med 
hufvudsaklig ledning af och anslutande till en benäget med
delad, utaf Westmanlands läns Kongl. Hushållnings-sällskap an
tagen tabell för uppgifter rörande det egentliga jordbruket — 
hvilken tyckes äga företräde framför den af KongL Landtbruks-
Akademien föreslagna — har blifvit uppställd en tabell, hvilken 
härjemte vördsamt bifogas, och rörande hvilken torde få gifvas 
följande närmare förklaring. 

Naturligtvis måste i en tabell, som bör vara användbar för 
hela Riket, förekomma rubriker, hvilka icke passa för en och 
annan ort, såsom t. ex. den om det inom detta distrikt näppe
ligen begagnade två- och treskiftesbruket. Skäl förefinnas vis
serligen att utföra totalsumman af hemmanens ägorymd, något 
som» inom denna ort, i de flesta fall torde blifva möjligt, äf-
vensom, der så kan låta sig göra, arealen särskildt af den od
lade och den icke odlade jorden, derutinnan likväl många för
ändringar uppstått, sedan kartor öfver hemmanen upprättades, 
och ännu alltjemnt uppstå, hvarigenom blir ganska svårt att 
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lemna någorlunda tillförlitliga bestämmelser; nyodling förekom
mer i en särskild kolumn, hvarigenom beredes tillfälle att se, 
hvilken tillökning åt den odlade jorden som under året vunnits, 
intill dess den nyuppbrutna jorden kan i någon af kategorierna 
for äldre odlad jord införas, eller — om så oförmodadt skulle 
ifrågakomma, åter till utmark afföras, för den händelse odlin
gen skulle afsett allenast ett tillfälligt brukande; skog, betes
mark och mossar äro utaf allt för olika värde för att, såsom 
Kongl. Landtbruks-A kademien låtit det ske, stå tillsamman uti 
en kolumn, utan torde bättre fördelas uti trenne särskilda ko
lumner, nemligen för betesmark, för kärr och mossar samt för 
skogbärande mark; arealen af jord vunnen genom vattenaftapp-
ning, af grunddikad jord — för hvilken antages bestämmelsen 
af de täckta dikenas djup till minst 3 fot och afstånd från 
hvarandra till högst 50 fot — och af öfvervattnad äng, anses 
böra afse hela den befintliga arealen och icke blott den, som 
tillkommit under det år som tabellen afser; under det några 
föredraga uppgift utaf allenast utsådda tunntalet, andre åter 
utaf allenast den besådda arealen och detta särskildt för hoarje 
sädesslag — något som är omöjligt att utmedla hos den mindre 
jordbrukaren — så torde vara lämpligast att, jemte uppgift å 
utsäde utaf särskilda slag, äfven söka dylik, för så vidt deu 
kan uppgifvas, å den besådda arealen, summariskt för säd, lik
som för rotfrukter och för trade m. m. 

Arter och bönor hafva till följd af knappt utrymme blifvit 
sammanförde i en kolumn, och för de sädesslag eller andra väx
ter, som kunna vara egendomliga för en eller annan ort, finnas 
lediga kolumner till antecknande af såväl utsäde som skörd. 
Tabellen utgöres af tvenne skrifpappersark utaf större format, 
hvilka, vid det ställe der de sammanfogas, vikas och antingen 
kunna för flere år fästas in uti ett häfte med någorlunda sta
diga permar, på det sätt att arken, der de äro sammanfogade, 
fästas vid häftets rygg, eller ock förvaras i en portfölj något 
större än den på förenämnda vis enkelt vikna tabellen. Det 
förra sättet erbjuder fördelar med hänseende till tabellens säk
rare bevarande, det sednaré till densammas lättare begagnande, 
vid det tabeller för olika år kunna på en gång framläggas till 
jemförande. 

Afses besparing utaf papper, kan visserligen å baksidan af 
det föregående årets tabell verkställas tryckning eller lithogra-
fering för nästkommande års tabell, men härtill torde likväl 
vara mindre skäl, dels för den händelse rum skulle behöfvas 
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för särskilda anteckningar af ena eller andra slaget och dels med 
afseende å det behof utaf lösa tabeller för samlande af anteck
ningar inom rotarne, som längre fram kommer att omnämnas. 

Ehuru tabellen, enligt hvad här ofvan blifvit nämndt, till
tagits i det största format, som beqvämligen kan handteras, 
lemnar den likväl icke plats för andra uppgifter än de, som till
höra jordbruket uti inskränktare mening, hvarutöfver åtskilligt 
annat skäligen kan anses tillhöra eller åtminstone icke vara 
främmande för en jordbruks-statistik. 

Vid sådant förhållande torde, för öfriga behöfliga anteck
ningar, väljas den särdeles nätta form, som af t. f. Chefen för 
Statistiska Central-Byrån blifvit föreslagen och hvilken lemnar 
tillfälle att å en bok skrifpapper anteckna allt hvad för ett 
hälft århundrade ifrågakommer. Ur det tryckta formuläret ute-
slutes naturligtvis hvad som redan finnes upptaget i den egent
liga jordbrukstabellen, hvaremot allt det öfriga utan skada torde 
kunna qvarstå samt måhända borde ökas med den i Kongl. 
Landtbruks-Akademiens tabell intagna uppgift \ å hvarjehanda 
inom distriktet förekommande verk och inrättningar, beträffande 
Ii vilka en uppgift först då får egentligt värde, när den kan 
innehålla något närmare rörande verkens beskaffenhet, derföre 
den tabellariska formen mindre egnar sig. 

Likaså, om uppgifter rörande kyrko- och skolstaternas un
derhåll, om fattigvården, skjutsningsbestyret, vägunderhållet, di
verse onera och allmänna besvär icke kunna fås lämpligare på 
annat sätt än genom Hushållnings-sällskapen, torde äfven för 
dem lemnas rum i förenämnda »bihang», uppställdt enligt det 
af Chefen för Statistiska Central-Byrån föreslagna formuläret. 

Skulle finnas flere frågor, egendomliga för de särskilda lä
nen, hvarigenom förenämnde formulär blefve mindre lämpligt, 
må olika formulär uppställas, der så kan göras behof. I fråga 
om sättet att samla anteckningar uti sålunda föreslagna formu
lär och dessa anteckningars vidare granskning, föreslås vördsamt 
åtgärder i någorlunda likhet med Kongl. Landtbruks-Akademiens 
förslag, likväl så att anteckningarne ovilkorligen ske ärligen, 
samt att den komité, som inom socknar eller stadsdistrikt till
sättes, fungerar för något längre tid, t. ex. fem år, eller den 
period som Landshöfdingarnes femårsberättelser omfatta. 

För Stads- och Sockenkomité utses ordförande, jemte en 
suppleant för denne, genom Hushållnings-sällskapet, men leda
möter, till det antal som kommunen anser nödigt, väljas i stad 
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på allmän rådstuga och å landet på sockenstämma, måhända 
lämpligast med en ledamot från hvarje rote. 

Dessa komitéer besörja ärliga anteckningar i de punkter, 
der så dan e med någorlunda tillförlitlighet kunna åstadkommas, 
men med förbigående af öfriga frågor. Rättighet må lemnas 
att tills vidare följa det gamla mått- och vigtsystemet, liksom 
att uti de exemplar, som inom distriktet förvaras eller till Hus
hållnings-sällskap afsändas, sammanföra hela gårdar och byar. 
Dessa uppgifter grunda sig likväl på specifika anteckningar, som 
inom rotarne föras för hvarje brukningsdel eller lägenhet — och 
för hvilka göres behof af ett stort antal formulär-blanketter. 

Dessa blanketter tillhandahållas på Statens bekostnad till 
det antal, som Hushållnings-sällskapen reqvirera, och torde lämp
ligen kunna lemnas för en tid af fem år, eller, till en början, 
ifrån och med år 1861 till år 1865. 

Till nödig rättelse i fråga om hemmantal m. m. och inne-
hafvare, emotses för hvarje distrikt antingen ett nödigt antal 
blanketter af vederbörande Häradsskrifvare äfvensom Stadstjen-
stemän, kompletteradt i den syftning Kongl. Landtbruks-Akade-
miens förslag innehåller, eller ock ett särskildt utdrag ur man
talslängden, uti' intetdera fallet likväl oftare än under det för/da 
året af hvarje femårsperiod, då deremellan komitéerna böra 
kunna göra nödiga ifyllningar äfven i tabellens första kolumner. 

Såsom den lämpligaste tiden på året för verkställandet af 
de ifrågavarande anteckningarne, måste föreslås någon bland 
vintermånademe, helst Februari, då den sist erhållna sädesskör
den kan anses någorlunda upptröskad och till sitt belopp känd. 
Hvarje tidigare lemnad uppgift rörande den för jordbruket vig-
tigaste frågan, eller skördens utfallande, måste blifva mer eller 
mindre otillförlitlig, och som Hushållnings-sällskapens biträde 
utan tvifvel blifvit föreslaget just under föreställning, att sålunda 
så mycken tillförlitlighet som möjligt vore att påräkna, samt 
dessutom ett uppdrag att tillhandagå med uppgifter, som icke 
kunna vara fullt pålitliga, måste af Hushållnings-sällskapen 
ogerna emottagas, torde dessa sistnämnde böra befrias från be
fattningen att lemna materialier till Landshöfdingarnes årsväxt-
berättelser, helst dessa materialier, vida enklare och snabbare 
samt tillräckligt upplysande, tyckas fortfarande kunna beredas 
på samma sätt som hittills. 

Sedan anteckningarne för året blifvit under Februari må
nad afslutade och i årstabellen jemte bihanget införde, hållas 
dessa anteckningar under fjorton dagars tid för påseende till-

13 
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gänglige, hvarefter, med verkställande af de rättelser, hvartill 
möjligen gjorda anmärkningar böra föranleda, summering sker 
och af Komiténs ledamöter underskrift leranas å handlingarne, 
hvilka af vederbörande Pastor emottagas till förvarande, sedan 
komiterade förut låtit för Hushållnings-sällskapets räkning af 
såväl tabellen som bihanget taga bestyrkta afskrifter, hvilka 
inom medlet af Mars månad böra vara lemnade till ordföran
den i vederbörande Filial-afdelning, som, efter verkställande af 
den granskning, hvartill han bör vara företrädesvis qvalificerad, 
inom Mars månads utgång till Hushållnings-sällskapet insänder 
uppgifterna. Dessa undergå derefter granskning af ett utaf Hus
hållnings-sällskapet, på sätt Kongl. Landtbruks-Akademien före
slagit, tillsatt särskildt Utskott — i hvilket ledamöter af För
valtnings-Utskottet äfven böra kunna inväljas — och detta Ut
skott upprättar, före April månads slut, ett årssammandrag, 
innefattande slutsummorna för hvarje distrikt, af hvilket sam
mandrag en bestyrkt afskrift tillställes KöngL Majrts Befall-
ningshafvande i länet, hvarjemte till den Centralmyndighet, som 
kommer att bearbeta dessa uppgifter för Rikets ofnciela Statistik 
insändes ett dylikt sammandrag för året af distrikternas upp
gifter, såvida icke ett generalsammandrag af allenast distrikter
nas slutsummor i hvarje kolumn skulle vara tillfyllestgörande. 

De kostnader och uppoffringar, som genom bemödandet att 
tillvägabringa en jordbruksstatistik föranledes Hushållnings-säll
skap och enskilde, torde icke böra lemnas utan beaktande, med 
hänseende till önskvärdheten att kunna bereda någon ersättning, 
såsom t. ex. till betalande af skrifbiträde, hvarförutom, till und
vikande af portokostnader, kronobetjeningens post torde få be
gagnas» *). 

Elfsborgs läns Södra Hushållnings-sällskap. 

»Med anledning af Konungens Befallningshafvandes 
skrifvelse af den 23 sistlidne November till Elfsborgs läns Södra 
KongL Hushållnings-sällskap, med anmodan att afgifva yttrande 
öfver skrifvelse.n bifogade förslag af Kongl. Landtbruks-Akade-

*) Formuläret, överensstämmande hufvudsakligen med det af Westmanlands 
lans Hushållnings-sällskap föreslagna (jfr. sid. 108), afviker derifrån blott 
genom 2 nya kol.: brukningsdelar samt största och minsta sådan, genom 
rubriken »nyodling» i stället för »tillfällig odling», genom de särskilda sä
desslagens sammanförande i en enda kol. »säd» i redogörelsen för den od
lade jordens användande, men deremot specifikation af de särskilda ntsådda 
sädesslagen. 
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mien och t. f. Chefen för Statistiska Central-Byrån, rörande 
tillvägabringandet af en Statistik öfver Sveriges jordbruk, får 
Sällskapet, sedan dess FiKal-afdelningar blifvit i frågan hörde, 
härmed vördsamt fullgöra detta. 

Med den kännedom Sällskapet äger om den hos befolknin
gen i allmänhet Fådande misstanke, att ändamålet med jord
bruks-statistik blott vore att derigenora finna en anledning till 
en förhöjning i skatterna, anser Sällskapet snart sagdt oöfver-
vinneliga svårigheter uppstå, att få tillförlitliga uppgifter på de 
flesta år tabellen och sockenliggaren upptagne ämnen. Lägger 
man härtill en annan svårighet eller nära nog omöjlighet, att 
inom hvarje socken anträffa personer, som hafva vare sig insigt 
och förmåga att verkställa insamling af svar på mängden af 
frågorna eller vilja att med uppoffring af tid och arbete åtaga 
sig besväret dermed, torde det för närvarande vara bögst vansk
ligt att påräkna så omfattande uppgifter, som de ifrågavarande 
förslagen åsyfta. 

Då det likväl vore högst önskvärdt, om något i frågan 
kunde åtgöras, anser Sällskapet, att uppgifterna böra inskrän
kas till sådana, som utan för mycket bråk kunna lemnas samt 
någorlunda säkert kontrolleras. Allmänheten kunde härigenom 
så småningom komma till insigt om egentliga ändamålet med 
sådana uppgifter, hvarefter de med tiden kunna till större om
fång anskaffas. 

Sällskapet tager sig derföre friheten föreslå följande: 
På förslag af Hushållnings-sällskapets Filial-afdelning, väl-

jes för hvarje socken inom afdelningens område, på allmän soc
kenstämma, en för ändamålet lämplig person, hvartiil Folk
skoleläraren, om han dertill anses duglig, torde böra föredragas, 
till hvilken genom Kronobetjeningen utdelas t. ex. i Mars må
nad det blifvande tabellformuläret, hvarpå hemmans och lägen
heters namn, enligt husförhörsboken, införas. Sedan vårsådden 
försiggått, böra alla jordbrukarne inom socknen på denna tabell 
anteckna såväl vårutsädet som vinterfödde kreatur m. m., hvil-
ket lätt borde kunna ske, om ett exemplar af tabellen äfven 
finnes tillgängligt i sockenstugan om Söndagarne. Under följande 
vinter kompletteras tabellen genom ifyllandet af höstutsädet, 
skörd, odlingar, skatter m. m., hvarefter densamma nedsumme-
ras, och uppgifterna i summa inlemnas till distriktets Krono
länsman, hvilken inför alla från hans distrikt ankomna uppgif
ter med en rad för hvarje socken i en tabell, som derefter till 
Hushållnings-sällskapet insäudes för att vidare till Statistiska 
Central-Byrån befordras. 
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Inom hvarje socken böra dessutom på allmän sockenstämma 
väljas 2 a 3 personer, hvilka äro behjelplige att under året 
tillse, det uppgifterna lemnas så noggrannt som möjligt. 

Alla uppgifterna böra af Kronolänsmannen vara till Hus
hållnings-sällskapet inlemnade inom Maj månad; men de speci
fika uppgifterna böra förvaras bland socknens handlingar. 

Då den person, som erhållit uppdrag att upptaga och ned-
summera de specifika uppgifterna, måste dertill använda någon 
tid, och man i allmänhet ej vågar hoppas, att sådant göres en
dast och allenast för sakens egen skull, så torde en liten er
sättning, t. ex. 5 R:dr R:mt årligen, få föreslås att af allmänna 
medel till honom utbetalas. Af Hushållnings-sällskapen synes 
ej något penningebidrag böra äskas, emedan de hafva många 
och mer direkt på jordbruket verkande angelägenheter att be
fordra och uppmuntra. 

I afseende på de å tabellen (Litt. A) upptagne kolumner 
anmärkes, att af de 6 första endast de 4 böra upptagas såsom 
varande af intresse för jordbruket, nemligen hemmanens eller 
lägenheternas namn, förmedlade hemmantal, underlydande torp 
och lägenheter samt backstugor med högst ett hälft tunnland; 
att kol. 7, 8 och 9 böra utgå, emedan af brist på verkställd 
mätning och kartor några fullständiga uppgifter ännu icke kunna 
å arealen erhållas; men att sådana uppgifter, der de kunna er
hållas, böra upptagas vid slutet af tabellen i en anmärknings
kolumn, der äfven sådana uppgifter, som afse åkerns bruknings-
sätt, åkerbruksredskap, gödslingsämnen, handelsväxter m. m., 
kunna upptagas; att den i afseende på grunddikning gjorda an
märkningen, att dikena skola vara på högst 50 fots afstånd 
från hvarandra, ej äger full tillämplighet på dessa orter, der 
afståndet ofta utan skada kan uppgå till 90 fot; att frågorna i 
kol. 14 till och med 20 samt 55 och 56 böra utgå såsom med 
all sannolikhet för närvarande omöjliga att få besvarade; att 
kol. 57, 58 och 59 lämpligast böra delas i 2:ne, nemligen un
derhåll till Ecklesiastikstaten och Skolstaten, samt att bland 
skatterna bör upptagas roteringen såsom den icke minst betun
gande för jordbruket. Såsom en ganska god kontroll på upp
gifterna om skörden torde den otröskade säden efter hvarje orts 
brukliga benämning af trafvar, rökar m. m. upptagas i 2:ne ko
lumner, en för höstsäd och en för vårsäd. 

I överensstämmelse med hvad Sällskapet nu yttrat, bifogas 
ett förslag till tabell, som torde, om den årligen ifylles och af-
lemnas, göra den s. k. sockneliggaren öfverflödig. 
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Slutligen får Sällskapet uttrycka den åsigt, att, om det 
ifrågavarande ändamålet skall vinnas, jordinnehafvarne böra vara 
skyldige att, i likhet med hvad för uppgifter till Taxerings-
Komité, Mantalsskrifning m. m. är föreskrifvet, sjelfva aflemna 
de erforderlige uppgifterna till den person, som blifvit utsedd 
att dem emottaga»*). 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Elfsborgs län har in
stämt i Norra Hushållnings-sällskapets yttrande. 

Hushållnings-sällskapet i Christianstads län. 

»Uti skrifvelse af den 28:de nästlidne November, har Ko
nungens Befallningshafvandé, jemte öfverlemnande af 45 exem
plar af Kongl. Landtbruks-Akademiens och t. f. Chefens för 
Statistiska Byrån afgifne förslag för åstadkommande af en all
män Statistik öfver landets jordbruk, att tillhandahållas dem af 
länets innevånare, hvilka af nitälskan för framgången af det af-
sedda ändamålet derom önska taga kännedom, anmodat Kongl. 
Hushållnings-sällskapet, att om dessa förslag med eget ytt
rande inkomma och dervid meddela allt hvad som till frågans 
lösning må anses nödigt, samt särskildt bifoga hvad som af nå
gon dess enskilda ledamot kan vara till densammas ytterligare 
utredande på ett eller annat sätt anfördt. 

Med anledning häraf får Kongl. Hushållnings-sällskapet, 
som vid dess sammanträde den 28 Januari innevarande år när
mare granskat ofvan omförmälda förslag, härmed aflemna sitt 
yttrande, hvilket efter Sällskapets förmenande hufvudsakligen 
bör omfatta hufvudmomenterna af ofta berörde förslags egent
liga innehåll, nemligen beskaffenheten af sjelfva uppgifterna till 

jordbruks-statistiken, samt tiden och sättet for deras insamlande. 
Då tillförlitlighet i uppgifter såvidt möjligt är måste ut

göra grundvalen för en Statistik, om den skall tjena till ledning 
vid bedömandet af statsekonomiska frågor, så måste ock stör
sta vigt ligga uppå, att de uppgifter, som infordras, äro så be
skaffade, att de med största möjliga sanningsenlighet kunna af-
lemnas; och då med afseende på jordbruks-statistiken dessa 
uppgifter flerestädes komma att insamlas af personer, som sakna 
förmåga att uppfatta statistikens syfte, hvilket de snarare miss
känna än med förtroende omfatta, »så inses lätt å ena sidan, 

*) Tabellformuläret upptager hufvudsakligen af Litt. A kol. 1,3,4, 5, 10—13, 
21—54, med angifvande af traf- eller röktal för skörden, samt specifice
rar de skatter, som ej anses hänförlige till egentliga kronoutskylder. 
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att insamlandet bör ske på ett sätt, som ingifver förtroende 
både hos landtmannen och de personer, hvilka »kola granska 
och ordna hvad som blifvit insamladt, och å andra sidan, att 
just för möjligheten af att erhålla hvad man önskar eller till
förlitliga uppgifter, de frågor som skola besvaras, blifva upp
ställda med den tydlighet och klarhet, att intet missförstånd 
om meningen må äga rum, ej innefatta annat spörsmål än så-
dane, som af en och hvar landtman utan svårighet och tidsut-
drägt må kunna besvaras, samt slutligen afse allenast de för 
jordbrukets ställning och utveckling mest maktpåliggande för
hållanden». Ätt till en början begära för mycket är ett säkert 
medel att förstora svårigheterna vid att få något; i den mån 
folket lärer sig inse hvarom fråga år, att deri icke ligger något 
menligt för deras intressen, samt blifver invandt vid att in
samla och aflemna uppgifter, i samma mån skola dessa blifva 
allt mera tillfredsställande, och på samma gång torde äfven 
fordringarne kunna stegras. 

Med afseende på tiden, när uppgifterna böra aflemnas, vå
gar Sällskapet hysa en annan mening än den förslagen uttala. 
Efter Sällskapets förmenande är tiden, sedan årets gröda till 
det mesta blifvit uttröskad och resultaten gifna, den mest 
lämpliga för uppgifternas aflemnande. Att hvarjehanda anteck
ningar under årets lopp böra göras, vill Sällskapet likvisst till
styrka; särdeles gäller detta om vårutsädet, tiden för dess verk
ställande, och de väderleksförhållanden, hvarunder det blifvit 
verkställdt; men sådane anteckningar må endast tjena såsom 
materialier till den hela året omfattande uppgiften, hvilken se
dermera vid här ofvan angifne tidpunkt lämpligast synes böra 
kunna ordnas och aflemnas. Att, på det sätt Hr Berg föresla
git, vid tvenne tidpunkter på året, nemligen efter slutadt vår
arbete och verkställd höstsådd, aflemna uppgifter, måste Säll
skapet för sin del afstyrka, dels derföre, att landtmannen och 
särdeles den, som sjelf deltager i jordbruksarbetena, vid den 
tiden är upptagen af många och vigtiga bestyr, dels ock eme
dan det med förslaget afsedda ändamål, nemligen anskaffande 
af materialier till Landshöfdingarnes årsväxtberåttelser, derige-
nom icke torde komma att befrämjas, och kanske säkrare på 
hittills brukligt sätt eller ock genom Hushållnings-sällskapens 
avdelningsstyrelser kan vinnas. Man må noga akta sig för att 
trötta dem, hvilka hafva sig uppdraget att verka för den goda 
saken; sådant skulle lätt kunna hafva till följd, att den trovär
dighet i uppgifter, hvilken utgör villkoret för det gagn, man 
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påräknar, i större eller mindre mån går förlorad.- Hvad åter an
går den frågan, huruvida uppgifterna, såsom Kongl. Landtbruks-
Akademien föreslår, böra omfatta en period af 5 år, eller, så
som Hr Berg föreslår, endast 1 år och för hvarje sådant aflem-
nas, så anser Sällskapet det senare förslaget hafva företräde; ty 
ostridigt måste de uppgifter blifva tillförlitligare, mera fullstän
diga och lättare att åstadkomma, hvilka samlas årligen och år 
efter år beriktigas af samma personer, såvidt detta låter sig 
göra, än de, hvilka hvart femte år på en gång skola anskaffas 
och möjligen då af personer, som under hela perioden icke eg-
nat frågan någon uppmärksamhet. Ett medeltal af utsäde och 
skörd för fem år utan årliga anteckningar, särdeles då flerestä-
des ingen bokföring är att tillgå, måste alltid tagas på höft 
och blifva missledande för omdömet om landtbrukets fortgåen
de utveckling. Erfarenheten har redan bevisat detta och skall 
ytterligare derom lemna sitt vitsord vid de försök, som nu pågå 
med anskaffande af uppgifter till Landshöfdinge-Embetenas be
rättelser för de olika åren af perioden 1856—60, hvilka, om 
de för det sistnämnda året blifva någorlunda tillförlitliga, dock 
för de öfriga dels helt och hållet uteblifva, dels ock komma att 
aflemnas sådane de ur minnet lösligen kunna hemtas, saknande 
den förnämsta egenskapen, trovärdigheten. Att Kongl. Landt-
bruks-Akademien med sitt förslag afsett såväl lättnad i besvär 
som besparing af tid, ligger för hvar och en klart; men efter 
Kongl. Hushållnings-sällskapets förmenande måste genom detta 
förslag inträffa just motsatsen af hvad Kongl. Akademien önskat 
åstadkomma, desto hellre som ingen lärer kunna bestrida, att 
det måste medtaga mera tid och möda, vara förenadt med mera 
ansträngning och uppoffringar, men med mindre intresse, att 
på en gång samla data och fakta eller med andra ord: redo
göra för en mängd förhållanden med dess vexlingar under en 
längre period, utan stöd af föregående anteckningar och icke 
sällan på ett främmande fält, än att lemna denna redogörelse 
ofta och för en kortare tid, men då vanligen om sådane för
hållanden, med hvilka man redan gjort bekantskap, för hvilka 
ett visst intresse redan är väckt, och af hvilka mån på goda 
skäl har att vänta ett någorlunda gynnsamt resultat. 

På dessa grunder tror sig Sällskapet böra förorda årliga 
uppgifter, och anser derjemte idéen om en sockenliggare vara 
värd den största uppmärksamhet och i hög grad att rekom
mendera. Men på samma gång Hushållnings-sällskapet sålunda 
godkänner denna del af Hr Bergs förslag, kan det icke förbise 
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den omständigheten, att vissa delar af hvad som enligt samma 
förslag blifvit upptaget såsom föremål för socknemännens be
handling torde vara af den beskaffenhet, att de antingen böra 
från sockneliggaren uteslutas eller ock öfverlemnas till utredande 
af yederböraude embets- och tjenstemän. Exempelvis må i 
detta hänseende nämnas alla uppgifter rörande såväl mantal, 
brukningsdelar och lägenheter, som äfven allmänna onera, väg
hållning och skjutsväsende. Såsom särdeles underlättande och 
således af vigt vid sockneliggarens bandhafvande må äfven anmär
kas: att den bör ställas i tabellform med kolumner, innehållan
de bestämda frågor, att dessa frågor böra kunna besvaras med 
siffertal, men att utrymme likväl lemnas för anteckningar om 
hvad som icke under denna form kan besvaras, såsom: åkerjor
dens beskaffenhet, brukningssätt, väderleksförhållanden, sånings-
tiden, utsädets beskaffenhet, skördetid, skördens beskaffenhet, 
gödningsämnen, åkerbruksredskap, stängelsätt, djurracer m, m.; 
ty äfven med antagande af att sådane anteckningar till en bör
jan från flera håll uteblifva eller blifva orediga och lösliga, så 
torde från andra åter ganska värdefulla meddelanden i dessa 
hänseenden erhållas; och böra i förstnämnda fall Hushållnings
sällskapens Förvaltnings-utskott, som hafva representanter ifrån 
länens olika trakter, icke sakna utvägar att någorlunda fylla 
bristerna. 

Att Hushållnings-sällskapen för öfrigt äro den mest lämp
liga organ för uppgifternas insamlande, derom äro begge för
slagen öfverens och bör icke heller från Sällskapens sida 
dervid vara något att anmärka. Om sättet för uppgifternas in
samlande och ordnande inom socknarne, anser Sällskapet för sin 
del rättast vara, att Sockne-komitéer väljas, bestående af tre 
personer, deraf Hushållnings-sällskapet utser en, hvilken blifver 
komiténs Ordförande och socknen två. Sedan nu sockneligga
ren eller tabellen — namnet torde härvid vara likgiltigt — 
blifvit upprättad och fastställd, och sedan genom vederbörande 
embets-myndigheters försorg det blifvit infördt och antecknadt, 
som enligt Sällskapets förmenande och på sätt förut blifvit an-
tydt icke tillkommer socknarne att meddela, bör densamma uti 
nödigt antal exemplar, minst tvenne till hvarje socken, till Hus
hållnings-sällskapet i länet öfverlemnas, för att derifrån utdelas 
till Sockne-komitéerna, hvilka det åligger att besvara de be
stämda frågorna, och efter bästa förstånd göra anteckningar öf-
ver eller lemna upplysningar om de, uti sockneliggaren eller ta
bellen i öfrigt angifne förhållanden, som Sällskapet äfven förut 
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särskildt påpekat; börande detta inom Mars månads utgång 
hvarje år vara fullgjordt. — Efter det ofta berörde socknelig-
gare eller tabell i tvenne exemplar sålunda blifvit till sina ko
lumner ifylld och nödige anteckningar gjorda, bör det ena exem
plaret återsändas till Hushållnings-sällskapet, som, sedan alla 
uppgifterna blifvit samlade och granskade, af dem gör ett sam
mandrag för länet, att vederbörande Centralmyndighet tillställas. 
Det andra exemplaret bör inom socknen qvarblifva och på lämp
ligt sätt der bevaras. 

Sedan hufvudmomenterna af förslagen sålunda blifvit ge
nomgångna, och den vägangifven, på hvilken, enligt Sällskapets 
förmenande, de minsta hinder möta för vinnande af ändamålet, 
torde äfven och i förbigående böra antydas den stora svårighe
ten, att utan ersättning erhålla lämpliga biträden till uppgifter
nas ordnande inom socknarne, hvilken ersättning åtminstone 
med detta Hushållnings-sällskaps små tillgångar icke kan åstad
kommas, utan att förbise andra vigtiga förhållanden, der ansprå
ken på Sällskapets verksamhet äro mera berättigade. 

Slutligen och med öfverlemnande af ett från Förste Landt-
mätaren Tellander inlemnadt förslag till Sockentabell jemte 
Komiterades derom afgifna yttrande, får Sällskapet tillstyrka 
bibehållandet tills vidare af det gamla yt- och rymdmåttet» *). 

*) Det åberopade förslaget, en tabell i samma form som Litt. A, med 66 
kolumner och afsedd för 5-årigt medeltal, delar dennas kol. 1 i 3 kol., 
nemligen natur, namn och nummer; kol. 4, 5 = kol. 2, 3 af Litt. A; 
delar kol. 4—6 af Litt. A i ryttare-, soldat- och båtsmanstorp (6), jordtorp 
(7), stattorp (8), backstugor och hus (9), afsöndrade lägenheter: för alltid 
och för viss tid (10, 11), verk och inrättningar (12); upptager i kol. 13— 
21 areal af tomter och trädgårdar, åker och äng, betesmark, skogbeväxt 
mark, till skogsplantering tjenlig. mossar och kärr, vatten samt summa; 
kol. 22—25 hufvudsakiigen = 10—13 af Litt. A; utesluter kol. 14—20 
af Litt. A; tillägger i kol. 26—55 bohvete och hampa; kol. 56—66 = 
46—56 af Litt. A med tillägg i den sista af »andra rotfrukten». Detta 
tabellförslag är åtföljdt af nedanstående yttrande: »Då Hushållnings-sällska
pets Förvaltnings-utskott under förlideu gårdag behagat uppdraga åt Hr 
Possessionaten Meijer, Hr Agronomen Johannisson och undertecknad Sam. 
Adrian, att granska och med betänkande inkomma, rörande lämpligheten 
af Förste Landtmätaren Hr J. Tellanders ingifna förslag till tabell, angå
ende uppgifters insamlande till Statistiken öfver Sveriges jordbruk, har jag 
härmed äran, att å Komiterades vägnar framlägga det resultat, som under 
denna korta tid för granskningen varit möjligt att vinna. 

I allmänhet utmärker det framställda tabellförslaget ett bemödande, 
att medelst enkla och bestämda former sammanbi-inga en så stor fullstän-
dighet, som kan vara förenlig, så väl med möjligheten för jordbrukaren, 
att lemna tillförlitliga uppgifter, som för ändamålets vinnande, eller upp-
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Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Christianstads län. 
»Den ofullständighet i uppgifterna för jordbruksstatisti

ken, som med hittills följda sätt för desammas meddelande i 
Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser före-
funnits, har varit lika mycket framstående, som den lätt låter 
förklara sig vid betraktande af de medel, Eders Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande haft till förfogande för åstadkommande af 
dessa uppgifter. De hafva nemligen hufvudsakligen måst insam-
las»af den, i förhållande till länets vidd högst fåtaliga och så
ledes af andra tjenstegöromål särdeles upptagna kronobetjenin-
gen, och det är lätt insedt, att dessa tjenstemän, äfven med 
bästa vilja, att i förevarande hänseende bringa deras åtgöran
den till fullständighet, icke kunnat göra detta på ett sätt, att 
dermed uppnåddes det ändamål, som med åtgärderna åsyftats. 

rättandet af en jordbruks-statistik, kan rara nödig. Komiterade hafva så
ledes med nöje funnit, att detta förslag, sedan några få tillägg deri blifvit 
gjorda, kan såsom ganska lämpligt förordas. De förändringar, som torde 
böra verkställas, sammanfattas under följande anmärkningar: 
a) att kol. 18 utgår och efter kol. 21 insattes ny sådan, med rubrik: 

»till skog tjenlig mark»; 
b) att antingen i kol. 19 eller derefter införes »torfmoåsar»; 
c) att efter 24:de kol. intages »förbättring genom mergling»; 
d) efter 25:te kol. intages »brukningssätl och gödningsämnen»; 
e) derefter införes 1 kol. för »såningstid»; 
f) efter 64:de kol. införes 1 kol. för »djwraeer»; 
g) efter 6 6:te kol. införes 1 kol. för »afkastning i mjölki; 
h) och slutligen införes 1 kol. för »epidemier bland kreatur»; 
i) samt »förlust genom hagelskador» och 
k) vigtiga »förändringar i byggnads- och stängselsättebt; 
dessutom instämma vi med Hr Tellander fullkomligt i den åsigten, att de 
på tabellen uteslutne kolumnerna, som afsett upplysningar rörande de på 
landtbruket befintlige onera, med så mycket mera skäl här kunna uteslu
tas, som uppgifter dera från andra håll kunna fullständigt inhemtas. 

För öfrigt anse vi äfven lämpligt, att, då den förändring af tabellen 
i uppställningen kommer att äga rum, att kolumnernas rubriker skrifvas 
under hvarandra, använda samma till formulär för s. k. Sockneliggare. 
Hr Bergs förslag till denna senare har synts oss upptaga en sådan mång
fald af frågor och till stor del så svåra, om icke rent af omöjliga att be
svara, att vi frukta denna mångfald skulle mer afskräcka än med välvil
lighet emottagas; och då vi besinna, så väl den oginhet, som ofta tillförene 
i dessa ämnen blifvit bemärkt, som ock den högst olika ståndpunkt af den 
jordbrukande befolkningens bildningsgrad, från den lägsta till den högsta, 
men allramest varierande i det lägre, anse vi med skäl det rådligast vara, 
att inskränka frågornas antal till blott sådane, hvarpå en hvar välvillig 
landtman kan gifva bestämda och tillförlitliga svar. Det är ock endast 
sådana, som kunna äga något värde för en statistik». 
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Äfven om denna ofullständighet till någon del skulle kunna 
afhjelpas, genom tillämpningen af det nya formuläret för Eders 
Kongl. Maj:ts femårsberättelser, som lagts till grund för den af 
Eders Kongl. Majrts Befallningshafvande senast afgifna under
dåniga berättelsen, qvarstår dock ofvananmärkta svårighet i den 
mån, att en annan anordning är af behofvet högeligen påkallad. 

Under sådant förhållande och då Hushållnings-sällskapets 
i länet verksamhet är af den beskaffenhet, att dess uppmärk
samhet i väsendtlig mån måste rigtas på jordbruket och hvad 
dermed äger samband, såvida Sällskapet skall kunna uppnå 
sitt syfte, synes det vara så mycket mer lämpligt, att i an-
språk tages Hushållnings-sällskapets biträde för insamlande af 
uppgifterna till jordbruks-statistiken, som Sällskapet sjelft der-
igenom sättes i tillfälle att bättre bedöma, hvilka grenar af 
landthushållningen mest äro i behof af det bistånd, Sällskapet 
kan hafva till sitt förfogande, och såsom följd hvaraf det bör 
kunna antagas, att Hushållnings-sällskapets befattning med upp
gifternas insamlande och ordnande skall komma att göra dessa 
så värdefulla, som för närvarande kan åstadkommas. 

I enlighet härmed, anser sig Landshöfdinge-embetet böra i 
underdånighet tillstyrka, att i tabellarisk form affattade uppgif
ter rörande jordbruksförhållandena uteslutas från Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser, och att dessa upp
gifters anskaffande ställes under omedelbar ledning och kontroll 
af länets Hushållnings-sällskap. 

Hvad beträffar sättet för uppgifternas insamlande, anser 
sig Landshöfdinge-embetet äga fullt skäl att i hufvudsak gilla 
hvad Medicinal-Rådet Bergs förslag i detta hänseende innehåller. 
Det är nemligen icke att förvänta, att en hvar enskild jord
brukare skall äga sådant intresse för statistiken, att han finner 
sig manad ouppfordrad lemna erforderliga uppgifter, och försla
get att inom hvarje socken, som, efter Landshöfdinge-embetets 
förmenande, är mest lämpliga distriktet, utses ständiga Ombud, 
hvilka få sig uppdraget att å Hushållnings-sällskapets vägnar 
göra de nödiga anteckningarne, synes alltså vara ändamålsenli-
gast, likasom de föreslagne sockneliggarne. Af Hushållnings
sällskapet har emot formuläret till sockneliggare blifvit anmärkt, 
att deri finnes upptaget en del, som antingen borde uteslutas 
eller öfverlemnas till utredande af vederbörande Embets- och 
Tjenstemän, såsom mantal, brukningsdelar och lägenheter. Be
träffande mantal, kan anmärkningen hafva skäl för sig i så 
måtto, att nödigt torde blifva, det vederbörande Häradsskrifvares 
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biträde tages i anspråk, enär i annat fall misstag lätteligen 
kunna äga rum, men detta utesluter icke lämpligheten af upp
giftens inryckande i sockneliggaren, och hvad brukningsdelar och 
lägenheter angår, torde uppgift om sådane med mera säkerhet 
kunna meddelas af personer inom socknen än af Häradsskrifva-
ren, enär exempel icke saknas, att anmälan hos denne tjenste-
man om dylike lägenheters tillvaro uraktlåtits. För egen del 
skulle Landshöfdinge-embetet vilja föreslå, att rubrikerna i sock
neliggaren i afseende på sådane uppgifter, som skola samman
föras i blifvande tabellen för års- och femårsuppgifterna, ställas 
i fullkomlig harmoni med rubrikerna i denna tabell, på det vid 
uppgifternas sammanförande tvekan icke må uppstå, under hvil-
ken rubrik i tabellen de böra upptagas, utan att likväl från 
sockneliggaren derföre behöfde uteslutas sådana uppgifter, som, 
ehuru de icke hafva motsvarande rubriker i tabellen, likväl äro, 
för fullständighetens skull, såsom nödige att anse. För öfrigt 
äro de i förslaget förekommande upplysningar till formuläret 
för sockneliggaren af den beskaffenhet, att de, som få sig upp
draget om liggarens förande anförtrodt, lätteligen böra kunna 
gifva uppgifterna den rigtning, som med förslaget är afsedd. 
Särskildt anser Landshöfdinge-embetet det vara af vigt, att, på 
sätt i förslaget angifves, de för liggaren afsedda uppgifter 
varda, efter dessas särskilda beskaffenhet, antecknade dels inom 
kortaste tid efter slutadt vårarbete och dels så snart sig göra 
låter efter skördens och höstutsädets slut, helst, om Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvandes årliga berättelser om årsväxten skola 
fortfara, dessa, af enahanda skäl, som ofvan anförts i afseende 
på uppgifterna om jordbruket i femårsberättelserna, måste blifva 
mindre fullständiga, om tillgång till nödiga anteckningar i sockne-
liggarne saknas vid de särskilda tider på året, då årsväxtberättel
serna skola afgifvas. Bland uppgifter, som, enligt nya formu
läret för Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberät
telser, skola inflyta i dessa, förekomma priser å alla slag af 
ladugårdsalster, dagsverkspriser, dödade rofdjur och af rofdjur 
dödade husdjur. Svårigheten att samla dessa uppgifter till önsk
värd noggrannhet visade sig under bearbetningen af Eders 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes senast afgifna femårsberät-
tetse, och det låter sig knappt tänkas att, för en tidrymd af fem 
år, erhålla dessa uppgifter med anspråk på tillförlitlighet, med 
mindre under hvarje af periodens fem år anteckningar ske inom 
hvarje socken. Derföre, och då dessa uppgifter stå i temligt 
nära. samband med jordbruket, anser sig Landshöfdinge-embetet 
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underdånigst böra föreslå, att äfven för dem beredes plats i 
sockneliggarne, helst derigenom icke särdeles ökas besväret med 
dessas förande. 

Ehvad nu de berättelser, Hushållnings-sällskapen kunna 
komma att afgifva, skola omfatta ett eller fem år, synes det 
vara oundvikligt, att Sällskapen för hvarje år till ett helt sam
manföra de uppgifter, som af sockneliggarne kunna hemtas, och 
att detta sammanförande sker å tabell, som, på sätt ofvan är 
antydt, till rubriker står i fullkomlig harmoni med rubrikerna 
i sockneliggarne, ty utan ett sådant årligt sammanförande, hvar-
vid, medan i friskt minne ännu bevaras hvad i ett eller annat 
hänseende under årets lopp sig företett, uppgifterna kontrolle
ras och, der så erfordras, rättas, kan man icke påräkna att få 
femårstabeller så tillförlitliga och noggranna som önskvärdt är; 
men de årliga redogörelserna böra, efter Landshöfdinge-embetets 
förmenande, icke utesluta nödvändigheten af statistisk redogö
relse för jordbruket hvart femte år, enär deruti kan gifvas en 
mera allmän öfversigt öfver jordbrukets tillstånd och utveckling, 
och en mängd frågor upptagas till behandling och besvarande, 
hvilka icke lämpa sig för ett årligt upprepande. 

Hushållnings-sällskapet har vid dess i frågan afgifna ytt
rande fogat ett särskildt förslag till formulär för tabell till fem-
årsuppgifter, och Laudshöfdinge-embetet anser detsamma i vissa 
delar vara förtjent af uppmärksamhet, men deremot olämpligt 
i så fall, att derifråu uteslutits rubrikerna 57—64 i bilagan 
Litt. A af Kongl. Landtbruks-Akademiens förslag, hvilka rubriker 
Landshöfdinge-embetet anser nödvändiga så väl för tabell som 
sockneliggare, emedan de uppgifter, som till dessa rubriker höra, 
icke kunna vinnas säkrare, än genom undersökning inom hvarje 
socken af de personer, som få sig liggarens förande ombetrodt; 
och då utan tvifvel många förslag i afseende på rubriker in
kommit med de underdåniga utlåtanden, som i ärendet afgif-
vits, vågar Landshöfdinge-embetet underdånigst föreslå, att, se
dan dessa förslag undergått gemensam granskning, och deraf 
uppgjorts ett sammandrag, upptagande alla de rubriker, som 
blifvit ifrågaställde, Hushållnings-sällskapen lemnades tillfälle 
vidare yttra sig specielt öfver hvardera, på det man såmedelst 
må komma till det mest säkra bedömande af frågan i denna del». 

Hushållnings-sällskapet i Upsala län. 
»Sedan Eders Kongl. Maj:t i nåder behagat infordra Hus

hållnings-sällskapens underdåniga yttrande öfver de förslag i 
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afseende på insamlandet af uppgifter för en Svensk jordbruks
statistik, hvilka Kongl. Landtbruks-Akademien och Chefen för 
Statistiska Central-Byrån, hvar för sig, afgifvit, får Upsala 
läns Hushållnings-sällskap härmed i underdånighet i ämnet an
föra följande: 

Då en statistik i detta hänseende måste hafva samma huf-
yudändamål som i hvarje annat, nemligen att, så vidt ske kan, 
och med den största möjliga noggrannhet utröna och bekantgöra 
förefintliga, ämnet angående och för detsamma företrädesvis 
vigtiga, förhållanden, och detta på ett sätt, som på en gång, 
så vidt sig göra låter, kan tjena att främja det praktiska lifvets 
intressen och tillfredsställa den vetenskapliga forskningens for
dringar; blifver naturligen vid grundläggandet af en statistik öf-
ver Svenska jordbruket väsentligen frågan om tvenne hufvud-
punkter, nemligen l ) hvilka upplysningar rörande samma jord
bruk, som med afseende på dessa syften skola sökas, och 2) 
det lämpligaste sättet att söka och tillgodogöra dem. 

Vidkommande nu arten och omfattningen af de upplysnin
gar, som för det afsedda ändamålets vinnande böra äskas, så 
äro de omedelbarligen vigtigaste af dem att hänföra under 
tvenne hufvudgrupper, nemligen angående a) jordkulturen och 
b) husdjursskötseln. 

För att om den förra af dessa grupper erhålla en tillför
litlig kännedom, anser Hushållnings-sällskapet vara af nöden, 
att uppgifter infordras och afgifvas icke blott i afseende på area
len af odlad och icke odlad jord, utan äfven rörande det skick, 
i hvilket så väl den förra som den senare sig befinner. 

Häraf följer, att, enligt Hushållnings-sällskapets tanka, äf
ven det brukningssätt, efter hvilket den odlade jorden behand
las, med all möjlig noggrannhet angifves. Endast derigenom 
kan jordbrukets verkliga tillstånd äfvensom framåtgåendet inom 
detsamma utrönas. Uppgifter om blotta arealen af odlad jord 
kunna på sin höjd bibringa kännedom om det qvantitativa mo
mentet i jordbruket; om det ännu väsentligare qvalitativa er-
hålles upplysning endast derest brukningssättet ock angifves. 
Sålunda anser Hushållnings-sällskapet, på sätt nyss omförmälts, 
och i öfverensstämmelse med hvad Chefen för Statistiska Central-
Byrån i ämnet anfört, af synnerlig vigt, att uppgifter i nu 
nämnda hänseende jemväl ingå; så att, så vidt ske kan, utmär-
kes, huru stor areal, som ligger i två- och treskiftesbruk, kop-
pelbruk eller vexelbruk. För Hushållnings-sällskapet synes ock, 
såsom borde i afseende på arealen iakttagas, att tillfällig od-
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ling af jord icke uppföres såsom ett förökande af åkerjorden, 
innan den sålunda odlade arealen blifVit underkastad en ordnad 
skötsel; enär ej sällan inträffar, att mindre bärande ängsmark 
eller för ändamålet tjenlig utmark upplöjes för att deraf taga 
en eller annan hafreskörd, hvarefter den vanligen besås med 
gräsfrö eller, såsom på vissa orter ännu stundom är sed, lem-
nas åt sig sjelf att bära hvad den kan bära. En dylik mark, 
som strängt taget icke kan kallas naturlig äng, äfven om plogen 
icke på tiotal af år gått deröfver, bör ej heller hänföras till odlad 
jord i egentlig mening; enär sådant tvifvelsutan skulle blifva. i 
flera hänseenden vilseledande. — Slutligen, och då summan af 
»odlad jord» torde böra utföras, blir ock nödigt att under denna 
rubrik upptaga en särskild afdelning för träd-, humle- och kål
gårdar. 

På grund häraf anser sig Hushållnings-sällskapet böra i 
underdånighet tillstyrka, att den odlade jorden i det schema, 
som kommer att i och för upplysningarnes infordrande upp
ställas, måtte fördelas under följande kategorier, nemligen: 
»Odlad jord»: a) till Träd-, Humle- och Kålgårdar använd; 
b) i vexel- eller koppelbruk; c) i två-eller treskiftesbruk; d) till
fälligt odlad äng, utmark eller mossa; från hvilken sistnämnde 
kategori marken öfverflyttas till endera af de föregående först i 
den mån, den underkastas regulier skötsel enligt den ena eller 
andra af de nämnda brukningsmethoderna; och torde slutligen, 
på sätt nämndt blifvit, efter samtliga dessa rubriker böra följa 
en dylik för utförande af »summa odlad jord». 

Beträffande åter redogörelsen för den icke odlade jorden, 
så har Kongl. Landtbruks-Åkademien icke funnit nödigt att åt
skilja skog ifrån annan utmark. Af flera skäl och bland annat 
på grund deraf, att skogen med hvarje år får ett allt högre 
värde, samt sålunda måste blifva föremål för en närmare upp
märksamhet och omsorgsfullare behandling än hittills, hvadan 
det ock helt naturligt blir af ökad vigt att om densamma och 
dess omfång erhålla en^ noggrannare kännedom, synes emeller
tid ett sådant åtskiljande vara i sin ordning och af behofvet 
påkalladt. Hushållnings-sällskapet anser derföre, i likhet med 
Chefen för Statistiska Central-Byrån, att arealen af skog bör 
särskildt utmärkas, och föreslår i sådant hänseende begagnandet 
af uttrycket »skogbärande mark» såsom sjelfständig rubrik jemte 
rubrikerna »betesmark» samt »kärr och mossar», hvarförutom 
dels, för fullständighetens skull, kunde särskildt upptagas »bygg
nadstomter och impedimenter», dels och såsom motsvarighet till 
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hvad som blifvit föreslaget i afseende på den odlade jorden, 
torde böra tillfogas en rubrik för utförande af »summa icke od
lad jord». 

Slutligen och för underlättande af behöriga kontroller synes 
ock lämpligt, det tillfälle måtte beredas för utförande af de 
sammanlagda arealerna af odlad och icke odlad jord under ru
brik: »summa ägorymd». 

I öfverensstämmelse härmed skulle den förefintliga jordrynv-
den sålunda blifva fördelad i 
Odlad jord: 

1. använd till träd-, humle- och kålgårdar, 
2. i vexel- eller koppelbruk, 
3. i två- eller treskiftesbruk, 
4. bestående af tillfälligt odlad äng, utmark eller mosse; 

Summa odlad jord. 
Icke odlad jord: 

1. byggnadstomter och impedimenter, 
2. naturlig äng, 
3. skogbärande mark, 
4. betesmark, 
5. kärr och mossar; 

Summa icke odlad jord. 
Summa ägorymd. 

I afseende på kännedomen om jordvinningar genom nyod
ling och vattenaftappning samt jordförbättringar genom grund
dikning och ängsvattning, hvilken kännedom ock är för jord
bruksstatistiken af så stor vigt, synes derför tillräckligt sörjdt 
genom de afgifna förslagen, hvilka i denna punkt i hufvudsa-
ken öfverensstämma. 

En sådan öfverensstämmelse förefinnes ock i afseende på 
frågan om de andelar af den odlade jorden, som blifvit använda 
för hvarje särskildt sades- eller växtslag; och har Hushållnings
sällskapet för sin del i denna punkt intet att tillägga. Beträf
fande åter frågan om utsädesbeloppen, afser Chefen för Statistiska 
Central-Byrån beräkning efter tunnland, Kongl. Landtbruks-
Akademien åter medeltalet af hela utsädesqvantiteten. På sam
ma sätt upptager den förres förslag skördeberäkningen i korn
tal, den senare synes afse uppgift om hela skördebeloppet. I 
begge fallen är Hushållnings-sällskapet af den åsigten, att det 
af Chefen för Statistiska Central-Byrån gjorda förslag bör före
dragas. Väl har det ej undgått Hushållnings-sällskapet, att till 
en början, och synnerligast bland allmogen, måhända större 
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svårighet ofta kan möta att under denna form erhålla nöjaktiga 
uppgifter, då bonden i allmänhet bättre vet hvad han i allo sår 
ut, än hvad han sår på en areal, hvars omfång han ej känner. 
Men i den mån arealerna blifva kända, hvilket sker i den mån 
laga skiftena framgå och uppmärksamheten rigtas åt detta håll, 
torde få antagas, att förhållandet genom denna method vida 
säkrare utrönes, än genom jemförelse emellan beloppen utsäde 
och skörd i deras helhet. 

Skörden af halm, hö och andra foderväxter torde lämpli
gen kunna angifvas med de uttryck Chefen för Statistiska Cen-
tral-Byrån föreslagit eller ock med siffror, motsvarande dessa 
uttryck, så att t. ex. 1 betecknade ymnig, 2 god m. m. och 0 
missväxt. 

Beträffande derefter husdjursskötseln, så äro, iafseendepå 
arten af dithörande uppgifter, de begge förslagen jemväl ense, 
för så vidt angår de ifrågasatta rubrikerna rörande antalet un
derhållna kreatur äfvensom de belopp spanmål och rotfrukter, 
som för dessas utfodring blifvit använda; och finner Hushåll
nings-sällskapet, som här inskränker sig till vidrörande af de nu 
nämnda punkterna, intet tillägg i dessa punkter vara af behof-
vet påkalladt. 

Efter att sålunda hafva berört de vigtigaste frågor inom 
den egentliga jordbruksstatistiken, å hvilka svar kan i siffror 
lemnas, bör Hushållnings-sällskapet ock anmärka, att Hushåll
nings-sällskapet i likhet med Chefen för Statistiska Central-
Byrån är af den tanken, att uppgifter rörande kommunala onera 
och besvär icke böra på denna väg sökas. Dylika onera och 
besvär ingå, efter Hushållnings-sällskapets uppfattning, ej bland 
föremålen för den egentliga jordbruksstatistiken, ehuru de vis
serligen på jordbruket kunna utöfva ett ej obetydligt inflytande, 
och dessutom torde, af flere skäl, inhemtandet af upplysningar 
rörande dessa ämnen lämpligast böra öfverlemnas åt vederbö
rande embetsmän, som på grund af sina tjenstebefattningar äro 
i tillfälle att om desamma vinna den tillförlitligaste kännedomen. 

De upplysningar tillhörande den kamerala statistiken, hvilka 
i förevarande hänseende kunna ifrågakomma, synas ock böra af 
vederbörande tjenstemän meddelas; och torde Hushållnings-säll
skapet nedan få till denna punkt återkomma. 

Samtliga de frågor, hvilka Hushållnings-sällskapet hittills 
behandlat, hafva, på sätt nyss antydts, varit af natur att kunna 
med siffror besvaras. Men äfven åtskilliga andra upplysningar 
än de, som kunna lemnas i denna form, äro tvifvelsutan af det 
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intresse, såväl i och för sjelfva jordbruket som för kännedomen 
om folkets kulturförhållanden, att de ej böra lemnas åsido. 
Chefen för Statistiska Central-Byrån har i sitt förslag upptagit 
ett ej ringa antal till dylika upplysningar föranledande frågor, 
hvaremot Landtbruks-Akademien ur sitt förslag utelemnat alla 
sådana frågor. Hushållnings-sällskapet är i detta hänseende af 
den tanken, att det blifvande formuläret visserligen icke bör öf-
verlastas med frågor af nu nämnda beskaffenhet, men att åt
minstone de vigtigaste af dem, som af Chefen för Statistiska 
Central-Byrån blifvit föreslagna, må deri intagas såsom allmän
na och gemensamma, hvarjemte för hvarje ort särskildt af ve
derbörande kunde, på sätt nämnde Chef föreslagit, tillfogas 
sådana, som för densamma anses af vigt och upplysande att få 
besvarade. Lämpligast torde emellertid dessa frågor kunna 
upptagas i ett bihang till sjelfva hufvudformuläret, hvarigenom 
vinnes, att detta ej behöfver blifva af allt för obeqväma dimen
sioner. Och får Hushållnings-sällskapet såsom föremål för all
männa och gemensamma frågor af nu nämnda beskaffenhet i 
underdånighet föreslå de å Chefens för Statistiska Central-Byrån 
formulär under följande nummer upptagna, nemligen 4, 5 och 
9, med utsättande af såväl början som slutet af de i dessa 
tvenne momenter omförmälda tider, 8, 12, 13, 31, 14, 15, 20, 
21, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 34. 

Hushållnings-sällskapet har nu sökt redogöra för den ena 
af de tvenne hufvudpunkter, under hvilka det ansåg, att frågan 
borde betraktas, nemligen hvilka upplysningar, som, med afse-
ende på det ofvan angifna ändamålet för en jordbruksstatistik, 
skulle sökas, och öfvergår nu till den andra af dessa punkter, 
eller frågan om det lämpligaste sättet att söka och tillgodogöra 
nämnda upplysningar. 

Såväl Kongl. Landtbruks-Akademien som Statistiska Be
redningen hafva uttalat den åsigten, det tjenligast vore, om Hus
hållnings-sällskapen i Riket öfvertoge bestyret med de ifråga-
komniande uppgifternas insamlande och kontrollerande, hvart 
och ett för sin ort. Hushållnings-sällskapet i detta län anser 
åfven för sin del denna utväg för det statistiska materialets 
uppsamlande för det närvarande såsom den lämpligaste, och för
klarar sig, i öfverensstämmelse härmed, villigt att efter bästa 
förmåga vid företagets genomförande med sitt biträde tillhan-
dagå. Hushållnings-sällskapet förbiser visserligen icke de svå
righeter, som möta fullgörandet af ett sådant åtagande, och in
ser nogsamt, att, åtminstone till en början, icke all den tillför-
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litlighet och fullständighet, som vid hithörande frågors utredan
de vore af behofvet påkallade, stå att. vinna, men tror dock, att 
med god vilja åtskilligt kan för saken på denna väg uträttas. 

Emellertid bör Hushållnings-sällskapet vid detta tillfälle 
icke fördölja, att Hushållnings-sällskapet anser, det sakens fram
gång i ej ringa mån kommer att blifva beroende deraf, att me
del anvisas till betäckande af åtminstone de nödvändigaste ut
gifterna för det ifrågasatta företagets fullföljande. Tvifvelsutan 
finnas här, som annorstädes, personer, hvilka äga både vilja och 
förmåga att utan ersättning och af rent nit för saken för denna 
göra hvad göras kan; men å andra sidan torde det vara lika 
otvifvelaktigt, att flertalet af dem, som äro för det åsyftade 
arbetets utförande användbara, och som måste derför användas, 
om någonting verkligt gagnande skall åstadkommas, icke befinna 
sig i den ekonomiska ställning, att de utan all godtgörelse 
kunna egna sin tid åt ett dylikt arbete. Vill man ändamålet, 
måste man ock vilja medlen; och Hushållnings-sällskapet vågar 
derföre hysa den öfvertygelsen, att, i den mån behofvet att lära 
känna fäderneslandets förhållanden, äfven i detta hänseende, 
gör sig gällande, ett statsanslag för tillfredsställande af detta 
behof icke bör och kan uteblifva. 

Under antagande sålunda af, att Hushållnings-sällskapen 
skulle med ärendet taga den befattning, som i begge de ifråga
varande förslagen förutsattes, är Hushållnings-sällskapet likale
des af den åsigten, att Komitéer borde, på sätt jemväl före
slaget blifvit, bildas för h varje stad, socken eller afdelning deraf, 
der sådant erfordrades, för att, hvar och en inom sitt distrikt, 
insamla primäruppgifterua äfvensom verkställa en förberedande 
granskning af desamma. För sin del finner Hushållnings-säll
skapet dock icke skäl vara, att ledamöterna i dessa komitéer 
tillsättas såsom ständiga, utan anser dem böra väljas för någon 
visserligen längre, . men begränsad tid, t. ex. » år, hvarefter de, 
i mån af befogenhet, kunna återväljas. Detta sätt för komité-
ernas bildande medför i Hushållnings-sällskapets tanke alla för
delarne af ett ständigt ledamotskap, men lemnar tillfälle öppet 
till ombyte af personal och förvärfvande af nya krafter, derest 
sådant skulle blifva af behofvet påkalladt. Den slutliga gransk
ningen af de genom komitéerna insamlade uppgifterna, hvilka 
torde böra från sagde komitéer till Hushållnings-nämnderna 
eller Hushållnings-gillena ingå för att af dem, efter förbere
dande behandling deraf och med eget utlåtande deröfver, seder
mera till Hushållnings-sällskapet öfversändas, anser Hushåll-



172 Upsala län. 

nings-sällskapet lämpligast kunna verkställas af Sällskapets För
valtnings-Utskott, hvilket må äga att, i händelse af behof, med 
sig för ändamålet adjungera till ett sådant arbete tjenliga per
soner. 

Beträffande vidare tiden för uppgifternas insamlande, anser 
Sällskapet, i likhet med Chefen för Statistiska Central-Byrån, 
af synnerlig vigt, att ett sådant insamlande i vissa delar sker 
årligen, och att följaktligen de för uppgifternas meddelande nö
diga anteckningar föras och fullföljas år efter år. Att, på sätt 
Kongl. Landtbruks-Akademien föreslagit, blott hvart 5:te år in
fordra och afgifva hithörande upplysningar synes Sällskapet in
galunda vara mot ändamålet svarande, eller ens kunna blifva 
det. Det medium, som dervid skulle uttagas för hvartdera af 
de 5 åren, kan ej erhållas på annat sätt än ur summan af 
uppgifterna hvarje särskildt år; hvilket naturligtvis förutsätter 
årliga anteckningar. Dessa anteckningar skulle då kunna tjena 
ett dubbelt syfte, dels att, sammanfattade till en årsstatistik, 
bilda ett helt för sig, i hvilket skulle upptagas allt, som före
trädesvis vore af vigt att för året känna, dels att användas så
som ett underlag vid utarbetandet af de föreslagna femårsöfver-
sigterna, hvilka skulle utgöra historiker, eller fullständigare re
dogörelser, öfver jordbrukets tillstånd och framsteg under perio
den , samt såsom sådana omfatta äfven förhållanden och ämnen, 
hvilka erfordrade en längre tid att utrönas och utredas. 

Ar Sällskapet sålunda af samma åsigt som Chefen för Sta
tistiska Central-Byrån i afseende på nödvändigheten af årliga 
anteckningar, kan Sällskapet deremot ej biträda hans förslag 
om dessa upplysningars insamlande tvenne gånger om året och 
vid sådana tider, att de skulle blifva användbara för Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvandes årsväxtberättelser. En sådan an
ordning skulle dels taga vederbörandes tid allt för mycket i 
anspråk, dels erfordra en skyndsamhet, som under närvarande 
förhållanden svårligen kan stå tillsammans med vinnandet af 
önskvärd och behöflig noggrannhet, ithy att uppgifterna då 
skulle lemnas, i ena fallet vid en period då landtmannen är 
upptagen af andra förrättningar, och i andra på en tid af året, 
då skördebeloppet ej ännu öfver hufvud kan vara nog kändt för 
att medgifva erhållandet af detaljupplysningar i detta hänseen
de af behörig tillförlitlighet. Väl inser Hushållnings-sällskapet 
de fördelar, förslaget erbjuder, i händelse det kunde genomföras, 
enär derigenom skulle vinnas, att alla hithörande uppgifter kom-
ine att flyta ur samma källa, och sålunda åvägabringas en en-



173 Upsala län. 

het i ärendets behandling, som ej kunde vara annat än önsk
värd; men då Hushållnings-sällskapet hyser, såsom det förme
nar, grundade farhågor, att detta ej låter sig göra, har Sällska
pet ock ansett sig skyldigt att sin åsigt häratinnan uttala och 
förslaget i denna punkt tills vidare afstyrka. Dessutom före
ställer sig Sällskapet, i hvad angår Eders Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvandes här ifrågavarande årsväxtberättelser, dels att af-
sigten dermed förnämligast är att sätta vederbörande i tillfälle 
att ungefärligen bedöma å ena sidan utsigterna för den blif-
vande skörden, å andra sidan huru denna öfver hufvud utfal
lit, samt om förhållandet dermed påkallar någon särskild åt
gärd, dels att, för ett dylikt generelt bedömande, icke nöd
vändigt erfordras sådana specifika uppgifter, som äro föremål 
för en mera utbildad och i detalj gående jordbruksstatistik, utan 
att detsamma kan med behöflig tillförlitlighet grundas redan på 
en sådan kännedom om förhållandet inom länet i allmänhet, 
eller vissa större distrikt deraf, som dessa styrelser på hittills 
öfligt sätt kunna inhemta. 

Hushållnings-sällskapet är sålunda af den mening, att de 
statistiska uppgifterna böra allenast en gång om året insamlas, 
ordnas och antecknas, samt föreslår såsom den lämpligaste ti
den dertill vintermånaderna, då dels landtmannen är jemförel-
sevis minst upptagen af andra göromål, dels beloppet af det 
förflutna årets skörd bör vara tillförlitligen kändt. Och torde 
arbetet härmed böra så anordnas, att undersökningarne för det 
förflutna året kunna vara af distrikts-komitéerna afslutade i 
början af påföljande Mars månad samt uppgifterna från dem 
aflemnade till Hushållnings-nämnderna före den 15 i samma 
månad, hvarefter dessa senare böra desamma före nämnda må
nads utgång till Hushållnings-sällskapet med eget utlåtande i 
ämnet ingifva. 

Vidkommande derefter anordnandet af det formulär, enligt 
hvilket upplysningarna skola infordras och afgifvas, är Sällska
pet af den tanken, att detsamma, i väsentlig öfverensstämmelse 
med hvad Kongl. Landtbruks-Akademien föreslagit, bör, till 
hufvudsaken, och i de delar sådant ske kan, uppställas i tabell
form. Denna form medgifver de särskilda hemmansbrukens upp
tagande, är nödvändig för taluppgifternas hopsummerande, låter 
resultaten mera åskådligt framträda och underlättar såmedelst 
öfversigten af det hela äfvensom jemförelser emellan dettas 
olika delar. En dylik tabell bör naturligtvis vara afsedd för att 
få de deri framställda frågor besvarade i siffror, hvarjemte, på 
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8ätt Sällskapet redan i underdånighet antydt, ett bihang borde 
dertill anordnas, i hvilket de väsentligaste af sådana, jordbru
ket angående, frågor, som icke kunna på nämnde sätt besvaras, 
böra såsom allmäona ocb gemensamma rubriker upptagas för 
att i korthet belysas, i sammanhang hvarmed åt Hushållnings
sällskapen sjelfva torde böra öfverlåtas att å särskildt blad af 
lämpligt format tillfoga en ytterligare förteckning å ämnen och 
data, som Hushållnings-sällskapen, hvart och ett för sin ort, 
kunna anse af vigt och intresse att få utredda. Ett så beskaf-
fadt anordnande af formuläret utesluter naturligtvis icke dettas 
begagnande äfven såsom sockneliggare, hvartill det tvärtom, 
genom att i nu antydd rigtning uppställas, synes blifva ännu 
mera användbart, då det medgifver förvarandet af detaljuppgif
ter, hvilka kunna vara för kommunen och dess underavdelnin
gar af särskildt och framtida intresse. 

I sammanhang med hvad sålunda blifvit föreslaget rörande 
de nu nämnda tabellformulärens anordnande, bör Hushållnings
sällskapet icke heller lemna oanmärkt, att Hushållnings-sällska
pet, i öfverensstämmelse med hvad redan torde framgå af hvad 
derom blifvit antydt i fråga om företrädena hos bemälde for
mulär, anser, det uppgifterna, der så ske kan, böra i tabellen 
upptagas med afseende på de särskilda hemmansbruken och 
detta i den ordning Kongl. Landtbruks-Akademiens förslag afser. 

A de, på nu angifvet sätt upprättade formulären, hvilka 
Hushållnings-sällskapet anser böra på Statens bekostnad i till
räckligt antal vederbörande genom Länsstyrelserna tillhandahål
las, skulle vidare, enligt Hushållnings-sällskapets åsigt, Härads-
skrifvaren eller motsvarande stadstjensteman, socknevis eller för 
vederbörande stadsdistrikt, och i ett exemplar för hvarje soc-
keu eller nu nämndt distrikt, införa alla i mantal satta hem
man eller hemmansdelar äfven som jordbruk idkande lägenhe
ter, jemte torp och backstugor, med antecknande i derför afsedd 
kolumn af förmedlade hemmantalet, der sådant ifrågakomme, 
hvarefter bemälde tjensteman hade att de sålunda ifyllda for
mulären till Landshöfdinge-Embetet i länet öfverlemna, för att 
Hushållnings-sällskapet före utgången af December månad till
ställas. Det antal formulär utöfver det sålunda ifyllda exempla
ret, som kunde för arbetets gång pröfvas behöfligt, skulle ve
derbörande Hushållnings-sällskap derjemte äga att hos Läns
styrelsen reqvirera, för att sedermera jemte hufvudformuläret 
och det särskilda bihang, Hushållnings-sällskapet kan pröfva af 
nöden för inhemtande af enskilda, länet mera särskildt angående, 
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upplysningar, efter befogenhet fördela. Sedan derefter formu
lären blifvit till socken- eller stadskomitén utdelade, ombesör
jer denna de återstående kolumnernas ifyllande, samt de i bi-
hangen införda frågornas besvarande, dervid äfven bör i tabel
len antecknas, huruvida hemman eller hemmansdel är i sambruk 
med annat hemman, eller i sådant belägen hemmansdel. Och 
anser Hushållnings-sällskapet tjenligast, och till undvikande af 
misstag och oreda nödigt, att vid tabellernas uppgörande till 
en början hvarje ort må få, i tillämpliga delar, lemna uppgif
terna i der brukliga måttbestämmelser, som dock böra tydligt 
angifvas. Efter insamlingsarbetets afslutande, och sedan upp
gifterna blifvit i hufvudformuläret antecknade, samt sifferposterna 
summerade, och handlingen af Komiténs ledamöter underskrif-
vits, torde tabellen, med bilagor, böra på uppgifvet ställe 
inom socknen, eller staden, hållas för allmänheten tillgänglig 
under någon kortare tid från derom gjordt tillkännagifvande; 
hvarefter af hufvudhandlingen tages en afskrift, som tillställes 
vederbörande Hushållnings-nämnd eller Hushållnings-gille, för 
att genom dennas, eller dettas, försorg i den ordning, som förut 
blifvit antydd, till Hushållnings-sällskapet insändas, under det 
originalet deremot till vederbörande Pastors-Embete aflemnas, 
att bland sockenkyrkans handlingar förvaras. De sålunda in
komna specialtabellerna äfvensom bihanget med de gemensamma 
frågorna granskas af Hushållnings-sällskapets Förvaltnings-Utskott, 
hvarefter samma Utskott öfver dem upprättar ett årssamman-
drag, innefattande slutsummorna i hvarje specialtabell samt det 
väsentligaste af de i nämnda bihang meddelade uppgifter, hvil-
ket sammandrag tillställes Landshöfdinge-Embetet i länet, hvar-
jemte dels ett generalsammaudrag för året af samtliga tabeller
nas slutsummor till vederbörande Centralmyndighet insändes, 
dels hvart femte år utarbetas en fullständigare statistisk redo-
görelse öfver länets jordbruk, för att, på sätt Chefen för Sta
tistiska Central-Byrån föreslagit, Landshöfdinge-Embetets fem
årsberättelser biläggas. 

Slutligen vore det, enligt Hushållnings-sällskapets tanka, 
för saken främjande, om de för grundläggandet af en Svensk 
jordbruksstatistik nu föreslagna arbeten toge sin början ju förr 
desto hellre, enär ett uppskof deraf, bland andra olägenheter, 
som det medför, skulle försvåra och till en del omöjliggöra ut
arbetandet af en fullständigare, på faktisk visshet stödd, stati
stisk berättelse för den nu ingångna femårsperioden\ 
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Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Upsala län åberopar 
tåsom eget utlåtande förestående af Hushållnings-sällskapet af-
gifna underdåniga yttrande. 

Hushållnings-sällskapet i Gefleborgs län. 

»Kongl. Sällskapet har, sedan dess Förvaltnings-Utskott sig 
deröfver yttrat, tagit de i berörde hänseende såväl af Kongl. 
Landtbruks-Akademien som af Chefen för det Statistiska em-
betsverket, Hr Medicinal-Rådet Berg, till Kongl. Civil-Departe-
mentet ingifna förslag i noggrannt öfvervägande, och får deröf
ver afgifva följande utlåtande. 

Att tillvägabringa en allmän jordbruksstatistik, af den om
fattning Hr Bergs förslag afser, anser Kongl. Sällskapet åtmin
stone under närvarande förhållanden icke ligga inom möjlighe
ternas område. Om ock de hinder, som deremot uppställa sig, 
möjligen delvis och undantagsvis, d. v. s. på särskilda orter och 
under särskilda förhållanden, skulle kunna öfvervinnas, så qvar-
stå de likväl såsom gällande i allmänhet och för flertalet af 
vårt lands provinser; och till hvad gagn en jordbruksstatistik 
skulle tjena, som icke en gång för området af en kommun, än 
mindre för det af ett helt län, skulle kunna blifva fullständig 
och tillförlitlig, är i sanning svårt att inse. 

Att närmare genomgå detta förslags detaljer skulle leda 
till alltför stor vidlyftighet och torde ej heller vara behöfligt, 
då de förutsättningar, hvarpå det grundar sig, visa sig ohåll
bara, i följd hvaraf detsamma redan af allmänna skäl framstår 
såsom overkställbart. 

Det torde derföre vara tillfyllest, att här endast vidröra de 
allmänna förhållanden, som utgöra väsentliga hinder för försla
gets genomförande. 

Dessa anser Kongl. Sällskapet kunna sammanföras under 
tvenne hufvudsakliga momenter, nemligen 
1. Saknaden af ett allmänt ekonomiskt karteverk; 
2. Svårigheten eller marart omöjligheten att allmännare finna 

lämplige personer till Sockenombud; 
hvartill kommer allmogens obenägenhet att lemua upplysning 
om sin enskilda ställning, i förening med dess okunnighet om 
en stor del af de förhållandeu, som utgöra föremål för de sta
tistiska uppgifterna. I sammanhang härmed må i förbigående 
anmärkas, att de flesta jordbrukare af allmogen sjelfva ej känna 
arealen af sin odlade jord, icke en gång i sin helhet, ännu 
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mindre delvis, samt att de i allmänhet icke föra någon räk
ning, h varken öfver utsäde eller skörd. 

Hr Medicinal-Rådet Berg yttrar sjelf uti inledningen till 
sitt förslag, att bearbetningen af jordbruksstatistiken i de läuder, 
hvarest den kommit till någon större utveckling, y></ruw/cer sig 
på den kunskap man i dessa länder äger om den odlade jor
dens areal, i följd af den tillgång, man der har, dels till full
ständiga kadasterverk, dels till andra upplysande kartor med 
beskrifningar och jordematriklar». — Vidare omnämnes, att 
Statistiska Central-komrnissionen i Peussen, — vid pröfning af ett 
sistlidne år väckt förslag om infordrande af uppgifter om jord
egendomars areal, dennes fördelning emellan åker, äng, betes
mark m. rn., äfvensom arealen af den åker, som årligen upp
tages för odling af hvarje hufvudsakligt sädesslag, — »ansett 
det icke vara ändamålsenligt och möjligen kunna blifva missle
dande, att för närvarande framställa ofvannämnde frågor, utan 
att man hellre borde invänta den säkra utgångspunkt, som af 
kadastern framdeles komme att beredas1. — Om nu sådana 
åsigter gjort sig gällande i länder, hvarest jordkulturen står på 
en ojemförligt högre ståndpunkt, än hos oss, och hvarest jor
den nästan uteslutande besittes af större godsägare samt bru
kas på rationelt sätt, huru kan man då tänka sig möjligheten 
att åstadkomma en ännu mera minutiöst detaljerad jordbruks
statistik i ett land, der den odlade jorden är fördelad i otaliga 
små och ofta till läget vidt skiljda lotter, brukade af ägare, 
tillhörande arbetsklassen, och hvarest man för öfrigt i allmän
het saknar den grund, hvarpå en jordbruksstatistik måste byg
gas, nemligen ett fullständigt karteverk? Huru kan man t. ex. 
af en jordägare fordra specifika uppgifter å arealen af den jord, 
som användes för odling af särskilda kulturväxter, då han sjelf 
ej känner arealen af hela den odlade jord han äger, ännu mindre 
af särskilda ägor eller tegar? 

Såsom det andra väsentliga hindret för genomförandet af 
Hr Bergs förslag nämndes svårigheten att finna personer, lämp
lige till Sockenombud, eller som kunna och vilja åtaga sig det 
mödosamma, tidsödande och, efter all sannolikhet, likväl frukt
lösa arbetet att insamla och ordna de mångfaldiga uppgifter, 
som förslaget upptager. Måhända hade denna omständighet 
rättare bordt nämnas i första rummet, ty, förslaget må nu vara 
huru förträffligt som helst, så måste det likväl alltid förblifva 
overkställbart, om man ej kan finna personer, som kunna åtaga 
sig utförandet. (Att Staten för detta ändamål skulle betala en 
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särskild Embetsmannakorps, derför lärer väl knappast vara nå
gon utsigt). Hvar och en, som närmare känner förhållandet 
på landet, skall säkerligen vitsorda denna svårighet, som för 
många orter öfvergår till en ren omöjlighet. Detta skulle utan 
tvifvel nog allmänt blifva fallet i såväl detta, som de öfriga 
nordliga länen, der jorden nästan uteslutande besittes af allmogen. 

Huru få ståndspersoner finnas i detta läns socknar, huru 
vidsträckta dessa äro och huru splittrad den odlade jorden är 
för hvarje hemman, både i inägor och skogsmark, är nogsamt 
kåndt, genom hvilka förhållanden svårigheterna att vinna något 
så nära tillförlitliga uppgifter i hög grad ökas; och anser der-
före Kongl. Sällskapet alldeles ändamålslöst att på direkt väg 
genom infordrande af uppgifter från hvarje hemmansägare sär-
skildt, söka vinna de upplysningar, som för jordbruksstatistiken 
kunna vara behöfliga. Hvad åter beträffar den så kallade »in
direkta» methoden, så är den visserligen att anse såsom den 
enda praktiskt möjliga, men skulle likväl, med hänsigt till före
varande förslag, ej heller kunna leda till målet; och kan dess
utom ej af någon enskild person skäligen fordras, att han skulle 
uppoffra så mycken tid och så mycket arbete, som erfordrades 
för tillvägabringandet af alla dessa mångfaldiga och svåra upp
gifter; svåra, derest de skola afgifvas med någorlunda tillförlit
lighet och ej blott slumpvis, hvilketjej är eller kan vara meningen. 

Kongl. Sällskapet kan härvid ej underlåta att anmärka, 
att man för ifrågavarande ändamål icke må göra sig särdeles 
gynnsamma förhoppningar i anledning af de flerfaldiga upplys
ningar, som meddelats ät Finans-Komitén, emedan dessa upp
gifter eller upplysningar i allmänhet visat sig äga föga tillför
litlighet. 

Hvad ofvan blifvit yttradt om Hr Bergs förslag gäller i 
de flesta afseenden äfven om Kongl. Laudtbruks-Akademiens; 
dock har Kongl. Sällskapet, efter moget öfvervägande, stannat 
i den åsigt, att detta sistnämnde eller Kongl. Landtbruks-
Akademiens förslag, med någon förenkling af frågorna och för
minskning af deras antal samt några förändringar i sättet att 
insamla de nödiga uppgifterna, skulle kunna blifva möjligt att 
till det väsentligaste genomföra. — Men innan Kongl. Sällska
pet går att närmare angifva, hvaruti denna förenkling och för
ändring skulle bestå, anhåller Kongl. Sällskapet få åberopa och 
fästa uppmärksamhet å ett yttrande af Riksdagsmannen Olof 
Persson i Gråsäter uti dess till Kongl. Sällskapets Förvaltnings-
Utskott insända utlåtande i förevarande ämne. 
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»Om», säger han, »en sanningsenlig jordbruksstatistik skall 
kunna komma till stånd, bör densamma, åtminstone att börja 
med, icke upptaga allt för många frågor, utan endast de nöd
vändigaste och sådane, som af folket i allmänhet kunna be
dömas och någorlunda rätt besvaras. Uppgifterna böra få 
göras summariskt för hvarje socken och icke särskildt för hvarje 
hemman, såsom Kongl. Landtbruks-Akademiens förslag synes 
åsyfta». 

Denna åsigt utgör äfven Kongl. Sällskapets, och skulle 
Kongl. Sällskapet endast vilja tillägga, att man ej heller borde 
belasta de personer, som frivilligt åtaga sig besväret att insamla 
och ordna de statistiska uppgifterna för jordbruket, med sådana 
frågor, hvarom upplysning kan vinnas på annat håll, såsom t. 
ex. om kamerala förhållanden, hemmanens natur och skattetal 
samt derunder lydande lägenheter, kyrko- och skolstaternas 
underhåll, fattigvården, skjuts väsendet, vägarnes underhåll m. 
m., utan att man hellre borde inskränka sig till de ämnen, 
som för jordbruksstatistiken äro de vigtigaste, nemligen utsädet, 
skörden och antalet af vinterfödda kreatur, hvartill torde kunna 
läggas jordvinning och jordförbättring, på sätt tabellen upptager. 

Redan besvarandet af dessa frågor utgör en ganska svår 
uppgift, som fordrar mycket arbete och urskiljning att på ett 
tillfredsställande sätt lösa, och säkert är, att det, åtminstone i 
detta län, icke låter sig göra på det sätt, såväl Hr Berg som 
Kongl. Landtbruks-Akademien synes hafva tänkt sig, att det 
skulle ske. Hvad utsädet beträffar, anser Kongl. Sällskapet icke 
omöjligt, att dels genom uppgifter af trovärdiga personer (ehuru 
man ej må räkna på, att få dem af hemmansägarne sjeifva), 
dels genom jemförelse med andra likartade och lika stora hem
man med någorlunda säkerhet beräkna dess totala belopp af 
särskilda sädesslag. Men största svårigheten möter naturligtvis 
att med någon tillförlitlighet kunna beräkna skörden. Kongl. 
Sällskapet har tänkt sig, att det möjligen skulle kunna tillgå 
på följande sätt. 

Sedan man efter rierårig forskning förskaffat sig en möjli
gast tillförlitlig kännedom om utsädet för kommunen i sin hel
het, beräknas skörden för det år, hvarom uppgift skall lemnas, 
efter en med el beräkning i korntal, grundad på de inom orten 
erhållna resultaterna af årets skörd. Men som denna, äfven 
inom samma socken, kan utfalla ganska olika, beroende af hem
manens olika häfd och jordmån, skulle man, för att komma 
sanningen så nära som möjligt, indela alla socknars hemman i 
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vissa (t. ex. trenne) klasser och beräkna medelskörden i korn-
tal särskildt för hvardera af dessa klasser. Emot detta förfa
rande torde invändas, att utsädet icke kan antagas vara lika 
ena året som det andra. Detta är visserligen ofta nog förhål
landet vid större egendomar, men från dessa bör man kunna få 
direkta uppgifter; — deremot är det icke fallet vid de smärre, 
ty utsädet kan der anses såsom i allmänhet temligen konstant 
med högst oväsentliga variationer i afseende på sädesslagen. 

För öfrigt har Kongl. Sällskapet här hufvudsak ligen afsett 
förhållandet inom Gefleborgs län och de nordligare länen i all
mänhet. 

Skulle det förslag, Kongl. Sällskapet härmed velat fram
ställa, anses verkställbart och ändamålsenligt, eller något annat 
likartad t vinna godkännande, så ville Kongl. Sällskapet, med 
afseende å den vigt det för jordbruksstatistiken måste äga att 
erhålla ärliga uppgifter om skörden, jemväl föreslå, att, sedan 
man en gång hunnit insamla ifrågavarande uppgifter om utsä
de, skörd och vinterfödda kreatur, de sedermera årligen i De
cember månad skulle till Kongl. Hushållnings-sällskapen inlem -
nas, för att der bearbetas och sammanföras till ett helt för lä
nen. Ofrige uppgifter, som anses möjliga, skulle deremot en
dast lemnas hvart femte år, och skulle derför ligga till grund 
den af Kongl. Landtbruks-Akademien upprättade tabell, dock 
med uteslutande af frågorna N:is 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 44, 45, 55 och 56, hvilka alla äro af beskaffenhet, att 
under närvarande förhållanden icke kunna tillfredsställande be
svaras. 

Hvad slutligen angår Kongl. Landtbruks-Akademiens för-
slag i afseende på bildandet af Socken-Komitéer, deras förhål
lande till Hushållnings-sällskapen och hvad dermed vidare 
står i sammanhang, anser Kongl, Sällskapet dervid ingenting 
hufvudsakligt vara att anmärka». 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Gefleborgs län åberopar 
såsom eget underdånigt utlåtande det af Hushållnings-sällskapet 
afgifna. 

Hushållnings-sällskapen i Calmar län. 

1. Norra Hushållnings-sällskapet. 

— — »Lika med Kongl. Landtbruks-Akademien och Sta
tistiska Beredningen anser Hushållnings-sällskapet, att försök 
nu mera med något hopp om framgång kan göras, att insamla 
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mera tillförlitliga uppgifter till grundval för jordbruksstatistiken, 
än hvad hittills erhållits; och i allt hvad på Hushållnings-säll
skapet kan komma att bero, vill det — under erkännande af 
det värde och nytta, som en väl ordnad jordbruksstatistik för 
jordbrukarne sjelfve medför — med beredvillighet och ospard 
möda medverka till insamlande och kontrollerande af hithöran
de uppgifter. Men Sällskapet kan icke för sig dölja, att, i sak
nad af den rätta utgångspunkten, som måste vara kunskap om 
den odlade jordens areal och naturbeskaffenhet, hvilken kunskap 
af inga approximativa beräkningar ersattes, kunna alla de vig
tiga upplysningar, som härpå äro beroende, icke tillerkännas 
den noggrannhet och tillförlitlighet som vederborde, hvarföre 
Sällskapet också, intill dess det ekonomiska karteverket hunnit 
fullbordas och jordmatriklar för de särskilda länen upprättas, 
fruktar, att det ändamål, som ined jordbruksstatistiken afses, 
endast i mindre grad skall vinnas. 

Under sådane förhållanden måste desto större vigt läggas 
deruppå, att, som Kongl. Landtbruks-Akademien också anmärkt, 
frågorna, som skola besvaras, blifva uppställde med sådan klar
het och tydlighet, att intet missförstånd om meningen kan ega 
rum, ej innefatta andra spörjsmål än sådane, som af en hvar 
landtbrukare utan svårighet och tidsutdrägt må kunna besvaras, 
och slutligen afse allenast de för jordbrukets ställning och ut
veckling mest maktpåliggande förhållanden. 

Hushållnings-sällskapet förenar sig med Kongl. Akademien 
och Chefen för Statistiska Central-Byrån i de åsigter, om hvil-
ka, i de uppgjorda särskilda förslagen, meningsskiljaktighet 
antingen alldeles icke, eller ock endast i vissa obetydligare af-
seenden förefinnes. Sålunda anser Sällskapet lämpligt, dels att 
socken- eller, der så hellre önskas, distriktskomitéer bildas, och 
biträder Kongl. Akademiens förslag, att Ordförande jemte sup
pleant utses af Hushållnings-Sällskapen; dels att vederbörande 
tjenstemän lemna sådane uppgifter om mantal, brukningsdelar, 
antal backstugor, jordtorp och andra lägenheter, som i de sex 
första kolumnerne af Kongl. Akademiens formulär för socken-
uppgifterne omförmälas; och dels — sedan Komiténs tabeller 
blifvit ifyllde och ett exemplar deraf, å viss föreskrifven tid i 
början af året näst efter det de afse, aflemnadt till Hushåll
nings-sällskapet, under det att ett annat hos Pastor förvaras — 
att Hushållnings-sällskapet derefter, antingen genom ett särskildt 
Utskott, eller på sätt hvarje Sällskap kan finna lämpligt, oför-
dröjligen företager granskning af uppgifterne, infordrar, der så 
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finnes nödigt, upplysningar och verkställer rättelser samt upprättar 
ett sammandrag, innefattande slutsummorna för hela distriktet. 

Då deremot de af Kongl. Landtbruks-Akademien och Hr 
Berg afgifne förslag befinnas i flere väsentliga delar från hvar-
andra skiljaktiga, har Hushållnings-sällskapet, efter granskning 
och jemförelse af dessa skiljaktigheter, ansett sig böra om de 
hufvudsakligaste af dem särskildt yttra sig. 

Först förekommer härvid frågan, huruvida alla de uppgif
ter, som för en ändamålsenlig jordbruks-statistik anses behöflige, 
skola bearbetas i ett sammanhang, eller om, på sätt Kongl. 
Akademien föreställt sig, vissa delar deraf, som i tabellen till
hörande Kongl. Akademiens förslag icke äro upptagne, böra 
behandlas i Landshöfdingarnes embetsberättelser. Kongl. Aka
demien har väl icke närmare uppgifvit hvilka ämnen inom jord
bruksstatistiken, som sålunda borde tillhöra dessa berättelser; 
men kunskap härom torde vinnas, om man jemför hvad som i 
Hr Bergs förslag till s. k. »Sockneliggare» finnes upptaget utan 
motsvarighet i Kongl. Akademiens tabell, såsom: jordmånens 
beskaffenhet, brukningssättet, väderleken, sånings- och skörde
tiden, utsädes- och skördekoruets beskaffenhet i vigt m. m., 
åtgång till föda och öfverskott till afsalu, spanmålspriser, göd
ningsämnen och nya sädesslag, uppgifter om jordbruksarbetare, 
dagsverkspriser, åkerbruksredskap, byggnads- och stängselsätt, 
jordvärde, tillgång och pris å boskap m. m. 

I detta afseende vill Hushållnings-sällskapet ingalunda för
ringa vigten deraf, att jordbruks-statistiken omfattade tvenne 
olika syften, nemligen dels bidrag till historien om jordbrukets 
och dess binäringars ståndpunkt och utveckling, och dels känne
dom om beloppet af årets skörd och kreaturs-tillgång m. m. 
Men Sällskapet misströstar, att, för närvarande, i förstnämnde 
afseendet, äfven på det föreslagna sättet eller genom sockne
liggare, så noggranna uppgifter, i några fall skola, och i andra 
ens kunna lemnas, att någon tillförlitlighet och säkerhet vinnes. 
Större delen af de i sockneliggaren uppställde frågorna upp
fylla ej heller nyss omförmälda, af Kongl. Landtbruks-Akade
mien med allt skäl betingade villkor, hvarförutan hvarken vin
nes den öfvertygelse om statistikens nytta i jordbrukets eget 
intresse, som vore en borgen för landtmannens beredvillighet 
och förtroende, ej heller tillförlitligheten af svaren är på något 
sätt betryggad. 

I den tabell, som Kongl. Akademien uppgjort, och hvilkeu 
för ändamålet synes mera lämplig, torde dock svaren på de 
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sista åtta frågorna: om kyrko- och skolstaternas underhåll samt 
kostnaden för fattigvård, skjuts, vägunderhållning och diverse 
allmänna besvär, — som måste blifva temligen oförändrade,— 
lämpligare och med större noggrannhet kunna insamlas på an
nat sätt, genom vederbörande tjenstemän, än af de skattdra
gande sjelfve, hos hvilka kan förutsättas en viss benägenhet att 
alltför högt, och på olika orter efter olika beräkningsgrund, 
uppskatta dessa utgifter och onera. Om nu de sålunda utmärkte 
frågorna bortfalla ur formulären för sockenuppgifterna, så torde 
någon meningsskiljaktighet icke förennnas derom, att upplysning 
om de återstående ämnena, uppförda under N:is 7 till och med 
56 i Kongl. Akademiens tabell, kunna, med sådan tillförlitlig
het och fullständighet, som för närvarande står att erhålla, 
genom Hushållnings-sällskapen samlas och meddelas. 

I fråga deremot om hvad som borde upptagas i Landshöf-
dingarnes årliga eller qvinqvennala berättelser, anser Hushållnings
sällskapet, lika med Kongl. Akademien, att härmed borde för
faras i enlighet med derom redan gifne eller framdeles utkom
mande föreskrifter, tvär om nu torde vara tillräckligt yttra, att 
samverkan mellan Landshöfdingarne och Hushållnings-sällska-
perne synes fortfarande böra ega rum, och de förres berättel
ser ej belastas med sådane ämnen, som antingen afhandlas och 
upptagas af de senare, eller om hvilka endast alltför otillför
litliga underrättelser kunna erhållas, utan mera uteslutande röra 
frågorne om spanmålspriserne samt uppgifter om jordbruksar
betare, dagsverkspriser och jordvärde m. m. 

Beträffande härefter frågan, huruvida de uppgifter, som 
Hushållnings-sällskapen böra meddela, skola framläggas hvarje 
år eller endast hvart femte, anser Sällskapet, på de skäl Hr 
Berg anfört, utan tvifvel mest ändamålsenligt och således önsk-
värdt, att årliga uppgifter göras om alla de förhållanden, »som 
årligen äro underkastade förändringar af den beskaffenhet, att 
af dem bestämda slutsatser kunna dragas, och särskilda åtgär
der af Regering eller enskilde personer skyndsamt påkallas och 
föranledas»; äfvensom Sällskapet lätt finner, att om, på sätt 
Kongl. Akademien föreslagit, endast i medeltal utförda uppgif
ter skulle infordras, blefve dessa endera grundade på alltför lös 
beräkning och således otillfredsställande och i högre grad opå
litliga, eller också skulle till grund för dem läggas svaren å 
för hvarje år upprepade frågor, i hvilket fall resultaterne, utan 
särdeles vidare omgång eller besvär, så gerna kunnat hvarje år 
ordnas och bekantgöras. 
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Men ett sådant årligt insamlande af uppgifter med deraf 
betingad permanent sockenkomité skall oeftergifligen fordra icke 
obetydliga medel till kostnadernas betäckande, emedan, inom 
de fleste socknarne, åtminstone i detta Hushållnings-sällskaps 
verksamhetsområde, man icke kan påräkna att finna personer 
lämplige och villige att utan arfvode åtaga sig besväret att 
med möjligaste noggrannhet insamla uppgifterne, hvilket Säll
skapet jemväl anser ej heller, med något hopp om framgång, 
kunna öfverlåtas åt Sockne-Nämnden. 

Förutsätter man då, på sätt som skett, att ailöniug till 
särskilde tjenstemän inom socknarne för närvarande icke är att 
påräkna, finner Sällskapet ingen annan utväg att föreslå, än 
att, till en början, man åtnöjes med uppgifter för b.vart femte 
år, omfattande icke medeltalet af en femårsperiod, utan sjelfva 
det femte årets företeelser. Häremot kan visserligen med skäl 
invändas, att det lätt kan hända, att ett sådant år är ett miss-
våxtår eller ock ett ovanligt ymnigt år; men deraf härflytande 
verkan för jordbruksstatistikens tillförlitlighet i sin helhet skulle 
till någon del häfvas, om man, vid uppgifternas öfverlemnande, 
rubricerade det år de omfatta under kategorien af ett, i afse-
ende på skörden m. m. godt, medelmåttigt eller dåligt år, samt 
bifogade anmärkning om i hvilken mån sifferresultaterne borde 
höjas eller sänkas för att träffa in på medeltalet. 

Af hvad sålunda redan blifvit antaget och yttradt följer, 
att Sällskapet alldeles icke kan biträda förslaget om den s. k. 
sockneliggaren, hvilken, sådan den blifvit uppställd, synes sakna 
de förnämsta vilkoren för praktisk tillämplighet. 

Vidkommande frågan, huruvida, å sockenformuläret, detal-
jerne skola utföras för hvarje hemmansdel eller endast summan 
för hela socken upptagas, sluter sig Sällskapet till den åsigt, 
att största varsamhet måste iakttagas för att förekomma miss
tanken att man vill utforska enskild persons ställning eller an
vända de efterfrågade upplysningarne för beskattnings ändamål, 
hvarföre också synes vara nödigt, att de uppgifter, som genom 
enskildt förtroende vunnits, ej framläggas till allmän kännedom 
och granskning, utan blott i slutsumman inräknas. Sockne-
Ombuden böra derföre tillhandahållas lösa formulär-blanketter för 
att, efter noggrannt öfverväjjrande, i dem införa de uppgifter 
angående de särskilda hemmansdelarne, som mundtligen erhål
las eller ock indirekt förskaffas, på det att , om, vid den slut
liga granskningen af sockentabellerna, tvifvel om riktigheten i 
något afseende skulle uppstå, detsamma genom detaljuppgifter
nas infordrande måtte kunna pröfvas. 
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Beträffande slutligen den meningsskiljaktighet i de förslag, 
öfver hvilka Hushållnings-sällskapet har att sig yttra, som jem-
väl synes äga ram angående hvilken Centralmyndighet, som 
skall emottaga Hushållnings-sällskapens uppgifter för att vi
dare bearbeta och till ett helt sammanfoga dem, så förmodat 
Sällskapet, att det, så i detta, som alla andra landtbruket rö
rande förhållanden, bibehålies vid den förbindelse Sällskapet, 
enligt sina Stadgar, äger till Kongl. Landtbruks-Akademien, 
och endast af eller genom denna myndighet får emottaga före
skrifter, och till den meddela de upplysningar, som i ämnet 
kunna ifrågakomma. De förhållanden deremot, hvari upplys
ningar af Hushållnings-sällskapet kunna lemnas och som kunna 
profvas lämplige att behandlas i Landshöfdingarnes em bets-be
rättelser, vill Sällskapet gerna, i den ordning, som kan blifva 
föreskrifven, framhålla sa fullständigt som möjligt. Och tillåter 
sig Sällskapet, i sammanhang härmed, i underdånighet fästa 
uppmärksamhet dera, att när jordbruks-statistiken hunnit på 
föreslaget sätt blifva ordnad, så torde den i 32 § af Sällska
pets Stadgar föreskrifne skyldighet, att hvarje år till Kongl. 
Landtbruks-Akademien afgifva berättelse om landtbrukets och 
andra näringars tillstånd, kunna eftergifvas. 

I likhet med Kongl. Landtbruks-Akademien anser Säll
skapet också, att den ifrågavarande nya methoden för vinnande 
af statistiska upplysningar rörande jordbruket kommer att med
taga betydlig tid och erfordra mycken omtanke, hvarföre dess 
bringande till verkställighet icke synes böra ske förrän nödige 
förberedelser hunnit ordnas, eller efter den rymligare tid, som 
Kongl. Akademien föreslagit. 

Då den jemväl framkastade frågan om medel till kostna-
dernes bestridande inom Hushållnings-sällskapen ej heller 
torde böra förbigås, vill Hushållnings-sällskapet, med anledning 
af hvad härom i Hr Bergs förslag förekommer, ej lemna onämndt, 
att Sällskapet med säkerhet tror sig kunna antaga, att allmänna 
meningen med största ogillande skulle se om erforderlig del af 
de inkomster, som i sednare tider blifvit Hushållnings-sällska
pen beredde af bränvinsmedlen, användes för ifrågavarande 
ändamål. Desse medel utgöra Hushållnings-sällskapens största 
inkomst, men äro så ojemnt fördelade — hvarken efter hem
mantal, innevånarnes antal eller jordareal — att åtskilliga Hus
hållnings-sällskap, liksom detta, af dem ega endast en ringa 
fördel i jemförelse med andra, som deraf åtnjuta rikliga in
komster; och som Sällskapets obetydliga årliga tillgångar — 

15 
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deraf bränvinsmedlen vanligen uppgå till omkring 2,900 R:dr 
R:mt — helt och hållet tagas i anspråk för sådana ändamål, 
som närmast tillhöra Sällskapets syfte att befrämja, så vågar 
Sällskapet i underdånighet hoppas, att, om anordnandet af jord
bruksstatistiken sker på ett sådant sätt, att Sällskapet ej kan 
undgå derför vidkännas kostnader, medel till deras betäckande 
också måtte anvisas. 

Angående det mått- och vigt-system, som borde begagnas, 
delar Sällskapet den åsigten, att bäst synes vara sörjdt för 
uppgifternas möjligaste tillförlitlighet, om de till en början få 
afgifvas under sådane benämningar för mått, mål och vigt, som 
i orten allmännast förekomma, och derefter i distrikts-redogö-
relserne blifva reducerade till det nya systemet. 

Sammanfattad i korthet är Hushållnings-sällskapets åsigt 
i hufvudsakligaste afseenden: 

att, genom Hushållnings-sällskapens försorg och med bi
träde af för hvarje gång utvalde sockne-ombud, uppgifter, så 
tillförlitligt och noggrannt som möjligt, insamlas och ordnas om 
de förhållanden, som utgöra föremål för de, i den af Kongl. 
Landtbruks-Akademien uppgjorda tabell, under Nås 7 till och 
med 56 uppförda frågor, hvilken tabell till form och uppställ
ning synes mest lämplig; 

att öfrige landtbruksförhållanden, som i samma frågor icke 
inbegripas, men om hvilka kännedom kan anses nödvändig, 
fortfarande genom Landshöfdingarne inberättas; 

att önskligast och ändamålsenligast vore, att de uppgifter, 
som sålunda genom Hushållnings-sällskapen skola insamlas, 
årligen förekomme; men som sådant ej torde kunna ifrågakomma 
förrän särskilda tjenstemän i socknarne konstitueras, till hvilkas 
anöning tillgångar för närvarande dock ej torde vara att på
räkna, så måste man åtnöjas med uppgifternas insamlande hvart 
femte år, omfattande desamma då, icke medeltalet af femårs
perioden, utan det femte årets företeelser; 

att sockne-ombuden till Hushållnings-sällskapens gransk
ning öfverlemna endast totalsumman för hela socknen, men äro 
beredde att, om tvifvel angående riktigheten uppstår, gifva led
ning för bedömandet deraf; 

och att Hushållnings-sällskapen, sedan sockne-uppgifterne 
blifvit granskade och sammanförde, ofördröjligen insända sam
mandraget för hela distriktet till Kongl. Landtbruks-Akademien, 
för utarbetandet af en mera omfattande statistisk redogörelse 
för jordbruket." 
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b. Södra, Hushållnings-sällskapet. 

— — »Sedan Calmar läns Södra Hushållnings-sällskap 
genom Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande dels blifvit un-
derrättadt om hvad Eders Kongl. Maj:t i afseende på Täckt 
förslag rörande jordbruks-statistik behagat i Nåder förordna, 
dels erhållit del af ifrågavarande förslag jemte tillhörande för
handlingar, får Hushållnings-sällskapet, efter det att samtlige 
dess Underafdelningar beredts tillfälle att om nämnda förslag 
och förhandlingar taga kännedom samt med betänkande i ämnet 
till Sällskapet inkomma, rörande denna fråga afgifva följande 
underdåniga yttrande: 

Hushållnings-sällskapet uppskattar, till sin fulla betydelse, 
af hvilket stort och allmänt intresse det ur många synpunkter 
måste anses vara a t t , genom förvärfvande af en så vidt möj
ligt tillförlitlig kännedom om verkliga tillståndet inom landets 
modernäring, erhålla tillfälle, att kunna rätt inse och bedöma 
huru denna näring, ifrån en tidpunkt till en annan, både öfver 
hela landet och inom särskilda delar deraf, antingen höjer sig 
till allt större och kraftigare utveckling eller ock af hämmande 
omständigheter hindras att tillväxa och förkofras, och på grund 
af denna sin uppfattning om en dylik tidtals förnyad jemfö-
rande undersöknings stora vigt, instämmer Hushållnings-sällska
pet obetingadt i den åsigt, som af Kongl. Landtbruks-Akade-
mien och inom Statistiska Beredningen blifvit uttalad, angående 
nyttan och behofvet att, så fort ske kan, påbörja att, efter an
tagen systematisk plan och under ett fortgående omsorgsfullt 
arbete, låta upprätta en noggrann och fullständig allmän stati
stik öfver Sveriges jordbruk. 

Hushållnings-sällskapet hyser också, äfvenledes lika med 
Kongl. Landtbruks-Akademien och Statistiska Beredningen, den 
mening, att det vigtiga ändamål, som sökes, svårligen kan vin
nas utan en ordnad samverkan af mångas förenade krafter, och 
tror att den bästa, kanske ensamt användbara, utvägen att er
hålla i möjligaste måtto fullständiga och tillförlitliga uppgifter 
angående olika trakters jordbruk, måste erkännas vara den, att 
för dessa uppgifters anskaffande söka biträde hos orternas jord
brukare sjelfve, samt att uppdraga åt länens Hushållnings-säll
skap att bemedla, leda och kontrollera, så .väl insamlingsarbe
tets rätta verkställighet, som de insamlade materialiernas sam
manfattning och uppställning i sin behöriga föreskrifna ordning; 
och då Hushållnings-sällskapet jemväl måste medgifva, att de 
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ämnen, hvilka i ofvannämnde afseende borde komma att af 
Hushållnings-sällskapen behandlas, på intet sätt kunna anses 
vara främmande för Hushållnings-sällskapens verksamhet, — 
hvarken kan eller vill Hushållnings-sällskapet följaktligen un
dandraga sig att efter förmåga utföra den del af det statistiska 
arbetet, som föreslagits böra af Hushållnings-sällskapet verk
ställas, fastän Hushållnings-sällskapet väl inser, att mycken tid 
och ansträngd omtanka skola behöfva användas, innan något 
fullt nöjaktigt resultat af Hushållnings-sällskapets bemödanden 
kan erhållas; och Hushållnings-sällskapet får derföre underdå-
uigst förklara sig vara beredvilligt, att inom det distrikt, som 
utgör föremal för Sällskapets verksamhet, insamla sådana distrik
tets jordbruk och landtniannaförhållanden angående uppgifter och 
underrättelser, som, för tiUvägabrinyandet af en allmän statistik 
Öfver Sveriges jordbruk, kunna anses erforderliga. 

Efter att hafva uttalat sin beredvillighet att verksamt bi
draga vid den tillämnade jordbruks-statistikens utarbetande, ön
skar Hushållnings-sällskapet att i underdånighet dels få fram
ställa några vilkor eller förbehåll, hvilkas uppfyllande, efter 
Hushållnings-sällskapets förmenande, väsendtligen borde för Hus
hållnings-sällskapet underlätta möjligheten att kunna lyckas i 
dess åtagande, och dels att få föreslå åtskilliga ändringar eller 
tillägg, hvilka Hushållnings-sällskapet anser behöfliga, i begge 
de förslag, hvaröfver Hushållnings-sällskapet nu har att sig 
yttra. I sådant afseende ämnar Hushållnings-sällskapet huf-
vudsakligen fästa sig vid sådana föreskrifter och bestämmelser, 
som företrädesvis kunna anses angå den del af det statistiska 
arbetet, hvilken skulle komma att af Hushållnings-sällskapet 
ledas och utföras; — men innan Hushållnings-sällskapet härtill 
öfvergår, utbeder sig Hushållnings-sällskapet underdånigst att 
först få göra den allmänna anmärkning emot begge de afgifna 
förslagen, att uti intetdera af dem synes hafva blifvit nog klart 
och bestämdt uttryckt, huru samtlige de krafter, hvilka, — på 
sidan om eller öfver dem, som af Hushållnings-sällskapet deråt 
egnades, — skulle vara behjelplige vid jordbruks-statistikens 
tillvägabringande, borde befinnas organiserade och verka. Det 
har väl blifvit yttradt, att denna statistik borde utgöra föremål 
för särskild bearbetning och i sin helhet intaga ett sjelfständigt 
rum bland öfriga delar af Sveriges officiela statistik, och före
slagits att materialiernas insamlande och första ordnande skulle 
ställas under Hushållnings-sällskapens ledning och kontroll; — 
men af hvem och på hvad sätt de åt Hushållnings-sällskapen 
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ej uppdragna delarne af arbetet, äfvensom alla matertaliemas 
slutliga bearbetning till ett ordnadt och sammanhängande helt, 
skulle komma att ombesörjas, derom finnas, efter Hushållnings
sällskapets uppfattning, icke några nog tydliga bestämmelser 
föreslagna. — Hushållnings-sällskapet måste likväl anse ganska 
angeläget, både till undvikande af eljest lätt möjliga kollisioner 
och för att kunna genom arbetets rätta fördelning lätta det-
sammas utförande, att i den allmänna arbetsplan, som redan 
från början bör befinnas uppgjord, för samtlige arbetande må 
lemnas tydlig anvisning, huru de — bredvid hvarandra på skiljda 
vägar, eller den ene efter den andre på samma stråt — 
skola arbeta sig fram emot det gemensamma målet, och tror 
Hushållnings-sällskapet detta vara så mycket mera behöfligt, 
som det, efter Hushållnings-sällskapets tanke, ovilkorligen for
dras att, — jemte de bidrag, hvilka orternas jordbrukare och 
Hushållnings-sällskap, äro i tillfälle att lemna, — ett ganska 
stort antal andra uppgifter och underrättelser måste komma att 
både meddelas och bearbetas genom flera olika offentliga myn
digheters försorg, så vida någon fullständig, hela landets alla 
jordbruksförhållanden omfattande, statistik skall kunna åstad
kommas. 

Särskildt finner Hushållnings-sällskapet det vara nödvän
digt, att Hushållnings-sällskapens egen ställning inom arbets
kedjan må blifva tydligt och bestämdt utstakad. I de orter, 
der Hushållnings-sällskapen både åtagit sig och ådagalagt sin 
förmåga att periodvis lemna fullt nöjaktiga redogörelser om or
ternas alla jordbruksförhållanden, måste Hushållnings-sällskapet 
anse, att det skulle lända till större enkelhet, reda och sam
manhang vid de statistiska efterforskningarnes anställande, om 
dessa sednare och deras sammanfattning till ett OTdnadt helt 
anförtroddes åt Hushållnings-sällskapen ensamt, och hittills före-
skrifna femårsberättelser, åtminstone hvad jordbruket beträffade, 
icke vidare behöfde af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 
afgifvas; men äfven om bestyret att insamla och meddela un
derrättelser om orternas jordbruksförhållanden icke ansåges 
kunna helt och hållet öfverflyttas ifrån Eders Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande till Hushållnings-sällskapen, borde dock grän
serna för hvarderas verksamhet blifva med noggrannhet på så
dant sätt uppdragne, att alldeles samma ämnen icke komme 
att behandlas i hvarandra möjligen korsande riktningar, ifrån 
tvänne olika håll, och att Hushållnings-sällskapen och deras 
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medhjelpare icke behöfde blifva i någon mån inverkade vid 
den fria sjelfmanta utöfningen af deras värf. 

Hushållnings-sällskapen, hvilkas hela organisation hvilar på 
exi förening af frivilliga krafter, kunna nemligen icke princip-
enligt underordnas någon annan offentlig myndighet än Kongl. 
Landtbruks-Akademien, och det torde derföre vara riktigast, 
att Hushållnings-sällskapen komme att, — så väl i afseende 
på alla föreskrifter om sättet för det stora statistiska arbetets 
utförande och redogörelserna om huru detsamma blifvit utfördt 
och om hvilka resultater det lemnat, som ock för alla mera 
tillfälliga och mindre omfattande meddelanden angående jord
bruket, hvilka kunde blifva föreskrifna, — ställas i omedelbar 
förbindelse med Kongl. Landtbruks-Akademien ensamt. 

Med tillämpning af denna af Hushållnings-sällskapet i 
underdånighet uttalade åsigt, om huru det statistiska arbetets 
gång och fördelning på det mest ändamålsenliga sätt borde 
regleras, skulle, sedan hvarje Hushållnings-sällskap inom sin 
ort, i öfverensstämmelse med genom Kongl. Landtbruks-Akade
mien detsamma meddelade instruktioner och formulär, hade 
insamlat alla tillgängliga materialier och ordnat och förarbetat 
dem till ett helt, — det statistiska sammandraget med åtföl
jande berättelse, ifrån hvarje ort särskildt, till Kongl. Landt
bruks-Akademien aflemnas, hvarefter det borde tillhöra denna 
Akademi att, med begagnande af samtlige dessa ifrån Hushåll
nings-sällskapen emottagne meddelanden, söka framställa grund
dragen till en så vidt möjligt naturtrogen och helgjuten bild af 
det Svenska jordbrukets tillstånd; — men då det likväl, efter 
Hushållnings-sällskapets underdåniga mening, icke torde låta 
sig göra att, med begagnande blott af sådana faktiska upp
gifter och underrättelser, som hemtats uteslutande inom jord
brukets eget område, kunna gifva åt en dylik skildring den full
ändning som densamma, för att uppfylla sitt afsedda ändamål, 
måste äga, och då derföre många ifrån Befolknings-, Fabriks-, 
Handels- och Penninge-statistikernes områden hemtade bidrag 
måste tagas till hjelp för att fullständiga, beriktiga och i sin 
rätta dager framhålla det öfver jordbruket särskildt upprättade 
utkastet, torde i följd deraf den sista slutliga behandlingen, så 
väl som det helas ledning under de statistiska undersökningarnes 
och sammanställningarnes fortgång, böra vara öfverlemnad att 
skötas af den centralmyndighet, som har de öfriga delarne af 
den officiela statistiken under sin omvårdnad och som derföre 
bäst bör kunna tillse och kontrollera, både att hvarje del för 
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sig blifver med verkligheten öfverensstämmande och att samt-
lige delarne noga komma att passa in i det hela. 

Då Hushållnings-sällskapet nu öfvergår, att i underdånighet 
yttra sig om sådana bestämmelser eller vilkor, de der kunna 
halva ett mera specielt inflytande å Hushållnings-sällskapets 
egen verksamhet vid de praktiska insamlingsarbetenas förrät
tande, anser sig Hushållnings-sällskapet böra först nämna, att 
Hushållnings-sällskapet visserligen hufvudsakligen delar den tan
ken, att lör de statistiska primäruppgifternas insamlande socken-
och stads-komitéer borde bildas, hvilka hvar inom sitt distrikt 
skulle ombesörja de ifrågavarande uppgifternas insamling, — 
men att Hushållnings-sällskapet dock tror, att en för hela Riket 
meddelad bindande allmän föreskrift, genom hvilken blefve stad-
gadt, att en dylik komité skulle finnas i hvarje socken eller 
stad och genom val af kommunerne sjelfve tillsättas, möjligen 
på många ställen kunde förhindra i stället för att befrämja det 
afsedda ändamålet. Fordom mera allmänt rådande fördomar 
emot efterforskningars medgifvande inom den enskilda hushåll
ningens gränser hålla visserligen på att skingras, men hafva 
dock ännu icke kunnat öfverallt försvinna, och inom mången 
kommun skulle derföré motvillighet eller misstro göra sig rå
dande och motarbeta eller vilseleda den statistiska undersök
ningen. Då Hushållnings-sällskapet är i underafdelningar för-
deladt, torde hos dessa afdelningars styrelser, — och derjemte 
hos det ständigt tillväxande antalet af erfarne, insigtsfulle och 
för sitt yrkes framsteg synbarligen allt mer intresserade jord
brukare af alla klasser, och hvaraf de fleste äro medlemmar af 
Hushållnings-sällskapet, — det kraftigaste stödet för framgången 
af Hushållnings-sällskapets bemödanden i allt fall vara att för-
värfva, och då möjligheten för Hushållnings-sällskapet att kunna 
lyckligt utföra sitt åtagande således svårligen kan grunda sig 
blott på något föreskrifvet kommunalt åliggandes, der insigt och 
håg att medverka fattas, alltid högst osäkra och opålitliga ut
förande, utan ytterst måste komma att bero af det nit och det 
intresse, som Hushållnings-sällskapet förmår väcka och under
hålla hos förenämnde af Hushållnings-sällskapet sjelf utsedde 
medhjelpare, tror Hushållnings-sällskapet det vara nödvändigt, 
att insamlandet af primäruppyifteme inom sockname eller de 
mindre distrikten far blifva ett frivilligt och icke ett dlagdt bestyr 
för delegationerna, hvilka Hushållningssällskapet, antingen direkte 
eller genom uppmaning till kommunerna att i valen deltaga, ma 
äga tillsätta, och hvilka, vid utöfningen af sin befattning med 
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dessa primäruppgifters såväl insamling som aflemnande, böra stäl
las i omedelbar förbindelse endast och allenast med Hushållnings
sällskapet. 

Då Hushållnings-sällskapet förmenar, att, om än en större 
del af de uppgifter, som läggas till grund för en fullständig 
jordbruks-statistik, äro af den beskaffenhet, att de företrädesvis 
böra och kunna hemtas ifrån frivilliga enskilda meddelanden 
af jordbrukarne sjelfve, det likväl finnas andra, hvilka lättare 
och säkrare erhållas ur de källor, som stå till offentliga myn
digheters disposition, — och Hushållnings-sällskapet jemväl anser 
det vara högst nödvändigt att, för att kunna kontrollera och 
komplettera de på enskild väg hopsamlade uppgifterne, äga till
fälle inhemta en så omfattande kunskap som möjligt om alla 
jordbruksnäringen angående förhållanden inom den ort, hvars 
jordbruks-statistik Hushållnings-sällskapet skulle upprätta, får 
Hushållnings-sällskapet såsom ett ytterligare vilkor underdånigst 
framställa, att Hushållnings-sällskapet skall äga, att ifrån veder
börande v kostnadsfritt» bekomma alla sådana för komplettering 
och beriktigande af ortens jordbruks-statistik nödiga uppgifter, de 
der inom offentliga arkiv kunna vara att tillgå, samt dessutom 
erhålla del af alla de hvarjehanda officiela berättelser, som, i af-
seende på ortens jordbruksförhållanden, ifrån kommuner eller myn
digheter äro eller blifva föreskrifne att afgifvas. 

Ibland de officiela meddelanden, som i sådant hänseende 
måste anses mest angelägna för Hushållnings-sällskapet att be
komma, ställas i främsta rummet de uppgifter angående den 
af ortens jordbruk använda areal, hvilka utur vederbörande 
landtmäteri-kontors arkiv kunna erhållas. — Hushållnings-säll
skapet tror nemligen det icke vara möjligt, hvarken för Hus
hållnings-sällskapet sjelf eller för dess delegationer inom kom-
munerne, att utöfva någon verklig kontroll på de insamlade 
uppgifterne om utsäde och skörd af både säd och foderväxter, 
utan att förut äga någorlunda tillförlitlig kännedom om stor
leken och beskaffenheten af den till jordbruk använda eller an
vändbara areal hvarå sås och skördas, och fastän Hushållnings
sällskapet väl vet, att ifrån landtmäteri-kontoren endast kan 
uppgifvas, huru arealen var beskaffad vid den tidpunkt då ett 
hemmans eller byalags ägor sednast afmättes, föreställer sig 
dock Hushållnings-sällskapet, att, med landtmäteri-kontorets upp
gifter till grund och ledning, det skall blifva jemförelsevis lätt 
att, utan alltför stor kostnad och tidsutdrägt, på de flesta ställen 
så komplettera dessa uppgifter, genom anställda undersökningar 
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om de förändringar, hvilka i afseende på de olika ägoslagen se
dermera inträffat, att en mera säker utgångspunkt för de sta
tistiska efterforskningarne derigenom vinnes. På grund af dessa 
skäl skulle Hushållnings-sällskapet berättigas, att ifrån vederbö
rande landtmäteri-kontor få emottaga socknevis upprättade förteck
ningar, hvilka borde upptaga, dels hvarje hemmans, hemmansdels 
eller annan sjelfständig lägenhets ägovidd af ho åker, 2:o äng 
och odlingsmark, 3:o betes- och skogsmark, 4;o vägar och andra 
allmänna platser, öto impedimenter och 6:0 vatten, — och dels 
uppgift om året, då sednaste ägoafmätning eller ägodelning inom 
hvarje skifteslag blifvit förrättad, samt alla dåvarande jordägares 
namn och brukningsdelar. 

I afseende på de uppgifter, hvilka, både uti Kongl. Landt-
bruks-Akademiens och uti t. f. Chefens för Statistiska Central-
Byrån förslag, ansetts böra lemnas till Hushållnings-sällskapen 
ifrån vederbörande Häradsskrifvare eller motsvarande tjenstemän 
i städerne, tror Hushållnings-sällskapet, att det skulle lända till 
betydlig lättnad vid de undersökningar, hvilka, såväl i afseende 
på jordarealen samt hvad dera kan sås och skördas, som om 
antalet underhållna kreatur, komme att anställas inom hvarje 
sockens eller stads distrikt, om Hushållnings-sällskapet erhölle, 
ifrån vederbörande Häradsskrifvare samt de städemes tjenstemän, 
hvilka föra räkenskaper rörande stadsjorden, ej allenast uppgift 
om hvarje egendoms, hemmans, hemmansdels eller annan sjelf
ständig lägenhets namn och förmedlade hemmantal, äfvensom om 
d hvarje sjelfständigt jordbruks område befntlige torp och backstu
gor, — utan jemväl en på grund af sednast upprättade mantals
längd uppgjord förteckning öfver såväl alla jordägares, torpares 
och backstuguhjons namn, som antalet personer, de der på hvarje 
sådan större eller mindre lägenhet underhållas. 

Dessa sålunda från landtmäteri-kontoret och ofvannämnde 
skattskrifvare lemnade uppgifter borde derefter, genom Hus
hållnings-sällskapets försorg, sammanställas socknevis, enligt vissa 
antagna formulär, samt sedermera öfverlemnas till de för pri-
märuppgifternes insamlande utsedde delegationer, hvilka sedan 
skulle besörja om de mottagna sockensammandragens komplet
tering genom anställde efterforskningar å ort och ställe, dels 
angående de förändringar arealen af åker, äng och betesmark 
kunde befinnas hafva undergått efter sednast hållna landtmä-
teriförrättning, och dels om ytinnehållet och beskaffenheten af 
sådana hemmans eller lägenheters jordareal, hvarom ingen upp
gift ifrån landtmäteri-kontoret kunnat erhållas; — men då man 
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lätt kan förutse, att, om än nu omnämnda kompletteringsarbete 
skulle, utan särdeles svårighet, kunna af distrikt-komitéernasjelfva 
verkställas för största delen af den inom Hushållnings-sällskapets 
distrikt befintliga jordareal, det dock finnes enskilda ställen 
eller hela trakter hvarest, — derföre att ordentlig karta och 
kartebeskrifning saknas, eller af annan orsak, - det blifver 
mera besvärligt att taga reda på jordarealens innehåll och för
delning i olika ägoslag, anser Hushållnings-sällskapet det blifva 
för sig nödvändigt att genom särskildt anställda, med något 
billigt betingadt arfvode betalda, rekognosceringar, som lämpligast 
åt några skicklige yngre landtmätare kunde uppdragas, — i så
dant afseende komma distriktkomiterade till behöflig hjelp; — 
och då Hushållnings-sällskapets egna tillgångar utan tvifvel 
komma att tagas i starkt anspråk vid utförandet af öfriga delar 
af det statistiska arbetet, anser sig Hushållnings-sällskapet un-
derdånigst böra uttala den önskan: att ett anslag af 1000 riks
daler ärligen matte ställas till Hushållnings-sällskapets disposition, 
för att, emot redovisning, användas till en under Hushållnings
sällskapets ledning verkställd skyndsam och så vidt möjligt nog
grann utredning öfver hela innehållet af den areal åker, äng och 
betesmark, som ä inom Hushållningssällskapets distrikt befintliga 
hemman, hemmansdelar eller andra lägenheter till jordbruk be
gagnas. 

Hushållnings-sällskapet antager såsom möjligt och till och 
med sannolikt, att en sådan utredning, vid första försöket till 
dess verkställande, icke på alla ställen kan göras så fullständig 
och nöjaktigt riktig, som man måste anse vara behöfligt, — 
men hoppas likväl, att Hushållnings-sällskapet och dess delega
tioner, under fortsatta bemödanden på samma väg, genom stän
digt förnyade iakttagelser och rättelser, likväl snart nog skola 
lyckas åstadomma en, för det ifrågavarande behofvet med till
räcklig fullständighet och tillförlitlighet upprättad, s. k. jordka-
daster, som bör kunna tjena till nödig efterrättelse tills vidare, 
icke blott vid det nu ifrågasatta statistiska arbetets utförande, 
utan äfven i andra afseenden, intill dess en annan dylik mera 
fullkomlig, i mån af det ekonomiska karteverkets fullbordande, 
hinner utarbetas. Framgången af Hushållnings-sällskapets verk
samhet i nyss anförda riktning skulle dock, efter Hushållnings
sällskapets förmenande, underhjelpas, om det kunde blifva före-
skrifvet, att Hushållnings-sällskapet hädanefter icke allenast skall 
erhålla del af alla de uppgifter om jordarealen, som är efter år 
komma att i landtmäteri-kontoret ingå, utan ock bekomma under-
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rättelse om innehållet af den areal i åker, äng och betesmark, 
som vid anställd värdering befinnes tillhöra sådan jordegendom, 
som i Hypotheksförening eller annan offentlig kassa till belåning 
anmäles. 

Efter sålunda genomförd och successive allt mera fullstän-
digad och beriktigad utredning af den inom ett distrikt verkli
gen befintliga arealen af åker, äng och betesmark, skulle, då 
den frågande kunde gå ifrån gård till gård med ägobeskrifnin-
gen jemte mantalslängden i sin hand, det visserligen blifva lät
tare, att, i afseende på de direkta frågorna om den i något 
visst mått uttryckta qvantiteten af verkställdt utsäde eller in-
bergad gröda af diverse sades- eller foderslag, genast kunna ut-
öfva en någorlunda verksam kontroll öfver riktigheten af de 
svar, som lemnades; men med kännedom om ganska många 
jordbrukares vana att aldrig sjelfve noga i skäppa räkna, hvar-
ken hvad de så eller hvad de skörda, torde det i allt fall, på 
åtskilliga ställen åtminstone, blifva ganska svårt att erhålla dy
lika sifferuppgifter, som icke alltför mycket skilja sig från verk
ligheten; och efter Hushållnings-sällskapets åsigt måste detder-
före ofta blifva nödvändigt, att, i stället för att begagna den 
direkta methoden, — hellre, genom en kombination af hvar-
andra kontrollerande frågor, söka leda och sluta sig till det 
rätta förhållandet så nära som möjligt. Hushållnings-sällskapet 
föreställer sig nemligen: att, om man, — såsom Hushållnings
sällskapet tror vara riktigt —, vid efterfrågningars anställande 
om jordbrukets tillstånd inom något visst distrikt, hufvudsak-
ligen måste afse att taga reda på den dérstädes befintliga jord
arealens af jordmån, brukningssätt och kulturgrad betingade för
måga att lemna ett mer eller mindre rikligt bidrag af alla 
slags jordbruksprodukter till den med jordens skötande syssel
satte eller af dess afkastning lefvande befolkningens underhåll, — 
man bäst skulle både framhålla, mäta och kontrollera styrkan 
af denna det undersökta jordbrukets efterforskade alstringskraft, 
genom att i förenklad form hopställa samtlige härvid ingående 
och å hvarandra ömsesidigt inverkande faktorer; samt att, om, 
under bemödandet att sålunda fullständigt sammanställa resul
taten af de gjorda efterforskningarne, det skulle visa sig, att en 
och annan länk i kedjan af kända fakta eller erhållna under
rättelser antingen alldeles fattades eller icke rätt hängde till
sammans med de öfrige, man då, om slutledningen på följdrik
tigt sätt verkställdes, skulle kunna från det med säkerhet be
kanta leta sig fram till det man icke kände samt bringa åter 
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i sin rätta ordning hvad som uppenbarligen kommit utom sam
manhanget; — och då Hushållnings-sällskapet, på grund af 
denna sin uppfattning om det sätt, hvarpå nöjaktigt pålitliga 
statistiska primäruppgifter bäst böra kunna erhållas, måste anse 
vara både nyttigt och behöfligt, att åt Hushållnings-sällskapet 
lemnas full frihet att för dessa uppgifters insamling begagna 
den method, som Hushållnings-sällskapet, efter olika förhållan
den, kan finna mest passande, vill Hushållnings-sällskapet i över
ensstämmelse härmed underdånigst uttala den åsigt: att ät Hus
hållnings-sällskapet mätte öfverlemnas att, i afseende på de sta
tistiska uppgifternes insamlande ifrån socknarne eller de mindre 
distrikten, både till formen och innehållet bestämma de frågor, 
som skola, framställas, samt i bfrigt meddela de föreskrifter, som 
Hushållningssällskapet anser mest lämpliga. 

Då det likväl måste vara angeläget att, för utarbetandet 
af en allmän statistik öfver hela landets jordbruk, enahanda 
slags uppgifter, efter gemensamt formulär uppställde, ifrån samt-
lige Hushållnings-sällskapen i Riket afgifvas, tror Hushållnings
sällskapet, att, om än den i det inom Statistiska Beredningen 
framställda förslaget begagnade form, hvarigenom man på in
direkt väg ville fråga sig fram till det sökta målet, i ganska 
många fall skulle befinnas bäst passande för de statistiska efter
forskningarne inom de mindre distrikten, — den af Kongl, 
Landtbruks-Akademien föreslagna tabellariska uppställningen af 
positiva uppgifter dock företrädesvis bör komma att af Hushåll
nings-sällskapen begagnas, och vill Hushållnings-sällskapet der-
före, med förbehåll att längre fram få föreslå några mindre 
rättelser eller förtydliganden i tabellförslaget, underdånigst yttra: 
att de statistiska uppgifter, som af Hushållnings-sällskapet skola 
aflemnas, torde böra uppställas i hufimdsaklig öfverensstämnielse 
med det af Kongl. Landtbruks-Akademien framställda tabell
formulär. 

Angående den inom Statistiska Beredningen föreslagne s. 
k. sockenliggaren och den form, som vid densammes uppställ
ning blifvit vald, anser Hushållnings-sällskapet, att det utom 
allt tvifvel skulle vara ganska nyttigt, om det kunde låta sig 
göra att få en dylik bok eller liggare med fullständiga årliga 
anteckningar förd inom hvarje socken; — men att, då denna 
nu framkastade men möjligen först i en framtid fruktbärande 
tanke, långt ifrån att för närvarande kunna öfver allt realiseras, 
tvärtom synes nästan omöjlig att på de flesta ställen utföra, 
samt den utvägen dessutom är enklare och lättare verkställbar 
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att blott låta en afskrift af hvarje ifrån en sockenkomité till 
Hushållnings-sällskapet afgående berättelse qvarstanna hos ko-
mitéens Ordförande, eller, der denne ej finnes inom socknen 
boende, i Pastors-Embetets arkiv, — får Hushållnings-sällska
pet framställa den underdåniga önskan: att det pä Hushållnings
sällskapet måtte fä ankomma att föranstalta om förandet inom 
hvarje socken, der sådant kan ske, af en tiggare eller anteck
ningsbok öfver socknens jordbruk, efter det formulär och af det 
innehåll, som Hushållningssällskapet bestämmer. 

I afseénde på omfattningen af de uppgifter, hvilka Hus
hållnings-sällskapet skulle åtaga sig att tid efter annan med
dela, anser Hushållnings-sällskapet att, vid början af det ändå 
ganska besvärliga statistiska arbetet, det borde vara tillräckligt, 
om Hushållnings-sällskapet icke bestämdt utlofvade att, bland 
de uti Kongl. Landtbruks-Akademiens tabell förekommande frå
gor, lemna svar å några andra än dem, hvarigenom begärdes 
underrättelse: om antalet dels af befintlige hemman och der-
under inbegripne hemmansdelar, torp, jordlägenheter och back
stugor, och dels åtskilliga andra lägenheter, verk och inrättnin
gar; om arealen odlad och oodlad jord af diverse ägoslag och 
dera utförda jordförbättringar, äfvensom huru den odlade jorden 
varit begagnad; samt om medeltalet dels af verkställdt utsäde 
och inbergad skörd af diverse växtslag, och dels om underhållna 
samtlige slags kreatur och dels af till kreatursfoder använd säd 
och potates. Hvad deremot beträffar öfriga uti Kongl. Landt
bruks-Akademiens tabell upptagna frågor, rörande medeltalet 
af de omkostnader och afgifter, hvaraf jordbruket befinnes bela-
stadt för kyrko- och skolstaternes underhåll, för fattigvård, 
skjutsningsbestyr och vägunderhållning samt för diverse andra 
onera och besvär, hyser Hushållnings-sällskapet den mening, 
att det visserligen skulle vara ganska nyttigt och för fullstän
digheten af den tillärnade statistiska undersökningen väl behöf-
ligt, om en dylik utredning af hvad jorden för nyssnämnde 
ändamål har att bära kunde blifva så noggrannt som möjligt 
verkställd, — men att hvarken Hushållnings-sällskapet, och än 
mindre dess delegationer inom socknarne, borde besväras med 
utförandet af denna del af arbetet, hvilken hellre syntes kunna 
åstadkommas genom att infordra härför erforderliga uppgifter 
ifrån Pastors-Embeten, Skol- och Fattigvårds-Styrelser samt 
Kronofogdar och Häradsskrifvare; men om Hushållnings-säll
skapet skall taga någon befattning med behandlingen af de 
ifrågavarande ämnena, bör denna då endast afse att till ett helt 
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sammandraga hvad nyss anförde vederbörande, hvar för sig, 
enligt från den Statistiska Centralmyndigheten mottagna for
mulär, må hafva utarbetat, och sedermera på behöriga ställen 
i Hushållnings-sällskapets statistiska tabell införa det sålunda 
gjorda sammandraget, och vill Hushållnings-sällskapet, med stöd 
af det nu anförda, underdånigst föreslå: att, af de i Kongl. 
Landtbruks-Akademiens tabeU förekommande frågor, Ifushffll-
nings-sällskapet skall fullständigt bearbeta och i sin periodvis 
afgifna tabellariska framställning intaga alla dem, som äro upp
förda under ffiris 1—56, men att Hushållningssällskapet en
dast vilkorligen, under förutsättning af deras föregående omständ
liga bearbetning genom vederbörande myndigheter, komme att 
taga någon befattning med de under JSTäs 57—64 upptagna. 

Vid jemförelse mellan de begge förslagen, det af Kongl. 
Landtbruks-Akademien och det inom Statistiska Beredningen 
väckta, fann Hushållnings-sällskapet det sistnämnda förslaget 
omfatta åtskilliga i det förra alldeles icke vidrörda jordbruket 
angående förhållanden, och tog Hushållnings-sällskapet derföre i 
betraktande, om och i hvad mån dessa sednare borde komma i 
fråga att af Hushållnings-sällskapet behandlas; —• Hushållnings
sällskapet kunde då icke undgå att inse och erkänna, att de 
flesta af de ämnen, som inom Statistiska Beredningen blifvit 
på systematiskt sätt uppställda och ansetts böra ingå i den 
statistiska undersökningen, både för deras egen betydelse skull 
och för att göra den tillärnade jordbruks-statistiken mera full
ständig och sammanhängande, också äro väl förtjente af att 
noga uppmärksammas, samt att, om än, med hänseende till 
det ökade vidlyftiga besvär, som derigenom skulle förorsakas, 
det icke kunde eller borde bestämdt föreskrifvas, att de skulle 
utgöra föremål för Hushållnings-sällskapets och än mindre för 
distrikt-komitéernes behandling, det dock vore önskligt, att Hus
hållnings-sällskapet, så vidt sådant kan ske utan alltför stor 
uppoffring af tid, kostnad och omtanke, åt dem egnar sin upp
märksamhet samt i förhållande till hvarje särskildt ämnes vigt 
mer eller mindre omständligt deröfver yttrar sig i sina berät
telser; — och ansåg Hushållnings-sällskapet, vid jemförande 
granskning af samtlige ifrågavarande ämnen, följande äga en 
mera framstående betydelse, nemligen angående a) åtgången 
af alla slags jordbruksprodukter för den jordbrukande befolk
ningens eget underhåll, samt det till afyttring åt andra hållbe
fintliga öfverskottet af dylika produkter; — b) antalet af de vid 
jordbruket sysselsatte arbetare samt för dem gällande aflönings-
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vilkor och dagsverkspriser; — c) gångbara spanmåls- och 
kreaturs-priser samt deri skeende förändringar; och d) de år 
efter år utfallande skördarnes mer eller mindre fördelaktiga be
skaffenhet med hänseende till både korntal och vigt; — men 
alla de öfriga deremot, ehuru äfven de obestridligen ganska 
vigtiga, dock icke så nödvändiga att noga beaktas och behand
las; — och vill Hushållnings-sällskapet i överensstämmelse här
med underdånigst yttra den åsigt: att ibland de i Kongl. Landt-
bruks-Akademiens tabell ej förekommande ämnen, som i formu
läret till sockneliggaren innehållas, Hushållningssällskapet borde 
sä fullständigt som möjligt bearbeta och i sina afgifvande berät
telser intaga dem, som i sockneliggaren finnas upptagne under 
N?ris 10—15, 23, 24 och 34, men endast i mera allmänna 
ordalag, och sä vidt derför insamlade materialier medgifva, 
yttra sig om de i nämnde liggare under N:ris 1, 3—5, 8, 9, 
20—22, 25—28, 30, 32, 33, 35 och 36 upptagna. 

I afseende på den tiderymd, hvilken ifrån Hushållnings
sällskapet aflemnade uppgifter och framställningar skulle om
fatta, tror Hushållnings-sällskapet, att sådana berättelser med 
åtföljande tabeller, som utförligt och fullständigt skulle redogöra 
för jordbrukets hela tillstånd inom orten samt deri timade för
ändringar, — både för att lemna rådrum till att efter mera 
omsorgsfulla efterforskningar kunna åstadkomma ett grundligare 
arbete, för att icke blifva alltför besvärande för dem, som härpå 
skulle arbeta, och för att bereda bättre tillfälle till en jemfö-
rande öfversigt af förhållandena vid olika tidpunkter, — icke 
oftare än hvart femte år böra afgifvas, men att det deremot 
borde åligga Hushållnings-sällskapet, hädanefter som hittills, att 
årligen lemna kortare och mera i allmänhet affattade redogö
relser om de mera vigtiga och anmärkningsvärda tilldragelserna 
inom jordbruket, i afseende på temperaturförhållanden, skördar
nes beskaffenhet, införda nya redskap, sädesslag, gödningsämnen, 
kreatursracer, större verkställda jordbruksarbeten, kreaturspriser, 
etc, som år efter år kunde hafva inträffat; — och synes det 
Hushållnings-sällskapet att, — då i den årliga berättelsen, efter 
i öfverslag anställda beräkningar genom uttalade allmänna om
dömen, sålunda af Hushållnings-sällskapet borde redogöras för 
väderleken och dess inflytande på årsväxten till frambringande 
af mer eller mindre ymniga och goda skördar och om dessas 
tillräcklighet för ortens egna behof eller lemnade tillgång till 
ett åt andra håll afsättligt öfverskott, — det visserligen skulle 
vara önskligt, att Hushållnings-sällskapet, för insamlande af ma-
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terialier härtill, kunde påräkna ett både så tidigt och så regel
mässigt lemnadt biträde af delegationerne inom samtlige kom
muner i orten, att Hushållnings-sällskapet derigenom sattes i 
tillfälle att afgifva fullt tillförlitliga halfårsrapporter angående 
dessa förhållanden, om hvilka det utan tvifvel ur flere syn
punkter vore af vigt att hastigt erhålla säker kunskap; men då 
Hushållnings-sällskapet tror det komma att dröja länge, innan 
man kan lyckas att inom hvarje socken bilda en komité af der-
till duglige personer, som finnas villige att reguliert tvänne 
gånger om året med dylika noggranna uppgifter och redogörel
ser tillhandagå, allrahelst om, på sätt som inom Statistiska Be
redningen blifvit föreslaget, men Hushållnings-sällskapet anser 
vara mindre lämpligt, dessa sockne-komitéer i afseende på sina 
meddelanden om dessa ämnen skulle sättas i beröring icke ome
delbart med Hushållnings-sällskapet utan med vederbörande kro-
nobetjente; — så får Hushållnings-sällskapet, med stöd af det 
nu anförda, underdånigst tillstyrka: att den utförliga Berättelse 
jemte åtföljande statistiska tabeller, hvari en så vidt möjligt full
ständig redogörelse om alla delar af jordbruket bör komma att 
lemnas, skall af Hushållnings-sällskapet hvari femte är afgif-
vas, samt att Hushållnings-sällskapet derjemte skall afgifva en 
ärlig kortare Berättelse angående temperatur, skörd samt om i 
öfrigt inträffade märkliga tilldragelser inom jordbruket; — och 
böra båda dessa Berättelser i afskrift insändas till Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande i länet. 

Ehuru Hushållnings-sällskapet redan i allmänhet underdå
nigst uttalat den åsigten, att åt Hushållnings-sällskapet borde 
anförtros att efter för handen varande omständigheter få be
stämma om det lämpligaste sättet för socken- eller distrikt-ko-
mitéernes bildning och sammansättning, vill dock Hushållnings
sällskapet i underdånighet särskildt nämna sig hysa den me
ningen: att det för de statistiska uppgifternes insamlande bör, 
der sådant befinnes verkställbart, tillsättas en stadigvarande ko
mité inom hvarje socken, bestående af en genom Hushållnings
sällskapet omedelbart utsedd Ordförande, samt minst tvänne leda
möter, som genom Hushållnings-sällskapets föranstaltande val 
inom kommunen skulle utses. 

Då det måste vara angeläget att, i afseende å många af 
de bidrag af upplysningar och underrättelser, — hvilka skola 
tjena till grund och ledning vid upprättandet af de mera om
fattande qvinqvennala statistikerne, som från Hushållnings-säll
skapen komma att afgifvas, — dessa, år efter år blifva insam-
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lade, samt att alla de materialier, hvilka skola ingå i den om
ständligare redogörelse, som hvart femte år från hvarje distrikt 
bör aflemnas, må blifva ordnade af samma hand; men det der-
emot icke synes lika nödvändigt, att öfrige ledamöter för så 
lång tid skola behöfva deltaga i komité-göromålen, anser Hus
hållnings-sällskapet: att Ordförande i distriktets komité bör väl
jas för en tid af fem år, men att de Öfrige ledamöterne i sådan 
komité må kunna årligen genom nya val ombytas. 

Sedan Hushållnings-sällskapet nu i underdånighet omnämnt 
de hufvudsakliga grunder, hvilka, efter Hushållnings-sällskapets 
förmenande, böra följas, för att kunna insamla samt ordna be-
höfliga materialier för en tillförlitlig samt så omfattande, som 
ofvan är antydt, statistik öfver Sveriges jordbruk; torde Hus
hållnings-sällskapet äfven få underdånigst framställa en och 
annan anmärkning vid några punkter af såväl Kongl. Landt-
bruks-Akademiens som det inom Statistiska Beredningen väckta 
förslag. 

Beträffande de uppgifter, hvilka Häradsskrifvaren i orten 
eller den stadens tjensteman, som förer räkenskaperna angående 
stadsjorden, borde lemna, torde få erinras, att af berörde tjen
steman icke kan uppgifvas, hvilka backstugor som hafva mindre 
än • tunnlands jordområde, hvarföre Hushållnings-sällskapet an
ser, att icke någon backstuga bör ifrån dessa uppgifter uteslu
tas. Nämnda uppgifter böra ingifvas till Hushållnings-sällska
pet, och icke till komité-ordföranden, eftersom det skulle till
komma Hushållnings-sällskapet såväl att sammanfatta och ordna 
alla inkommande statistiska uppgifter till ett helt för Hushåll
nings-sällskapets hela verksamhetsområde, som att till hvarje 
komité lemna alla de upplysningar, hvilka angående dess ko-
mité-distrikter kunna af Hushållnings-sällskapet meddelas. 

För att granska de från socken- och stads-komitéerna in
kommande handlingar, skulle, enligt den af Kongl. Landtbruks-
Akademien uttalade åsigt, Hushållnings-sällskapet utse ett sar-
skildt utskott, i hvilket Förste Landtmätaren skulle vara sjelf-
skrifven ledamot, och der nödiga rättelser kunde, med ledning 
af de i landtmäteri-kontoret befintlige kartor, tillväga bringas. — 
Hushållnings-sällskapet tror dock, att, emedan de i landtmäteri-
kontoret befintliga kartor och handlingar äro upprättade för 
mer eller mindre lång tid tillbaka, endast totalsumman för hvarje 
skifteslags ägovidd kan antagas för säkert, men ingalunda sum
morna för de olika ägoslagen, efter som de ofta undergå för
ändring genom odling o. m. d.; om deremot, såsom Hushåll-

16 
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nings-sällskapet i underdånighet föreslagit, de uppgifter i ämnet, 
hvilka ur landtmäteri-kontorets arkiv äro att bekomma, lem-
nas först till Hushållnings-sällskapet, som derefter meddelar dem 
till vederbörande distrikt-komitéer, kunna samma uppgifter vid 
besigtningen på marken kompletteras och bringas i närmare 
Öfverensstämmelse med nu rådande förhållande, och sedermera 
tjena till kontroll på en del af jordbrukarnes meddelanden, 
samt betydligt underlätta komitéernas arbeten. 

Mot den Kongl. Landtbruks-Akademiens förslag tillhörande 
tabell torde underdånigst kunna anföras: 
l:sta kolumnens rubrik borde lämpligare vara: »Egendoms, hem

mans, hemmansdels eller annan sjelfständig lägenhets namn 
och natur»; 

4:de och 5:te kolumnerne sammanslås, under rubrik af: »Antal 
derunder inbegripna torp, backstugor eller andra jordafsön-
dringar», — ty skilnaden emellan dessa benämningar år 
oftast ganska ringa, och för att erhålla kännedom om alla 
personer, som på hvarje sjelfständigt jordbruk underhållas, 
får icke någon särskild jordlägenhet, huru ringa den än må 
vara, saknas i tabellen; 

då med »odlad jord» förstås både åker och äng, bör i 7:de ko
lumnen stå »åker», hvaruti således äfven inbegripes den 
jord som är underkastad vexelbruk; i 8:de kolumnen torde 
lämpligast både »naturlig äng och odlingsmark» böra upp
tagas; 7:de och 8:de kolumnernas summor sammanlagda ut
visa då all den odlade och odlingsbara jorden och lemna 
sålunda en ledning för bedömandet af i hvad mån jordbru
ket kan genom nyodlingar upparbetas; 

9:de kolumnen fördelas i fyra kolumner, underrubrik: l:o skog 
och betesmark, 2:o vägar och andra allmänna platser, 3:o 
impedimenter, och 4:o vatten; — ty af den till odling icke 
användbara arealen bör så stor del, som lemnar afkastning, 
särskildt uppgifvas; impedimenter tillhöra den jordägare, på 
hvars område de ligga, och böra derföre icke sammanblandas 
med vägar och andra allmänna platser, de der äro att be
trakta såsom hela skifteslagets gemensamma tillhörigheter; 
arealen af vatten kan minskas genom sjöaftappningar, och 
dessutom kan fiskevatten vara gemensamt fastän jorden är 
skiftad, följaktligen tarfvas en egen kolumn för vatten; — 
deremot ar det mindre riktigt att hänföra »mossar» uteslu
tande till skogs- och betesmarken, utan böra de inberäknas 
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uti de ägoslag, hvilka de enligt förevarande jordbruksför
hållanden tillhöra; 

jordvinning uppkommer genom sjöaftappning; att torrlägga vat
tensjuk mark är en jordförbättring; nyodling är blott för
ändring af jordens häfd; — med afseende derpå böra 10:de 
och l l : t e kolumnernas rubriker förändras; 

beträffande åter tabellens format, tror Hushållnings-sällskapet, 
att, i stället för den långdragna, för skada och slitning mera 
blottställda sträckformen, man lämpligare kunde begagna 
det för ögat och sifferåskådningen mindre tröttande folio
formatet med i ryggen sammanhäftade skurna smalare blad, 
i likhet med det tabellformulär, som, vid sockenkarte-arbe-
tens verkställande, af landtmäteristaten varit följdt. 

I afseende på Statistiska Beredningens förslag, att inom 
hvarje socken skulle föras en anteckningsbok, eller så kallad 
sockneliggare, hvari årligen borde införas alla iakttagelser om 
naturföreteelser och öfriga förhållanden vid ortens jordbruk, 
hvilka företrädesvis kunde anses förtjente att antecknas, har 
Hushållnings-sällskapet redan i underdånighet yttrat, att, efter 
Hushållnings-sällskapets ' öfvertygelse, ingen utsigt för närvarande 
förefinnes att, hvarken inom flertalet och än mindre inom hvarje 
af de socknar, hvaraf Hushållnings-sällskapet utgöres, kunna 
uppleta personer egande både vilja och förmåga att år efter år 
med ordning och noggrannhet verkställa dylika anteckningar, — 
samt att det derföre borde åt Hushållnings-sällskapet öfverlåtas 
att med varsamhet försöka i hvad mån och på hvilka ställen 
det skulle kunna låta sig göra, att börja utföra det ifrågava
rande, till sin grund otvifvelaktigt rigtiga, förslaget; men för 
den händelse att, i strid med denna Hushållnings-sällskapets 
åsigt, en allmän föreskrift om en sockneliggares förande inom 
hvarje socken likväl skulle anses böra meddelas, tror Hushåll
nings-sällskapet det vara behöfligt, att, i afseende k detaljerna 
af det inom Statistiska Beredningen afgifna förslag, en och 
annan anmärkning må tilläggas. Hushållnings-sällskapet måste 
nemligen, efter sin uppfattning, anse oförenligt med det upp
drag, som åt Hushållnings-sällskapet skulle lemnas, — att in
samla, granska och i sammandrag låta uppställa de för jord
bruks-statistiken erforderliga uppgifterne, — att — enligt 7:de 
punkten af det ifrågavarande förslaget — låta sockneliggaren, 
ifylld med föreskrifna uppgifter, omedelbart tillhandahållas ve
derbörande kronobetjente, för att af Eders Kongl. Maj-ts Be-
fallningshafhande begagnas till ledning för de uti förslaget om-
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nämnda statistiska redogörelser, som borde emotses att dels i 
Juni dels i December till vederbörande afgifvas. — Utom det 
att kronobetjeuingens direkta inblandning härvid otvifvelaktigt 
skulle öka den jordbrukande befolkningens, mångenstädes af fruk
tan för förökade pålagor föranledda, obenägenhet att meddela 
de äskade upplysningame, samt derigenom motverka Hushåll
nings-sällskapets bemödanden, skulle på detta sätt all Hushåll
nings-sällskapets kontroll öfver den statistiska insamlingens nog
grannhet och de insamlade uppgifternas tillförlitlighet helt och 
hållet tillintetgöras, — och derigenom kunna inträffa, att di-
strikt-komitéernas, för offentliga uppgifter redan begagnade, med
delanden, skulle befinnas och förklaras origtiga eller vilseledande, 
när de sedan underkastades Hushållnings-sällskapets pröfning; — 
och Hushållnings-sällskapet måste derföre, med särskild till— 
lämpning på denna punkt, vidhålla hvad Hushållnings-sällskapet 
förut ansett sig böra i allmänhet påyrka, eller att alla uppgifter 
eller meddelanden ifrån distrikt-komitéerna, i första hand böra 
aflemnas till Hushållnings-sällskapet, hvilket det sedan må till
höra att, om så skulle påfordras, till Eders Kongl. Maj:ts Be-
fallningshafvande meddela afskrifter af de sammandrag, som 
Hushållnings-sällskapet, efter att hafva behörigen granskat de 
ifrån distrikt-komitéerne inkomna uppgifter eller redogörelser, 
öfver dervid förekommande ämnen och meddelanden hade upp
rättat. 

Då det inom Statistiska Beredningen framställda förslag, 
i 6:te punkten föreskrifver, att sockneombudens uppgifter skulle 
insamlas och meddelas hufvudsakligen tvänne gånger om året, 
får Hushållnings-sällskapet för sin del uttala den åsigt, att, om 
så omfattande upplysningar, som ansetts erfordras, skola så 
ofta insamlas, måste Hushållnings-sällskapet misströsta att finna 
tillräckligt många personer, som, i egenskap af komité-ordfö-
rande, både kunna tillse och ordna arbetena inom de särskildta 
distrikten och derjemte ega det nit och den insigt som dertill 
erfordras, samt i afseende på sin egen ekonomi äro i tillfälle 
att offra så mycken tid och omkostnad, som arbetets vigt och 
Utsträckning ovedersägligen kräfver; och Hushållnings-säll
skapet har derföre ansett, att, — på det dess inom socknarne 
utsedde delegerade ej må tröttna, samt af sådan anledning an
tingen frånträda sina befattningar och derigenom afskräcka an
dra att dylikt uppdrag mottaga, eller ock, med bibehållandet 
af befattningen, underlåta att uppfylla de dermed förbundna 
åligganden, — blott några få uppgifter, en gång hvarje år, böra 
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omförmälas, dock endast i form af berättelse; hvaremot mera 
fullständiga såväl numeriska som andra statistiska uppgifter, 
endast hvart femte år skulle afgifvas. 

I sådant afseende anser Hushållnings-sällskapet, för sin del, 
det ingalunda vara behöfligt att, på sätt i 7:de punkten af det 
inom Statistiska Beredningen väckta förslag föreskrifves, i de 
årliga redogörelserna intaga noggranna uppgifter om antalet vin
terfödda kreatur, hvaröfver det skulle blifva mycket mödosamt 
och tidsödande att hvarje år anställa ny räkning, — samt tror 
likaledes att, om än det må anses af vida större vigt att hvarje 
år så tidigt, efter skördens slut, som ske kan, erhålla uppgift 
om hur densamma till godhet och myckenhet utfallit, den in
samlade kunskapen härom dock icke kan hvila på annat än 
sannolikhetsberäkningar och derpå grundade omdömen af erfarne 
och pålitlige jordbrukare; — ty — om, såsom föreslaget är, 
ett aproximatift resultat rörande skördebeloppet skulle genom 
proftröskningar sökas, kunde de sålunda erhållna uppgifterne 
sällan blifva tillförlitliga exponenter på huru skörden utfallit, 
emedan på ett ställe egaren, kanske på skryt, skulle lemna af 
den bästa säden att tröska, hvaremot en annan, som rädes att 
yppa huru stor afkastning han får af sitt jordbruk, möjligen 
lemnade till tröskning af den minst gifvande säden, och en dy
lik method måste derföre blifva missledande och följaktligen 
anses oanvändbar. 

Med anledning af det, ofvannämnda inom Statistiska Be
redningen väckta förslag åtföljande, formulär till sockneliggare 
samt upplysningar till detsamma, anser Hushållnings-sällskapet: 
att alla numeriska uppgifter böra uppställas i tabellarisk form; — 

samt 
att alla de qvinqvennala statistikerne böra utgöra ett helt för 

sig, utan att hänvisa till under föregående år lemnade med
delanden. 

Efter angifvande af dessa åsigter jemte motiverne för de
samma, får Hushållnings-sällskapet, under åberopande af de vil-
kor och bestämmelser som Hushållnings-sällskapet för sin del 
ansett nödvändiga, om det skall kunna insamla och meddela 
fullständiga och noggranna fullt tillförlitliga statistiska upplys
ningar angående jordbruksförhållandena inom sitt verksamhets
område, och såsom en sammanfattning af hvad Hushållnings
sällskapet förut i särskilda punkter har yttrat eller föreslagit, 
nu i underdånighet framställa följande 
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Förslag. 
Hushållnings-sällskapen åtaga sig att, hvart och ett för sitt 

distrikt, insamla, granska och i sammandrag uppställa alla för 
upprättandet af en noggrann och fullständig jordbruks-statistik, 
erforderliga uppgifter. 

Den närmaste ledningen och ordnandet af samtlige med 
utförandet af detta åtagande förenade bestyr, uppdrages åt Hus
hållnings-sällskapets Förvaltnings-utskott, med biträde — der 
Hushållnings-sällskapet, är i Underafdelningar fördeladt — af de 
Utskott, som inom dessa afdelningar finnas tillsatte. 

För att förskaffa sig en så vidt möjligt fullständig och till
förlitlig kännedom om jordbruket inom sitt distrikt, skall hvarje 
Hushållnings-sällskap omedelbart hos ortens jordbrukare sjelfve 
söka insamla alla härtill nödiga upplysningar och underrättelser, 
samt derjemte, för att fullständiga och beriktiga de sålunda in
samlade uppgifterne, vara berättigadt, att erhålla del af alla de, 
ortens jordbruksförhållanden rörande, hvarjehanda officiela be
rättelser, hvilka ifrån kommuner eller myndigheter äro eller 
blifva iöreskrifna att afgifvas, äfvensom att kostnadsfritt be
komma alla sådana för samma ändamål nödiga uppgifter, som 
inom offentliga arkiv äro att tillgå. 

För de statistiska primäruppgifternes insamlande, bör Hus
hållnings-sällskapets hela verksamhetsområde fördelas i flera 
mindre distrikter, hvardera, så vidt omständigheterna det med-
gifva, bestående af en stad eller en kyrkosocken på landet. 

Inom hvarje sådant mindre distrikt tillsättes en komité, 
bestående af en ordförande jemte två eller flere ledamöter. Ord
föranden tillsättes af Hushållnings-sällskapets Förvaltnings-ut
skott, med ledning af från Afdelnings-utskotten inkomne förslag; 
ledamöterne, hvilkas antal bestämmes af Hushållnings-sällskapet, 
utses genom — antingen inom kommunerne eller inom Under-
afdelningarne hållna — af Hushållnings-sällskapet anordnade 
val. Distrikt-komitéernas ordförande skola i fem år innehafva 
sina befattningar, men komité-ledamot kan, om så fordras, afgå 
ifrån sin befattning, då han ett år densamma innehaft. 

Distrikt-komité eger rättighet, om den så nödigt finner, 
att med sig förena sakkunnige personer i orten. 

Distrikt-komité bör gifva noga akt på landtbruket och dess 
binäringars tillstånd, med sin uppmärksamhet följa allmänna 
hushållningen inom orten samt insamla och meddela de upp
gifter angående ortens jordbruk, hvilka skola ligga till grund 
vid den allmänna jordbruks-statistikens utarbetande. Komitéen 
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lyder, i afseende till sitt uppdrag, omedelbart under Hushåll
nings-sällskapet, och ställer sig till efterrättelse de instruktio
ner som Hushållnings-sällskapet, genom dess Förvaltnings- eller 
Afdelnings-utskott, till komitéen meddelar. 

Då en fullständig statistisk redogörelse första gången skall 
genom Hushållnings-sällskapets försorg för dess distrikt afgifvas, 
bör Hushållnings-sällskapet, i tillräcklig tid derförinnan, ifrån 
vederbörande landtmäteri-kontor få emottaga soeknevis upprät
tade förteckningar, upptagande dels hvarje hemmans, hemmans
dels eller arman sjelfständig lägenhets ägovidd samt densammas 
fördelning i olika ägoslag, och dels uppgift om året då sednaste 
delning eller afmätning inom hvarje skifteslag blifvit förrättad 
samt alla dåvarande jordegares namn och områdande bruknings
delar; — och böra dessa sålunda ifrån landtmäteri-kontoret 
meddelade noggranna underrättelser sedermera, för hvarje gång 
ny berättelse skall af Hushållnings-sällskapet afgifvas, komplet
teras med de likartade uppgifter angående jordarealen, de der 
år efter år till landtmäteri-kontoret ingått. 

Innan, för hvarje gång, en fullständigare berättelse om 
jordbrukets tillstånd skall af Hushållniugs-sällskapet afgifvas, 
bör Hushållnings-sällskapet likaledes ifrån vederbörande Härads-
skrifvare eller motsvarande tjensteman i städerne få emottaga, 
för alla inom Fögderiet befintliga socknar, ej allenast uppgift 
om hvarje egendoms, hemmans, hemmansdels eller annan sjelf
ständig lägenhets namn och mantal, äfvensom om samtlige dera 
befintlige torp och backstugor, — utan jemväl en, på grund af 
sednast upprättade mantalslängd uppgjord, förteckning, öfver så 
väl alla jordegares, torpares och backstugnhjons namn, som ock 
om antalet personer, som på hvarje lägenhet underhållas. 

Sedan nyss anförda uppgifter blifvit till Hushållnings-säll
skapet aflemnade, böra desamma, efter antagna formulär, sockne-
eller distriktvis sammanställas och meddelas till distrikt-komi-
téerna, för att tjena till grund och ledning vid de närmare ef
terforskningar angående jordareal, utsäde och skörd, antal under
hållna kreatur, o. s. v., som dessa komitéer sedermera, hvar 
för sitt distrikt, böra anställa, — hvarvid, då alla dessa under
sökningar måste stödjas på en så vidt möjligt säker kunskap 
om jordarealens ytinnehåll, ägoslag och beskaffenhet i öfrigt, 
distrikt-komitéerna böra, för sådan kunskaps förvärfvande, — 
der denna ej kan nog fullständigt och tillförlitligt på annat sätt 
erhållas, — bekomma hjelp genom särskildt anställda recogno-
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seringar, hvilka af Hushållnings-sällskapet ombesörjas och med 
bidrag af allmänna medel bekostas. 

Formen och innehållet af de frågor, som skola till distrikt-
komitéernas besvarande framställas, bestämmes af Hushållnings
sällskapet, som jemväl meddelar formulär till de tabeller hvari 
komiterades svar böra uppställas. 

Efter det distrikt-komitéerna förskaffat sig och i tabellarisk 
form uppställt alla de infordrade uppgifterne, bör den häröfver 
upprättade tabellen föredragas vid allmän sockenstämma till 
granskning och möjligen behöflig rättelse, samt derefter i tvänne 
exemplar insändas till Afdelnings-utskottet inom den Underaf-
delning, som socknen eller distriktet tillhör, för att, såväl inom 
detta, som vid utlyst allmänt sammanträde inom Afdelningen, 
ytterligare pröfvas, kompletteras och rättas. 

Ifrån Afdelnings-utskottet insändas samtliga soekentabeller, 
i dupletter med dervid gjorda anmärkningar, till Hushållnings
sällskapets Förvaltnings-utskott, som, efter att hafva underkastat 
desamma en ny sorgfällig och omständlig pröfning, samt med 
begagnande jemväl af alla de underrättelser om ortens jord
bruksförhållanden, hvilka från andra håll genom offentliga myn
digheters medverkan eller på enskild väg kunnat insamlas, be
arbetar dessa uppgifter till ett fullständigt tabellariskt samman
drag, utvisande både för hvarje socken särskildt och, i en slut
summa för Hushållnings-sällskapets distrikt, i sin helhet, det 
med möjligaste tillförlitlighet utrönta verkliga tillståndet inom 
alla delar af ortens jordbruk. 

Det sålunda upprättade tabellariska sammandraget med 
sin åtföljande berättelse föredrages slutligen till granskning af 
Hushållnings-sällskapet å allmänt sammanträde, samt uppsändes 
derefter till Kongl. Landtbruks-Akademien. 

Ifrån samtlige Hushållnings-sällskapen aflemnade tabeller, 
skola vara upprättade enligt enahanda genom Kongl. Landtbruks-
Akademien meddelade formulär. 

Af såväl tabell som berättelse i siu helhet, bör en afskrift 
till Konungens Befallningshafvande i länet öfverlemnas, — samt 
hvarje distrikt-komité deraf erhålla ett dess distrikt omfattande 
utdrag. 

Detta utdrag, innefattande en af distrikt-komitéen upprät
tad, men inför Hushållnings-sällskapet behörigen justerad, jord-
kadaster för hvarje socken, bör förblifva liggande hos komitéens 
ordförande, — eller, der denne ej finnes inom socknen boende, 
i Pastors-Embetets arkiv. 
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Ofvan föreskrifna fullständiga, ortens alla jordbruksförhål
landen omfattande, tabeller och berättelser, skola hvart femte 
år afgifvas; — men derjemte bör Hushållnings-sällskapet, hä
danefter såsom hittills, årligen till Kongl. Landtbruks-Akade-
mien insända berättelse om landtbrukets och andra näringars 
tillstånd, jemte inom dem inträffade förändringar under föregå
ende året. 

Då de qvinqvennala fullständiga statistiska redogörelserna 
ifrån samtlige Hushållnings-sällskapen i Riket till Kongl. Landt-
bruks-Akademien inkommit, skola samma redogörelser derstädes 
underkastas en pröfvande och jemförande kritisk behandling, 
och — efter att hafva blifvit kompletterade med de underrät
telser, uppgifter och iakttagelser, som Kongl. Akademien må 
hafva varit i tillfälle att, under de fem årens förlopp, sjelf in
samla eller göra —, genom Kongl. Akademiens försorg förarbe
tas till ^ t t hela landet omfattande, men dock för hvarje -Hus
hållnings-sällskaps distrikt särskildt redogörande, tabellariskt Ge
neral-sammandrag med åtföljande berättelse. 

Detta General-sammandrag med sin tillhörande berättelse,— 
utgörande den Svenska jordbruks-statistiken, såsom ett helt för 
sig betraktad, — aflemnas ifrån Kongl. Landtbruks-Akademien 
till den Statistiska Centralmyndigheten, hvilken myndighet — 
dervid möjligen förstärkt med ett par af Kongl. Landtbruks-
Akademien utsedde sakkunnige män —, ger åt den på ofvan-
skrifne sätt sammanarbetade jordbruks-statistiken den sista full
ändande bandläggningen, och derefter passar den tillhopa, på 
sin behöriga plats, med öfriga delar af den officiela allmänna 
Svenska statistiken*).» 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Calmar län. 
— — »Efter det jag låtit på anbefalldt sätt utdela de hit-

*) Handlingarne åtföljdes af följande Magistraters, Kronofogdars och Härads-
skrifvares yttranden: 

— — »Vid betraktande af det väsendtliga inflytande, jordbruket oeh 
dess utveckling utöfvar på de öfrige näringarne, kan man ej undgå att 
finna huru angelägna goda och tillförlitliga statistiska uppgifter äro, rö
rande jordbruket, på det derigenom utrönas må, i hvad mån ett mer eller 
mindre skyndsamt vidtagande från det allmännas sida af tjenliga åtgärder 
för det äfven i och för sig sjelf så vigtiga jordbrukets bättre förkofran 
kan finnas behöfligt. Och huru önskeligt vore derföre icke, att det goda 
ändamål, som genom hvad nu blifvit föreslaget åsyftas, jemväl måtte ernås. 

Sjelfva ämnets beskaffenhet gifver emellertid vid handen, att dess be
handling och vidare utredande egentligast tillhör Bikets Hushållnings-säll-
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komna exemplaren af förslaget, har jag emottagit och får här-
hos underdånigst öfverlemna yttranden deröfver dels. af begge 

skaper, hos hvilka den tillförlitligaste sakkunskapen bör, kunna påräknas; 
hvarföre ock ur denna källa de bästa upplysningar för frågans bedömande 
tvifvelsutan äro att förvänta. För egen del har Magistraten, vid de förut
nämnde, skilda förslagens öfvervägande och jemförande, funnit sig i af-
seende på dessas innehåll böra inskränka sig till följande underdåniga ytt
randen och erinringar. 

Med biträdande för öfrigt af det förslag, Kongl. Landtbruks-Akade-
mien framlagt för meddelande af statistiska uppgifter om jordbrukets till
stånd och utveckling, har Magistraten, i hvars tanke Herr Medieinal-Rådet 
Bergs i ämnet uppgjorda förslag ieke är fullt praktiskt användbart, ansett 
den af Kongl. Akademien föreslagna tid af fem år, som dessa uppgifter 
för hvarje gång skulle omfatta, lämpligen böra förkortas, hvarigenom, af 
skäl förbemälde Herr Medicinal-Råd anfört, uppgifterne påtagligen skulle 
blifra noggrannare och trovärdigare; äfvensom vid öfvervägande af hvad 
Landtbruks-Akademien uti dess utlåtande anmärkt derom att de frågor, 
som till besvarande i statistiskt hänseende framställas, ej borde vara andra 
än sådana, som af en hvar landtbrukare utan svårighet och tidsutdrägt 
kunna besvaras, samt afse allenast de för jordbrukets ställning och utveck
ling mest magtpåliggande förhållanden, det synes Magistraten som de vid 
slutet af formulär-tabellen från och med N:o 57 intagne kolumner, hvar-
uti upplysningar skulle inflyta, som ieke ega ovilkorligt sammanhang med 
jordbruks-statistiken och ej heller kunna af landtbrukaren sjelf utan omväg 
meddelas, på anförde grunder kunde bortfalla ur förslaget, hvilket sålunda 
minskadt och förenkladt skulle blifva mera lätt att utföra. — Magistraten 
vågar dessutom underdånigst hemställa, om icke i anseende till vidden och 
besvärligheten af det arbete, som med primäruppgifternas insamlande sär
deles inom de större kommuuerne är förenadt, till vederbörande Kommu-
nal-komités disposition borde ställas något penningeanslag, att dermed 
godtgöra kostnaderne för de på Komiténs åtgärd beroende uppgifters in
samlande, i hvilket fall man äfven kunde antaga att visse, derför aflönte, 
personer under längre tid med detta bestyr fortforo.» 

(Magistraten i Calmar.) 

— — »Efter noggrann genomläsning af så väl förberörda förslag, 
som äfven Statistiska beredningens dermed åtföljande beslut i vissa delar, 
rörande formulär för Länsstyrelsernas femårsberätselser m. m., samt anställd 
jemförelse dem emellan, har Magistraten kommit till den öfvertygelse: att, 
såsom begge förslagen också äro derom hufvudsakligen öfvereusstämmande, 
uppgifterne till jordbruks-statistiken kunna och böra lämpligast och bäst 
erhållas genom Hushållnings-sällskapen, likväl under närmaste samperkan 
med Läns-styrelserna, att för öfrigt Herr Bergs förslag, till bearbetning af 
Sveriges jordbruks-statistik m. m., är företrädesvis det ändamålsenligaste, 
samt att tillämpningen deraf bör för framtiden göra dithörande uppgifter 
i Läns-styrelsernes femårsberättelser öfverflödiga, då hvart femte år en af 
Hushållnings-sällskapen utarbetad fullständig redogörelse öfver Länets jord
bruk såsom bilaga åtföljer nämnde berättelser.» 

(Magistraten i Westervik.) 
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de inom detta Län befintliga Hushållnings-sällskap samt dels 
af samtlige Magistrater, Kronofogdar och Häradsskrifvare i lä-

— — »Efter inhemtad kännedom om det, med Kongl. Majtts Befall-
ningshafvandes skrifvelse den 2 sistlidne December åtföljande, tryckta for
slag till plan för en fullständig oeh fortgående jordbruks-statistik, får Ma
gistraten deröfver meddela det vördsamma yttrande, att Magistraten anser 
samma förslag upptaga och angifva de, för närvarande, mest lämpliga ut
vägar, att, så vidt möjligt är, åstadkomma de mångfaldiga och noggranna 
uppgifter uti dithörande ämnen, som för en slik statistik synas vara af 
nöden.» (Magistraten i Wimmerby.) 

»Att anordnandet af en fullständig och tillförlitlig jordbruks
statistik är i hög grad önskvärdt, torde lika litet kunna bestridas, som att 
en sådan skulle kunna grundas på de uppgifter, rörande jordbruket, som 
inflyta i Läns-styrelsernas femårsberättelser; men att ännu fullständigare 
och tillförlitligare uppgifter skulle kunna vinnas genom Hushållnings-säll
skapens anlitande, på sätt föreslaget är, torde ej kunna betviflas, då dessa 
Sällskap bland sina medlemmar utan tvifvel räkna de särskilda orternas 
insigtfullaste och erfarnaste jordbrukare. Likväl torde, särdeles uti större 
och folkrikare socknar på landet, de ifrågavarande statistiska uppgifterna 
icke i allmänhet stå att erhålla utan någon ersättning till dem, som åtaga 
sig det ej obetydliga besväret med deras insamlande. Men då jordbruks
statistiken måste anses vara af mera allmänt statsekonomiskt intresse, än 
af direkt inflytande på de särskilda orternas jordbruksnäring, synas Hus
hållnings-sällskapen, hvilkas hufvudsakliga inkomster utgöras af deras andel 
af bränvinsförsäljningsmedel, öfverlemnade till dessa Sällskap för ett mera 
direkt befordrande af de särskilda orternas näringar, icke böra vidkännas 
dessa kostnader, utan synas de böra bestridas utaf enkom för detta ända
mål af Käkets Ständer anslagna medel. En sådan ersättning för besväret 
med de statistiska uppgifternas insamlande torde i allmänhet icke erfordras 
uti städerna, der uppgifterna dels måste vara lättare att insamla, dels till
gångar på för detta ändiimål skicklige personer i allmänhet måste vara ri
kare. Hvad särskildt beträffar Oscarshamn, står denna stad till Eikets öf-
riga i det undantagsförhållande, att den saknar all stadsjord, hvilket för
hållande för denna stad näppeligen torde kunna medföra någon annan för
del, än att de uppgifter från staden, som kunna komma ifråga att inflyta 
uti en allmän Svensk jordbruks-statistik, måste blifva mycket enkla och 
lätta att uppsamla, i anledning hvaraf Magistraten anser sig kunna taga 
för alldeles gifvet, att de utan kostnad med beredvillighet och tillförlit
lighet skola insamlas och meddelas af hvilken inom staden bosatt medlem 
af Hushållnings-sällskapet, som härom kau blifva anmodad.» 

(Magistraten i Oscarshamn.) 
— — »Jag för min del anser Kongl. Landtbruks-akademieus förelag 

lättare att utföra än Statistiska Beredningens och ledande till lika stor 
säkerhet om berättelsens ungefärliga riktighet.» (Robach.) 

— — »Såvida en noggrann statistisk öfversigt öfver jordbrukets till
stånd och utveckling skall kunna tillvägabringas, måste den, enligt min 
åsigt, stödjas på fullt tillförlitliga primär-uppgifter, hvars insamlande och 
ordnande blifvit i begge förslagen uppdragne åt Sockne-komitéer, med le-
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net; hvarjemte jag i ärendet rådgjort med flere enskilde jord
brukare. Denna förberedande behandling af frågan har föran-

damöter utsedda på allmän Walborgsraässo-socknestämraa. Jag betviflar 
dock, att inom alla socknar finnas personer, som äro benägne att utan er
sättning åtaga sig ett så tidsödande och svårt uppdrag, och jag befarar 
derjemte, alt i många socknar inom riket, hvarest befolkningen uteslutande 
består af allmoge utan förmåga att bedöma nyttan af en jordbruks-stati
stik, kunniga ledamöter i de föreslagne komitéerne icke ens stå att erhålla. 
Hvad angår ersättningen förmenar jag dock, att sådan kan beredas genom 
socknarnes andelar i bränvinsutskänkningsmedlen, förutsatt att ett bestämdt 
stadgande derom kan komma att utfärdas och dessa medels användande 
icke såsom hittills får bero af socknemeiiigheternas beslut; men hvad der-
emot vidkommer olägenheten att få lämplige ledamöter i komitéerne, vet 
jag ingen annan utväg till undanrödjandet deraf, än att i dylika fall låta 
komitéerne omfatta pastoraten, då det torde kunna antagas, att svårigheten 
i de flesta fall kan afhjelpas. 

I de begge förslagen äro skiljaktiga åsigter framställda i afseende på 
tiden för uppgiftemas insamlande, enär man i det ena inskränkt sig till 
hvart femte år, men deremot i det andra velat hafva dem för hvarje år. 
Detta sednare alternativet måste jag anse såsom det bästa, af skäl att upp-
gifternes fullständig- och sanningsenlighet lättare vinnas än om de blifva 
beroende af medeluppgifter för de fem åren, som påtagligen icke kunna blifva 
fullt noggranna, då landtbrukaren, hvilken i de flesta fall icke håller an
teckningar öfver beloppet af skörden m. m., måste ur minnet hemta upp-
gifterne for hvart och ett år, samt desse derigeuom möjligen komma att 
utfalla mer eller mindre fördelaktigt, allt eftersom hågkomsten af missväxt 
eller riklig skörd framstår för honom. Oanmärkt torde icke heller böra 
lemnas, att vanan vid insamlandet af årliga uppgifter skulle hos dertill 
utsedde personer medföra mera lätthet, än om sådant sker efter en mellan
tid af fem år, i hvilket sednare fall det åtminstone är antagligt, att arbe
tets svårighet, skulle kännas dubbelt tyngre, och att samma personer ej så 
ofta dermed komme att taga befattning. 

Det har vidare blifvit föreslaget, att de 6 första kolumnerne i Kongl. 
Landtbruks-Akademiens tabell skulle af Häradsskrifvaren ifyllas, hvarigenom 
dessa tjenstemäns många och ansträngande göromål ännu mera skulle för
ökas. Denna del af arbetet torde dock lika väl kunna af sockne-komité-
erne verkställas med ledning af mantalslängderne, som enligt sednaste man-
talsskrifningsförordningen utskickas till granskning i socknarne, och det är 
så mycket lämpligare, att detta sker, som Häradsskrifvarne icke af mantals
längderne kunna utleta sig till huruvida den eller den lägenheten innehåller 
^ tunnland jord eller mindre, såsom tabellens kolumn antyder, och deras 
arbete derigenom i alla fall måste blifva ofullständigt. 

Att besvara alla frågorna i nämnde tabell är lättare sagdt än gjordt. 
Arealen af t. ex. odlad jord m. m. är på många hemmansdelar, som icke 
äro uppmätte, helt och hållet okänd, och äfven om dea med någorlunda 
noggrannhet kan utletas, måste dock vidden af skogs- och betesmarken 
vara nära nog omöjlig att å dylika hemman med någon tillförlitlighet be
stämma. Likaså lära bidragen till skjuts-, väghållnings- och fjerdingsmans-
bestyren m. m. icke med någon sannolikhet kunna bestämmas, då hem-
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ledt en icke så obetydlig tidsutdrägt, helst jag ansett af vigt 
att, före afgifvandet af mitt underdåniga utlåtande, inhemta ytt-

mansinnehafvaren sjelf icke kan beräkna dem. Enligt min åsigt böra der-
före sådane frågor uteslutas, som icke kunna med full noggrannhet besva
ras, och det torde i alla fall vara mera vunnet för ändamålet att erhålla 
tillförlitliga svar på några frågor, än att begära för mycket, synnerligast 
som det är att befara, det liknöjdhet för och ledsnad vid arbetet genom 
allt för stor vidlyftighet hos vederbörande komma att uppstå, samt flere 
anledningar förefinnas till oriktigheter och missräkningar. 

Att uppgifternas sammandragande och granskning anförtros åt Hus
hållnings-sällskapen rinner jag i sin ordning, emedan desse måste antagas 
vara mest intresserade af ämnet, likasom det torde vara lämpligt, att nö
digt antal blanketter tryckas och utsändas till soekne-komitéerne för upp-
gifternes antecknande, hvilket dock ej lärer kunna ske förr än på våren, då 
skörden är inbergad och aftröskad samt kan beräknas. 

Till undvikande af allmogens motvilja för uppgifternas aflemnande, 
torde vara påtagligt, att någon befattning med deras samlande icke anför
tros åt kronobetjeningen, emedan fruktan för högre beskattning derigenom 
lätt uppstår; och jag kan för min del icke påfinna något ändamålsenligare 
sätt för frågans utredning, än att uppdraga behandlingen deraf åt soekne-
komitéerne, öfvertygad att ett vida bättre resultat derigenom skall vinnas 
än hittills, emedan de vid femårsberättelserné" i detta hänseende fogade 
tabeller icke kunnat af pfitagliga skäl med någon tillförlitlighet uppgöras, 
och derigenom icke heller ligga till grund för statistiska beräkningar.» 

(Nehrman.) 

— — »På sätt Herr Berg föreslagit och Kongl. Akademien gillat, 
synes det ostridigt leda till en behöfJig reda, att Hushållnings-sällskapen 
tillsätta ordförande och att socknarne till biträde välja 2 k 3 ledamöter 
för hvarje socken, och i socknar med större utsträckning eller der särskilda 
skogsbygder förekomma, tvenne sådana afdelningar organiseras; men då, 
efter mitt ödmjuka förmenande, denna indirekta beräkningsgrund troligen 
blir alltför mycket fiktiv i ett så maktpåliggande ämne, och jag ingalunda 
kan föreställa mig, att jordbrukarne, här i länet åtminstone, skulle vara 
likgiltiga för, huru deras jord och brukningssfitt m. m. bedömes, eller sky 
att meddela sanningsenliga uppgifter, när lrågorna af sakkunnige, kända 
och förtroende egande personer klokt framställas; så får jag ödmjukast 
föreslå, att allmogen på utlysande socknestämmor först måtte höras, huru
vida socknen skulle vilja bidraga att betala resekostnad och traktamente, 
der så behöfvcs, för den ordförande och de två valde sakkunnige ledamö-
terne, hvilka då skulle besöka hvarje större gård eller by i socknen och 
der på bestämd tid höra ägaren eller dess målsman, och uppteckningen 
först efter ett sådant hörande och beseende, som sig bör, ske. — Man 
har då ingalunda halkat förbi den, som det mest rörer, och den enes upp
gift, som är sanningsenlig och förståndig, skall naturligtvis kontrollera den 
andres, som kan vara motsatsen. — Åtminstone skall det kontrollera mera 
än om man hvarken hör vederbörande eller på stället gör sig litet orienterad. 

Kostnaden kunna ju socknarne bestämma eftersom vigten och nyttan 
af uppgifterne mer eller mindre inses — de kunna dertill för exempel be-



124 Calmar län. 

randen och upplysningar af åtskillige bland ledamöterne i länets 
första lagtima Landsting. 

stämma ett öre for hvarje tunnland oodladt och två öre för hvarje od-
ladt — hvilken ringa af gift det väl måtte vara värdt, för att få säkrare 
grund för tabellevne, och om blott en eller annan socken skulle kunna för
mås att inse sitt eget bästa, skulle snart fleve gerna underkasta sig denna 
lilla utgift, så mycket mer som ett sådant besök af sakkunnige män på 
stället skulle gifva mången jordbrukare eller jordägare en och annan värde
full upplysning, ehuru kort än ett sådant besök naturligtvis måste bli.» 

(Rooth.) 
— — »Såsom infordradt yttrande öfver hitsända förslag till plan for 

en fullständig och fortgående jordbruks-statistik, för hvars ernående på sätt 
förslaget ådagalägger arbetats Öfver 100 år, får jag ödmjukast meddela, att 
då det alltid måste anses för en erkänd sanning, det en saks utveckling 
och utredning lättast och säkrast bör ernås, då den sökes på närmare håll, 
något bättre än hvad åberopade förslaget till en jordbruks-statistik nu upp
tar icke synes kunua uttänkas; men då det ännu torde vara en svårighet 
att hos allmänheten förebygga misstankan, att man derigenom vill utforska 
enskild mans ställning eller för beskattningsändamål använda de sökta upp
lysningarne, en farhåga som äfven finnes antydd i förslaget pag. 19 och 
42, fruktar jag, att många svårigheter komma att möta, och att många om
vägar erfordras, för att ernå en så säker och fullständig upplysning till 
jordbruks-statistik, som med förslaget åsyftas. Eljest kan det visst icke 
blifva lättare för någon annan än Hushållnings-sällskapen med biträde af 
sockne-ombud att utforska årliga utsädet på hvarje särskild hemmansdel 
med afkastning och öfrige förmåner såsom antalet födda kreatur m. ra., en 
forskning, som, ehuru svår, likväl ej bör blifva omöjlig, helst om, på sätt 
förslaget upptar, Hushållnings-sällskapen af bränvinsutskänkniugsmedien till 
uppmuntran för komiterade anslå någon sorts ersättning, hvavtill de synas 
göra sig förtjente synnerligast om de för ett säkert ernående af de erfor
derliga uppgifterne hos de skattskyldige skola anställa proftröskningar. 

Sockueliggaren, hvilken enligt bilagan Bx till förslaget får vara så 
summarisk, att den för en hel församling omfattar endast ett hälft ark 
papper, synes deremot för allmänheten icke blifva så afskräckande; men 
då dernäst bilagan Litt. A. måste blifva specifik för hvarje hemmansdel 
och derefter dels granskas af särskildt utskott och dels öfverlemnas till Pa
stor i församlingen för att ibland kyrkans handlingar förvaras, på sätt pag. 
8 i förslaget antyder, hvilken handling i vissa delar alltid måste utgöra 
en slags verifikation till sockneliggaren Lit. B. så hor jag ansett mig nu 
i förväg böra fästa uppmärksamhet härå såsom ett försvårande tecken för 
Hushållnings-sällskapen att erhålla sädane sanningsenliga uppgifter, som 
åsyftas, helst så länge 1686 års Kongl. Förordning ännu är gällande, som 
berättigar Herrar Pastorer till tionde och tertial af allt hvad i afkastnings-
väg å ett jordbruk kan erhållas, kunskapen härom alltid gör det misstänkt 
hos allmogen, enär bilagan Lit. A., som specifik för hvarje hemmansdel 
skall öfverlemnas till Pastor i forsamlingen, alltid kan gifva anledning för 
församlingens Kyrkoherde att, oansedt dess rika aflöning förut, emot de 
skattskyldige, i överensstämmelse med samma bilaga,, likväl tillämpa den 
åberopade Kongl. Förordningen. 
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Nyttan och behöfligheten af en i möjligaste måtto full
ständig och tillförlitlig jordbruks-statistik lärer ingen kunna be-

Dessutom råder ännu inom månget byalag- ett sådant förhållande eller 
en sådan förbehållsarahet, att den eDa grannen icke vet hvad som af den 
andre utsås eller inhöstas, och hemställes derföre vördsammast, om det icke 
för ett lättare vinnande af ändamålet skulle finnas angeläget att hos Kongl. 
Majtt göra underdånig hemställan om den åberopade Kongl. Förordningens 
upphäfvande. 

Något annat hinder, än detta, för en årlig sannskyldig uppgift till 
jordbruks-statistik synes mig icke kunna uttänkas.» 

(Siljeström.) 

—• — »Jag har till en början trott mig finna Herr Bergs förslag åsyfta 
och, om det fullföljdes lika lätt som det blifvit uppgjordt, kunna åstad
komma den största fullständigheten; men med kännedom om huru föga 
behofvet af någon slags jordbruks-statistik är iusedt, synnerligast af menige 
man, samt om det faktum, att en mängd socknar finnas, der ingen enda 
ståndsperson är boende mera än Pastor, hvilken i dessa tider ofta är så 
qvalificerad, att han har sinne för allt annat vida mera än för socknens 
framåtskridande i jordbruk och industri, tror jag, att Herr Bergs förslag 
om soekneliggare m. m. är outförbart och har ingen framtid för sig. 

Deremot och under den förutsättning, att Hushållnings-sällskapen 
åtaga sig det besvär, som derigenom varder dem pålagdt, anser jag Kongl. 
Landtbruks-Akademiens förslag både verkställbart och for en lång framtid 
tillfyllestgörande, helst om det icke med otidig brådska sättes i verket utan 
första gången kominer att användas under lustret 1861—1865. 

Genom detta förslag befrias Kongl. Maj:ts Befallningshafvande från 
det förhatliga besväret att sammanföra och till helt bringa uppgifter, hvilka 
blifvit insamlade af underordnade tjenstemän, förut fullt sysselsatte med 
hvad dem tid efter annan blifvit piilngdt, och som icke medhinna eller 
kunua göra annat än på den bestämda tiden sammanrafsa en mängd siff
ror, som äro långt ifrån tillförlitliga för bedömande af landets sannskyldiga 
ställning och behof. 

Önskligt vore derföre, att Hushållnings-sällskapen, hvad man af deras 
kända patriotism kan hoppas, åtoge sig insamlandet af de uppgifter, hvilka 
innefattas i Tabellen A:s kolumner 7—64. De kunna det, emedan de 
hafva till sitt förfogande ledamöter fullt vuxna detta arbete, och de kunna 
det så mycket lättare, som allmogen lärt sig tro, att de upplysningar Hus
hållnings-sällskapen vanligen infordra lända jordbruket till fromma och 
icke till beskattning, hvilken de alltid misstänka der kronobetjeuiugen har 
sin hand med i spelet. 

Bland de nere skäl för uppskofvet till 1865 med nu ifrågavarande 
berättelsers afgifvande föreställer jag mig det såsom icke minst vigtigt för 
möjligheten att få sanningsenliga uppgifter af de enskilda, att i år, då 
annars tiden är inne, blifva sockneberedningarne för bevillningstaxerrageu, 
hvilka då de måste strängt genomföras redan på förhand uppskrämt jord-
brukarne för direkta beskattningar och göra dem mera än vanligt mot-
sträfviga att ånyo uppgifva afkastningen af sina hemmansdelar. 
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strida; men i afseende på formen och omfattningen af ett så
dant verk, synes man inom Statistiska Centralbyrån hafva allt-

Emot sjelfva Tabellens uppställning för öfrigt finner jag icke något 
af vigt att anmärka. Den har med afseende på det åsyftade ändamålet 
icke kunnat blifva kortare, utan att blifva ofullständig.» 

(R. Petersson.) 

— — »Förslaget, med sakkännedom genomfördt, synes för afsedda 
ändamålet vara tillämpligt.» (Nyberg.) 

— — »Otvifvelaktigt skulle säkraste kännedomen om jordbrukets till
stånd och utveckling erhållas genom årliga uppgifters insamlande i en så 
kallad sockneliggare, på sätt Hr Bergs förslag närmare antyder, om man 
blott kunde påräkna att inom hvarje socken eller distrikt finna personer, 
som vore nog intresserade för saken att deråt offra den tid som behöfdes, 
och denna blefve icke obetydlig, ifall tillförlitliga uppgifter skulle kunna 
ernås. Jag tror icke, att bland allmogen, en så beskaffad person anträffas 
inom hvar tionde by. De såkallade herremännen blefve följaktligen de, 
som i det närmaste finge bestyret på sin lott, och då vanligen en å två 
sådane, kanske också ingen, finnes inom hvarje socken, så skulle denne 
ende eller desse två få tillsätta halfva sin tid med skrifvande och resor 
för ändamålet, ty man kan icke vara säker om att bönderne sjelfve inställa 
sig hos ombudet med sina uppgifter. 

Utan ett betydligt anslag till ersättning af allmänna medel anser jag 
således Hr Bergs förslag vara förenadt med allt for stora hinder, för att 
kunna bringas till verkställighet. 

Kongl. Landtbruks-Akademiens förslag om feraåriga uppgifter är vis
serligen äfven förenadt med icke obetydliga besvär för kommunerna, men 
bör dock utan allt för mycken svårighet genom Hushållnings-sällskapen 
kunna verkställas, hvarföre detta förslag synes mig vara i sin helhet an
tagligt.» (Carlström.) 

»Ehuru förslaget, om det kunde åstadkommas i det omfattande 
skick, hvari det blifvit framställdt, i många afseenden vore nyttigt, tviflar 
jag dock, att sådant för närvarande i hela dess skick låter sig verkställa, 
emedan allmogen eller den mindre jordbrukaren ännu saknar den upplys
ning, att den kan fatta ändamålet och nyttan dermed, och större delen af 
allmogen saknar kännedom om hvad de t. ex. årligen utså per tunnland af 
olika sädesslag, äfvensom afkastningen, såväl i korntal som det hela, och 
hysa i allmänhet ett stort misstroende mot upplysningars meddelande i 
detta fall, emedan en större del derigenom befarar skatteförhöjningar. — 
Skulle möjligen upplysningar af dem erhållas, blifva de dock i de flesta 
fall opålitliga och långt ifrån med verkliga förhållandet överensstämmande, 
och således för ändamålet otjenliga. — Till detta omdöme har jag kommit, 
genom den erfarenhet jag inhemtat, dels vid meddelandet af de upplysnin
gar, angående jordbruket, och dermed gemenskap ägande ämnen, som af-
lemnats till Finans-komitén, och dels vid uppgörandet af Femårs-berät-
telserne. 

Inom flere socknar af fögderiet saknas också personer med förmåga 
att insamla och ordna de uppgifter, som fordras till sockneliggaren, och 
om än sakkunnige personer utom socknen till detta svåra, med uppoffring 
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för mycket fästat sig endast vid det önskvärda, utan att till— 
räckligen betänka och undersöka, huru mycket deraf kan vara 
praktiskt utförbart. 

af tid och kostnad förenade uppdrag, kunde erhållas, så skulle de möjligen 
dervid erhållne ofullständiga upplysningar ej kunna granskas och till ett 
med verkliga förhållandet någorlunda öfverensstämmande resultat bringas, 
förrän ordentliga sockne-kartor vore att tillgå. 

Slutligen kan jag ej undgå fästa uppmärksamheten på olämpligheten 
att betunga statens förut med många göromål öfverhopade tjenstemän med 
en mängd upplysningars meddelande i detta ämne. Hade Beredningen 
ägt kännedom om Häradsskrifvarnes förut ägande göromål, hade den tro
ligen ej framställt förslaget om desse tjenstemäns än ytterligare betun
gande med årliga uppgifters meddelande om hemman och deras bruknings
delar m. m., eller egentligen en fullständig afskrift af mantalslängdeme. — 
Skulle Häradsskrifvarue åläggas dessa ökade göromål, måste flere andra, 
tjensten egentligen tillhörande, eftersättas, och jag får derföre vördsammast 
anhålla, att Kongl. Majrts Befallningshafvande hehagade uti Dess afgifvande 
yttrande öfver förslaget härpå fästa vederbörandes uppmärksamhet.» 

(Bäckstadi.) 

— .— »Först synes mig, att den medverkan, som äskas af Härads-
skrifvare, torde komma att infalla på en tid, då vi, i följd af nya Bevill-
ningsförordningens föreskrifter, äro fullt sysselsatta, isynnerhet som komplet
terandet af de sex första kolumnerne i Tabellen torde, i anseende till 
den specifikation, till namn m. m. på hvarje hemman och lägenhet, som 
fordras, blifva i stora fögderier ett arbete af en vidlyftighet, som man 
synes ej riktigt betänkt; — derjemte kan ej 5:te kolumnen i Tabellen eller 
uppgift på backstugors antal med högst \ tunnland jord enligt mantals
längd kompletteras, emedan anteckning derom i denna längd ej erfordras, 
utan endast backstugumatlagens antal, hvilka äro vida nere än stugorne, 
då det ofta är fallet, att flere hushåll äga del och bo i samma hus. 

I betraktande häraf, och då Häradsskrifvarnes göromål för öfrigt äro 
så trägna att en tillökning deri som den ifrågavarande synes nära nog 
obillig, hemställes, om ej ändamålet skulle vinnas, om ordföranden i sockne-
komitéen ägde att från Häradsskrifvare-kontoret erhålla duplett-exemplaret 
af årets mantalslängd under Mars — och kanhända, om så anses nödigt, 
utan synnerlig olägenhet å Häradskontoret, äfven under April månad. 

Med ledning af mantalslängden och med den speciela kännedom om 
ortens förhållanden, sockne-komitéen bör anses äga, torde det således blifva 
lätt för denna komité att i allo komplettera tabellen.» 

A. Pettersson. 

— — »Förmedlade hemmantalet torde vara det rättaste att begagna, 
såsom mest öfverensstämmande med jordbruket, och deraf utgående afgifter 
och skyldigheter, samt alltså oförmedlade hemmantalet uteslutas, likaså 
torp och backstugor, eftersom dessas egor äro inbegripne under förmedlade 
hemmantalet. 

Odlad jord, naturlig äng, skog och betesmark kan icke annat än giss
ningsvis bestämmas utan genom årlig landtmäteri-förrättning; men möjligt
vis hela jordivmden till rn by eller enstaka hemman, om derpå finnes ny-

17 
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För all statistik är det ett oeftergifligt vilkor, att den är 
sanningsenlig, eller med andra ord, att <ien angifver med verk
ligheten öfverensstämmande resultater. Derförutan uppfyller 
den icke sitt ändamål, utan blifver vilseledande samt framkallar 
lätt falska beräkningar och slutsatser, hvilka måhända seder
mera läggas till grund för skadliga åtgärder. Då nu tillförlit
ligheten af hvarje statistiskt sammandrag beror på sanningsen
ligheten af deruti ingående ursprungliga uppgifter, så ligger det 
stor magt uppå, att dessa så kallade primäruppgifter äro fullt 
riktiga. De bilda byggnadens grundstenar samt måste vara 
stadiga och pålitliga, om icke hela byggnaden skall blifva mera 
eller mindre förfelad. 

Hvad jordbruks-statistiken angår, är likväl anskaffandet af 
sanna och tillförlitliga primäruppgifter vida svårare, än vid an
dra statistiska arbeten. Det torde kunna antagas, åtminstone 
här i länet, att största delen af den jordbrukande allmänheten 
sjelf saknar fullständig kännedom om verkliga arealen af sin 
jord, åtminstone hvad densammas fördelning uti särskilda ego
slag angår, samt, i brist af mätning och nödiga anteckningar, 
icke heller förmår att med noggrannhet uppgifva måttet af ut
säde och skörd. Men äfven i de fall, der sådan kännedom 
förefinnes, är det likväl ingen lätt sak att derom erhålla san
ningsenliga meddelanden, emedan allmogen ännu är benägen att 
i de efterforskningar, som i sådant afseende göras, se förbere
delser till ökning af skatter och utskylder. Denna fruktan, 

ligen upprättad karta, och denna uppgift vinnes säkrast å länets Landt-
roäteri-kontor. Medeltalet af utsäde förmoda vi säkrast kunna beräknas 
efter förmedlade Lemmantalet och följaktligen afkastningen, eller skörden, 
likaså. För vinterfödda kreatur, ehuru årligen förändring underkastade, 
synes hemmantalet äfven böra utgöra ledningen. 

Då nu den s. k. sockneliggaren, då den hinner fullbordas, helt visst 
kommer att vara den säkraste ledningen för jordbruks-statistiken, och den
nas förändring, eller förbättring ofelbart fordrar en längre tid för fullstän
dig utveckling i alla delar, än de nu antagne Femårs-beiättelserne, så våga 
vi i ödmjukhet hemställa, om icke en sådan berättelse skäligen borde inne
fatta tio år, som snarare är för litet än för mycket, för att med visshet 
kunna erfara följderna, nyttan eller skadan af vidtagna förändrade sätt för 
jordens behandling efter alla möjliga methoder.» 

Eneman och Hammar. 

— — »Då jag uti ifrågavarande förslag icke funnit något, som kan 
föranleda ändring uti de gövomål, som hittills ålegat Häradsskrifvare i all
mänhet att fullgöra, har jag icke heller något att dervid erinra. Hvad 
förslaget i öfrigt innehåller om egentliga jordbruket, kan jag ej i ödmjuk
het afgifva något yttrande.» Melén. 
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som för närvarande är temligen allmän, torde väl hos mången 
framdeles gifva vika för en bättre insigt om ändamålet med 
de önskade upplysningarne, men alldeles utrotas lärer den icke 
kunna, så länge Kyrkoherdarne ännu bibehållas vid laglig rätt 
att, der pastoralie-konvention saknas, uppbära i lön en viss an
del af jordbrukarens skörd. 

En ganska vigtig fråga är således, huru den person eller 
komité, som får sig uppdraget att insamla de erforderliga pri-
märuppgifterne, skall blifva i tillfälle att dels kontrollera och 
rätta dessa, då de befinnas vara från verkliga förhållandet af-
vikande, och dels sjelf utröna hvad en derom tillfrågad jord
brukare icke kan eller vill upplysa. Funnes en fullständig ka-
daster eller jordmatrikel, upptagande vidden af den till hvarje 
hemman eller lägenhet hörande jord af ena eller andra slaget, 
så kunde insamlaren deraf hemta all den ledning, som vore 
behöflig, för att, med kännedom för öfrigt om jordmån, bruk-
ningssätt och årsväxt, kunna någorlunda säkert bedöma belop
pet af utsäde och skörd; men ett sådant verk förutsätter så 
omfattande, tidsödande och kostsamma jordmätningar, att det 
svårligen torde kunna åstadkommas i ett så vidsträckt land, 
som Sverige, hvarest i många om icke de flesta trakter kultu
ren ännu icke tillgodogjort mera än en ringa del af den befint
liga jorden; med hänsigt till hvilken sednare omständighet ock
så kan antagas, att de i jemnbredd med folkökningen fortgående 
odlingsarbetena komma att inom hvarje tiotal af år framkalla 
högst betydliga förändringar i nuvarande jordbruksförhållanden. 

Då man således icke här kan hafva att påräkna den led
ning, som en fullständig jordmatrikel kunde lemna vid insam
ling af primäruppgifter till jordbruks-statistiken, så måste man 
inskränka sig till de upplysningar, som på annan väg kunna 
inhemtas angående jordvidd, utsäde och skörd m. m.; och i 
afseende på sättet för sådana upplysningars insamlande har 
jag ingen hufvudsaklig anmärkning att framställa vid Landt-
bruks-Akademiens förslag om tillsättande af sockne-komitéer. 
Jag anser mig dervid endast böra erinra, dels att då såväl i 
detta som i åtskilliga andra län finnas socknar, som i vidd och 
folkmängd äro mycket, ja ända till tio gånger större än de 
mindre socknarne i Riket, det torde böra föreskrifvas, att större 
socknar borde indelas i två eller, der så erfordrades, i flera 
komité-distrikt, samt dels att Hushållnings-sällskapen borde bland 
sina ledamöter utse lämplige personer, hvilka hvar och en inom 
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en viss krets öfvervakade och kontrollerade uppgifternas insam
lande och derpå grundade tabellers uppgörande. 

Om jag å ena sidan icke kan underkänna vigten och för
delarne deraf, att jordbruks-statistiken erhåller den fullständig
het, som Landtbruks-Akademiens förslag åsyftar, så framställa 
sig likväl å andra sidan flere anledningar till tvifvel, huruvida 
det må anses ändamålsenligt och lämpligt, att söka för hvarje 
år åstadkomma de ännu omständligare anteckningar, som förut
sättas i den af Chefen för Statistiska Central-byrån föreslagna 
så kallade »sockneliggare». Mycket vore redan vunnet, om man, 
såsom Akademien föreslagit, kunde hvart femte år erhålla en 
efter det projekterade tabell-formuläret upprättad, noggrann och 
fullständig uppgift å alla hufvudsakliga förhållanden, som höra 
till denna gren af den allmänna statistiken; och, om det äfven 
vore önskvärdt, att genom sådana uppgifters förnyande hvarje 
år äga tillgång på en med tiden jenit fortgående historik öfver 
jordbruksflitens resultater, så kan det dock vara betänkligt, att 
sträcka denna önskan utöfver den sannolika verkställ barhetens 
gränser. Insamlingen af de uppgifter, som erfordras för upp
görandet af den utaf Akademien föreslagna tabell, förutsätter, 
om den skall göras med noggraunhet, så många mödosamma 
bestyr, efterforskningar och anteckningar inom hvarje komité-
distrikt, att man svårligen torde finna personer, villige att hvarje 
år underkasta sig detta myckna besvär. Skulle anteckningarne 
ske årligen, vore också att befara, det hvarje års-uppgift komme 
att i fråga om areal-vidd och utsäde m. m. dylikt, oftast blifva 
alldeles lik den för nästföregående året, emedan kultur-förän
dringarne i de flesta fall ej framträda särdeles påfallande, då de 
hvarje år betraktas, men deremot vida mera falla i ögonen, när 
man tager dem i skärskådande på vissa längre mellantider. 
En hvart femte år återkommande fullständig framställning af 
jordbrukets och ladugårds-skötselns tillstånd bör efter mitt för
menande tillräckligen uppfylla ändamålet, under förutsättning, 
att man vid de beräkningar, som grundas på deruti förekom
mande fakta, egnar en jemförande uppmärksamhet på årsväx
tens beskaffenhet och skördens utfall i allmänhet under det 
qvinqvennium, som framställningen omfattar. — Jag vågar så
ledes uttala den åsigt, att de årliga uppgifterne kunde lämpligen 
inskränkas till sistnämnde omständigheter, och den fullständigare 
jordbruks-statistiken upprättas endast hvart femte år. 

Ehuru Hushållnings-sällskapen i länet framställt åtskilliga 
anmärkningar emot det af Landtbruks-Akademien uppgjorda 
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tabell-formulär, torde detsamma dock kunna utan olägenhet an
tagas till efterföljd, åtminstone till en början och intilldess er
farenheten kan komma att visa behofvet eller lämpligheten af 
en eller annan förändring. 

Af Hushållnings-sällskapen har blifvit ifrågasatt, dels att 
åtskilliga förberedande uppgifter i och för jordbruks-statistiken 
måtte från Provins-Landtmäteri-Kontoret och Skattskrifvarne 
i länet tillhandahållas de blifvande distrikt-komitéerue, samt 
dels att Hushållnings-sällskapen måtte erhålla anslag af stats
medel till bestridande af hvarjehanda med ifrågavarande stati
stiska arbete förenade utgifter. I förra afseendet erkänner jag 
visserligen nyttan och behöfligheten af de önskade uppgifterne, 
men då deras meddelanden i den form och på det sätt, före
slaget blifvit, skulle för Förste Landtmätåren och Skattskrif
varne, hvilka tjenstemäns tid redan är för deras egentliga tjenste-
göromål fullt upptagen, medföra ett alldeles nytt och ganska 
besvärligt tjensteåliggande af den natur, att särskildt biträde 
dertill torde behöfva användas, så torde skälig ersättning, möj
ligen beräknad efter gällande Expeditions-taxa, icke böra dem 
förvägras; och livad medel angår till bestridande af erforderliga 
utgifter, så och enär åstadkommandet af den ifrågavarande sta
tistiken obestridligen är att anse såsom ett till Hushållnings
sällskapens verksamhet hörande bestyr, vill det synas, som om 
dervid förefallande omkostnader borde, så länge dessa Sällskap 
få uppbära en femtedel af bränvins-utskänknings- och minut-
försäljnings-afgifterna, kunna af Sällskapens inkomster gäldas.» 

Hushållnings-sällskapet i Jemtlands län. 
— — »1:mo. I afseende å sättet för uppgifternas insam

lande biträder Hushållnings-sällskapet Kongl. Landtbruks-Aka-
demiens mening. Likaledes i afseende å uppställningen, nem-
ligen i tabellform, af de uppgifter, som kunna i siffror uttryckas. 

2:o. Beträffande åter perioderne för afgiftandet bestämmer 
sig Sällskapet, i likhet med Hr Berg, för årliga uppgifter; dock 
icke, såsom Hr Berg vidare föreslagit, för särskilda höst- och 
vår-uppgifter, och icke heller för mera omfattande femårs-upp
gifter. 

3:o. Derjemte vill Sällskapet bibehålla, enligt Hr Bergs 
förslag, en sockne-Uggare, hvaruti uppgifterna dock sammanfattas 
på tvänne skilda afdelningar: 

a. Sådana som, till sin natur numeriska eller qvantitativa, 
böra och kunna meddelas specifikt för hvarje hemmansbruk eller 
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sjelfständigt jordbruk, och således — till lättnad för samman-
föringen — helst böra i tabellform uppställas; 

b. Sådana, som icke kunna eller lämpligen böra upptagas 
annat än sockuevis. Dessa uppgifter, hufvudsakligen af qvali-
tativ natur, framställas ändamålsenligast under den form Hr 
Bergs sockne-liggare använder. 

En utskrift af den sålunda sammanfattade sockne-liggaren 
utgör årsuppgiften till Hushållnings-sällskapet, som granskar och 
sammandrager samtliga sockneuppgifterna till ett helt för länet 
och slutligen, för egen del, dertill fogar en tredje klass af upp
gifter ; 

c. Sådana, som lämpligast meddelas länsvis. 
4:o. Af bifogade förslag till formulär inhemtas, huru Säll

skapet föreställer sig samtliga uppgifterna böra i detalj ordnas 
och uppställas*). 

Handlingarna åtföljas af de genom K. B:f:de infordrade ytt
randen från en mängd af länets innevånare, hvilka hufvudsak
ligen hafva följande innehåll: 

— — »Uti förslaget till jordbruks-statistik yttrar t. f. Chefen för Statisti
ska Central-By rån pag. 29: »När man vill göra början med jordbruks-statistik, 
torde ock vara angeläget att i främsta rummet afse de för landet vigtigaste 
frågorna, då man alltid kan hoppas, att framgång-en säkert kommer att medföra 
ökad fullständighet» Ifrågavarande princip Sr utan tvifvel rigtig; men vid 
förslagets utarbetande i detalj synes denna vigtiga sats hafva fallit t. f. Chefen 
ur minnet. Beviset härpå ligger fullständigt uti förslaget till formulär för sockne-
liggaren, innehållande omkring 150 frågor, som, efter mitt förmenande, från och 

*) Formulärförslaget på ett skrifpappersark under titeln-. »186— års jordbruks-
liggare för — — NN (Län) Socken (By)» inrymmer A) specifika upp
gifter i 49 vertikala kolumner, som upptaga helarkets ena sida och omkr. 
J af den andra, och B) allmänna uppgifter, som upptaga 27 frågor. De 
specifika uppgifternas kol. 1 innehåller: »(Socknens) Hemmans och lägen
heters namn och N:o (samt brukarens naran), kol. 2 = kol. 3 af Litt. A, 
kol. 3 sammanfattar 4—6 (Litt. A), kol. 4—6 likaledes kol. 7—9 (Litt. 
A), kol. 7—10 = kol. 10—13 (Litt. A), kol. 1 1 — 1 7 = 14—20 (Litt. 
A), koL 18—-26 = -21—29 (Litt. A), kol. -27—40 = 30—43 ("Litt. A), 
kol. 41—49 = 46—54 (Litt. A). Af de allmänna uppgifterna är rad. 
eller fråga 1 = 1 af tab. Litt. B, rad. 2 = 3, rad. 3 = 4 , rad. 4 = 5 , 
rad. 5 = 8, rad. 6 = 9, rad. 7 hufvudsakl. = 11, rad. 8 = 13, rad. 9 = 
14, rad. 1 0 = 2 0 , rad. 11 = 2 1 , rad. 12 = 2-2, rad. 13 upptagande 
»antal jordbruksarbetare)!, rad. 14 = 24, rad. 15 = 25, rad. 16 = 26, rad. 
17 = 27, rad. 18 = 28, rad. 19 = 30, rad. 20 = 31, rad. 21 = 32, rad. 
22 = 35, rad. 23 = 36, rad. 24 upptagande »utskylder och otiera för helt 
mantal», hvartill kommer, nfsedt att upptagas blott å Sammandraget för 
länet, rad. 25 = rad. 15, rad. 26 = 34 och rad. 27 = 33 allt af bilagan 
Litt. B eller förslaget till s. k. sockneliggare. 
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med 13, 14, 15, 29 i hvad den afser olika åldrar på vinterfödda hästar, 32, 
33 och 35, synas till början vara af underordnad vigt, flere andra att förtiga. 
Jag betviflar ingalunda, att önskningar om en på tillförlitliga grundvalar stödd 
kännedom om landtbrukets tillstånd och förkofran från flera håll uttalats, och 
intresset för upplysningars erhållande i denna rigtning är ganska varmt; tillses 
bör likväl, att möjlighet förefinnes för frågornas besvarande på ett sätt, som icke 
vilseleder; att andra spörjsmål än sådana, som af livarje landtbrukare utan svå
righet och tidsutdrägt må kunna besvaras, ieke framkastas, samt att de personer, 
hvilka skola hafva bestyr med uppgifternas insamlande och ordnande, icke för
sitta en för deras egen ekonomi vigtig tid. Det lider intet tvifvel, att sockne-
liggarens komplettering 2:ne gåuger om året förutsätter stor nitälskan för må
lets vinnande hos de personer, som dermed skulle syssla; men å andra sidan 
torde, åtminstone inom Jemtlands län, få personer finnas, som kunna vara hu
gade, att, med åsidosättande af egna angelägenheter, årligen resa omkring sock
nen, för att hos hvarje hemmansegare inquirera hans ekonomiska ställning. 
Dessutom synas de för jordbruks-statistiken erforderliga upplysningar icke vara 
i behof att sökas hvarje år. 

Man kan med full visshet antaga, att jordbruket, hvarken här eller inom 
någon annan provins af vårt kära fädernesland, går framåt med sådana jättesteg, 
att årliga förändringar kunna af det mest forskande och granskande öga obser
veras. Allmogen, och af denna hedervärda klass utgöres provinsens flesta jord
brukare, ser med oblida ögon, om någon söker att intränga uti hans ekonomiska 
förhållanden, och söker af fruktan för ändamålet ined en sådan undersökning 
eller beskattning under en eller annan form, att, på alla de sätt den står till 
buds, gifva origtiga upplysningar. Det är nogsamt bekant, med b vilken ovilja 
allmogen gick kronobetjeningen till möte, när fråga var om meddelandet af er
forderliga uppgifter till femårsberättelsen. Den kunde icke fatta eller inse nyt
tan och vigten af dessa meddelanden, och föreställningen har troligen icke för
ändrats. Att nu årligen återkomma med enahanda frågor skulle efier all san
nolikhet ännu mera uppjaga den utbildade tron på Statsmagternas begär att åt
komma någon procent af en med svett och möda förvärfvad förmögenhet. 

Det synes således som till en början andra uppgifter än de, hvilka förut 
influtit uti Konungens Eefallningsliafvandes Feiuåis-berättelser i afseende å jord
bruket, och hvilka uppgifter allmogen varit van att afgifva, icke borde uti jord
bruks-statistiken upptagas och afgifvas allenast hvart femte år. Det faller af 
sig sjelft, att insamlandet af dessa uppgifter, verkställdt på direkt eller indirekt 
vis, samt kontrollen öfver deras tillförlitlighet både kan och bör ske på ett mera 
tillfredsställande sätt än förut varit öfligt. Då det af t. f. Chefen för Statisti
ska Byrån afgifna förslag uti ifrågavarande fall är praktiskt oanvändbart för det 
närvarande, enär en stor del af deri förekommande frågor är omöjlig att be
svara, samt för jordbruks-statistiken onödig, torde detsamma i deas nuvarande 
skick icke böra förtjena Nådigt afseende.» 

(Kronofogden i Jemtlands Norra fögderi.) 

— — »Då det tvifvelsutan ligger mycken vigt uppå, att den tabell, som 
bör för hvarje socken upprättas af dertill utsedde för saken nitälskande personer, 
utan någon annan ersättning än tillfredsställelsen att hafva verkat för ett all
mänt godt ändamål, blifver i möjligaste måtto inskränkt och enkel, utan att 
derföre i hufvudsaken förfela hvad som åsyftas, torde Kongl. Landtbruks-Aka
demiens förslag, såsom mindre inveckladt än Hr Bergs, böra såsom ledning för 
så väl formen som detaljer tillerkännas företräde. Dock anmärkes, att tabellen, 



224 Jemtlands län. 

som ar afsedd att upprättas hvart femte år, icke utan större svårigheter och 
deraf härledda misstag skulle kunna innehålla något pålitligt medeltal för en 
femårsperiod; samt att, ora man äfven finge ett sådant medeltal i åtskilliga de
lar uppgifvet, det tvifvelsutan endast vore vilseledande, såsom icke grundadt på 
förut uppgjorda tabeller for hvartdera året, hvilka åter icke rimligen kunna be
gäras, så länge icke något arfvode för sådant arbete finnes anslaget. Således 
förmenar jag, att man till en början bör vara belåten med tabeller, som angifva 
förhållandet, sådant det befinnes hvart femte år, utaf hvilka, efter 15 ä 25 års 
förlopp, kunde utdragas ett medeltal, kanske pålitligare, än det man för b vart 
femte år önskat sig. 

Dernäst förmodar jag, att från tabellen saklöst skulle kunna uteslutas åt
skilliga kolumner, hvaribland de som omfatta: det oförmedlade hemmantalet; 
beloppet af skördadt hö efter odlade foderväxter och från naturliga ängar; be
loppet af utfodrad säd och potatis, samt alla de kolumner som upptaga alle
nast utskylder och onera inom komunerna. Så vidt jag förmår bedöma, kan 
uppgiften om oförmedlade hemmantalet icke lända till ringaste nytta for jord
bruks-statistiken, och hvad angår qvantiteten af till utfodring använd säd och 
potatis, kan uppgift om densamma aldrig med den noggrannhet infordras, att 
beloppet bör med siffror i tabellen utsättas, utan synes ett allmänt omdöme 
härom, särskildt yttradt, vara lämpligare, hvilket jemväl bör tillämpas på hö
skörden från odlingar och naturliga ängar, emedan icke någon jordbrukare hvar-
ken mäter eller väger sitt hö, utan kan blott uppgifva om han fått litet, medel
måttigt eller ymnigt, godt eller mindre välbergadt; och beträffande kommunala 
utskylder, hvilka visserligen kunna till största delen uppgifvas i tabellform, om 
och. när sådant erfordras, förekommer det mig likväl, som desamma icke kunna 
äga något egentligt sammanhang med jordbruks-statistiken och således icke böra 
belasta ifrågavarande tabell. 

Om, såsom jag derjemte antager, socknetabellen, till undvikande af allt för 
stor vidlyftig!) et, icke bör specifikt upptaga hvarje jordbrukningsdel, utan hvarje 
by eller skifteslag, — kanske hellre det sednare för att lättare, enligt skiftes
handlingar, finna arealen af jorden och dess skiljaktigheter, kunde de torp eller 
backstugor som tillhöra by eller skifteslag, derunder inbegripas, och de för dessa 
afsedda 2:ne kolumner uteslutas. För öfrigt anser jag, att kolumnerne för jord-
vinning äfven kunna utgå, emedan jordvinningen ändock kommer att synas hvart 
femte år uti den kolumn, som nu har N:o 7. 

Vidare får jag anmärka, hurusom det svårligen torde låta sig göra att med 
siffror af något värde ifylla kolumnerne 18, 19 och 20 med arealen af begag
nad jord, särskildt för hvardera sorten af hö, grönfoder och andra växter, hvar-
emot man antagligen borde kunna komma sanniugen något närmare med mindre 
besvär, om man hade att uti allenast en koluran, för foderväxter i allmänhet, 
införa jordarealen, och finge särskildt anmärka eller antyda de foderväxter, som 
företrädesvis begagnas, i hvilket fall dessa 3:ne kolumner kunde till en förvandlas. 

Med afseende å tabellens inskränkning till afgifcinde af allenast befintliga 
förhållandet för det år densamma upprättas, får jag slutligen tillägga, att om 
det är nog mödosamt att taga reda på, huru mycket hvarje jordbrukare för del 
löpande året utsår af de särskilda sädesslagcn och potatis, så är det ännu kin
kigare att få veta, huru mycket skörden gör i tunnor eller kubikfot, hvarföre 
stora svårigheter tvifvelsutan förete sig vid kompletterandet af alla de kolumner, uti 
hvilka skördens belopp skola införas, fastän något medeltal ej komme ifråga. —• 
Det skulle äfven, ehuru tabellen visade önskvärda framsteg såväl i odlingar som 
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utsäde, kunna inträffa, att skördebeloppet ej antydde något motsvarande resultat 
i följd af ett iuträffadt svagt eller missväxtär, men orsaken härtill vore lätt 
förklarad i en särskild not, der jemväl förhållandet med skörden under de för
flutna fem åren kunde anmärkas i enlighet med årsväxt-berättelserna, hvilka, 
grundade på välbetänkta allmänna omdömen, äro och blifva fullt så tillförlitliga, 
aom hvarje annan uppgift. Likaså kunde ett ogynnsamt förhållande med vin
terfödda kreatur förklaras, i händelse tabellen eller de deruti införda siffror ej 
vore i denna del fullt tillfredsställande, i följd af missväxt på hö eller andra 
orsaker. Erfarenheten har likväl ådagalagt, att i den mån s. k. skogs- eller 
myrslåtter öfvergifvas och i stället odling af foderväxter fortgår, höskörden är 
vida mindre än sadesafkastningen beroende af olika eller mindre gynnsamma 
årgångar. (Kronofogden i Jemtlands Södra fögderi.) 

— — »Till fullgörande af det erhållna uppdraget, får jag ödmjuknst upp-
gifva, att andra utvägar än de i underdånighet föreslagne, så vidt jag förstår, 
icke finuas för erhållande af det uppgifna ändamålet, såvida sockne-komitéer 
eller Hushållnings-sällskaps ombud kunde erhållas, som med intresse omfattade 
saken och med erforderlig kännedom ägde ledighet att deråt egna sin tid; att 
tillräckligt antal sådane rinnas betvifiar jag emellertid på det högsta, emedan 
arbetet med uppgifternas insamlande blifver så tidsödande och brydsamt, att, 
jag är derom öfvertygad, ingen enda bonde och ganska få ståndspersoner inom 
hela fögderiet finnas, som kunna utan särskilda, förr icke gjorda beräkningar, 
mätningar och vägningar, — ett besvär som flertalet säkerligen icke underkastar 
sig, — meddela fullt tillförlitliga svar på alla de framställde frågorna. — Jag 
fruktar således högligen, att allt är en from önskan, som för närvarande icke 
kan vinnas. — Nödiga uppgifter till Femårs-berättelsen hafva hitintills vanligen 
erhållits derigenom att kronofogde eller länsman sammanträdt med några bland 
de förståndigare inom socknen och derigenom erhållit någorlunda kännedom om 
förhållandet med några hemmans jordbruk, hvarefter det heia i förhållande till 
bättre och sämre hemman beräknats, hvilket sålunda aldrig kunnat eller på detta 
sätt kan blifva fullt tillförlitligt. Genom sockne-komitéer eller ock Hushållnings
sällskapets ständiga ombud torde möjligen säkrare uppgifter erhållas och hopp 
finnas, att man, med stigande upplysning om nyttan och förvissning om att 
uppgifterna ej leda till skatteförhöjning, i framtiden mer och mer närmar sig 
det föresätta målet.» (Kronofogden i Herjedaleus fögderi.) 

— — »l:mo. Kongl. Landtbruke-Akademims fördag. För min del anser 
jag, att, om detsamma skall i nåder gillas och fastställas, Häradsskrifvarne en
dast derigenom skulle tillskyndas icke obetydligt ökade göromål, utan att likväl 
förslaget, som endast afser upprättandet af en tabell hvart femte år, skulle med
föra det resultat, som denned vore afsedt, eller vinnandet af en fullständig kän
nedom om jordbrukets tillstånd i och för upprättandet af en jordbruks-statistik. 
Den föreslagna tabellformen synes mig nemligen dertill icke tjeulig, emedan 
den, såsom upptagande hvarje hemninnsdel och jordlägenhet, blefve alltför vid
lyftig, och dessutom, särskildt beträffande detta liin, ej heller vore användbar i 
tby, att ett hemman eller en by härstädes ofta kan bestå af rierfaldiga hem
mansdelar, hvilkas ägare sålunda uti tabellen nödvändigt skulle till namn upp
tagas. En dylik method har dessutom redan förut här i länet begagnats, hvil
ket af 1821 års Hushållnings-sällskaps-handlingar kan inheratas, och livad deri
genom vunnits, torde vara nogsamt kändt. Skulle äfven Häradsskrifvarne åläg
gas att införa alla namn och lägenheter, så vore ju dernied för statistiken snart 
sagdt ingenting vunnet, ehuru ett stort besvär och mycken tidspillan redan der-



226 Jemtlands län. 

med vore förenade, utan dä återstode ju det väsendtligaste eller införandet för 
hvarje ägare och lägenhet af utsäde, kreatur m. m., och hvem skulle sedan full
göra detta åliggande? Troligen skulle ingen »i längden» kunna gå i laud der-
med, äfven om ock någon af entusiasm för saken för en gäng skulle vilja åtaga 
sig besväret. Med ett ord: detta förslag innebär uti sig allt för mycket onö
digt arbete, utan att ändock ändamålet dermed skulle kunna ernås. Förslaget 
är således, enligt miu tanke, icke användbart här i länet, hvarest byarnes afläg-
senhet från hvarandra dessutom lägger största hindret i vägen för dess anta
gande. 

2:do. Hr. Bergs förslag åter tyckes deremot vara mera förtjent af upp
märksamhet. Den deruti uttryckta indirekta roethoden synes äfven mig vara 
ändamålsenlignst för samlandet af årliga uppgifter, hvilka småningom mer och 
mer böra med sanna och verkliga förhållandet kunna blifva öfverensstämmande. 
Skulle derjemte en jord-matrikel för hvarje socken öfver jordens odlade areal 
kunna erhållas och en säker utgångspunkt således vinnas, så anser jag, att man 
genom de årliga uppgifternas samlande, i den form de af länets nuvarande Hus
hållnings-sällskap blifvit uppställda, skall kunna få den fullständigaste kännedom 
om jordbrukets ocb dess binäringars ståndpunkt och utveckling här i länet, utan 
att något större besvär derigenom förorsakas någon af dess individer. — Jag 
förordar för min del sålunda de årliga uppgifterna enligt Hr Bergs förslag, äf-
vensom qvinqvennala undersökningar om sådana ämnen eller frågor, som först 
efter någon tids förlopp kunna bestämmas, hvarvid äfven uppgift om kameral
förhållanden från Haradsskrifvarne då kunde infordras. 

Hvad deremot förslaget till s. k. sockneliggare vidkommer, så, ehuru de 
åberopade fördelarne af dylika liggare icke torde kunna jäfvas, lärer likväl hin
der, åtminstone här i länet, för närvarande uppstå, som gör införandet af så
dana nära nog omöjligt. Hit hör naturligtvis i främsta rummet svårigheten att 
finna personer inom hvarje socken eller ens inom någon, som ville åtaga sig 
uppdraget med liggarens förande, hvilket äfvenledes i anseende till socknarnes 
vidsträckta omfång i många afseenden skulle blifva förknippadt med mycket ar
bete, hvarå ingen torde vilja förspilla hvarken tid eller möda. 

Att begge förslagen utgå från den synpunkt, att uppgifterna till jordbruks
statistiken väsendtlignst skola utgå från Hushållnings-sällskapen, deremot torde — 
såsom det riktigaste - - icke vara något att invända.» 

(Häradsskrifvaren i Norra fögderiet.) 

— — »Med antagande deraf, att landtbmks-statistikens praktiska och här
vid närmast afsedda syfte är, att periodiskt iakttaga och derefter till ett ordnadt 
helt sammanföra de sakförhållanden, hvilka beteckna modernäringens tillstånd 
och utveckling, samt genom den öfverblick, en sådan sammanställning är egnad 
att gifva, vinna insigt i lagarne för denna utveckling och på samma gång en 
säker vägledning för de åtgärder till dess befrämjande, hvilka under gifna för
hållanden kunna från Statsraagternas sida vara påkallade, synes jordbruks-stati
stikens hufvudsakliga föremål blifva följande: jordområdets vidd och fysiska be
skaffenhet, den uppodlade delens förhållande till det hela, klimatförhållanden; — 
befolkningens antal och huru stor del deraf som är joidbrukande;—växter som 
odlas: sädesslag, skidfrukter, rotfrukter, foderväxter; — utsädets belopp och skör
dens förhållande dertill och till den använda jordvidden;—jordbruksredskap och 
brukningssätt samt gödningsämnen; — husdjur och deras antal af hvarje slag; — 
konsumtion och öfverskott af jordbruksprodukter. — I afseende å det praktiska 
utförandet af en dylik undersökning, synnerligen i de delar som oundvikligen 
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måste bero på specifika uppgifter för hvarje större eller mindre jordbruk, eller 
i allmänhet sådana som med absoluta siffertal uttryckas, synes, då saken ännu 
är så ny och för allmänheten sannolikt föga välkommen, den största möjliga 
enkelhet och arbetsbesparing för de vid uppgifternas insamling medverkande 
vara nödvändig, om ett nöjaktigt eller ens något resultat skall vinnas. I den 
mån allmänheten hinner Öfvertyga sig om de statistiska undersökningarnes verk
liga syftemål och draga nytta af de offentliga bidrag och understöd till jord
bruksnäringens befrämjande, hvilka tvifvelsutan deraf blifva en följd, och i den 
mån de medverkandes arbete lättas genom det stegrade intresset för saken och 
genom förvärfvad vana: i samma mån böra ock efterhand anspråken i detta 
hänseende kunna mer och mer utsträckas. — Hvad som åter kan eller bör ut
tryckas i form af allmänna iakttagelser eller omdömen för ett större antal jord
bruk sammanlagda, t. ex. för socknen, för länet, erfordrar ett jemtörelsevis ringa 
arbete och torde derföre genast kunna fordras med all önskvärd och behöflig 
fullständighet. 

Med begagnande af nedanangifna proportioneringsmethod synes förstnämnda 
klass af uppgifter, den specifika och numeriska, kunna inskränkas till följande: 
hemman och lägenheter samt brukares namn; — jordvidden: odlad jord, natur
lig äng, öfriga egor; — utsädets belopp af: sädesslag, skidfrukter, rotfrukter; — 
vinterfödda kreatur: hästar, hornboskap, får och getter, svin; hvilket allt låter 
sammanföra sig i en tabell på 10 å 12 kolumner. — Öfriga uppgifter, bero
ende dels på sakkunniga personers samlade iakttagelser och derpå grundade om
dömen, dels på redan förhandenvarande offentliga handlingar: jordens beskaffen
het, väderlek, såningstid, skördetid; — den jordbrukande befolkningens antal, 
förhållande till hela folkmängden; — skördens förhållande till utsädet i korn
tal; och således, då utsädet är bekant, dess absoluta belopp; — de proportioner 
med hvilka de särskilda sädesslagen: korn, råg etc; skidfrukterna: ärter etc.; 
rotfrukterna: potates etc, ingå i ofvan specifikt utredda totalsummor af hvar
dera; och i hvilka förhållanden den odlade jordarealen till hvardera användes;— 
proportionen mellan höafknstningen af odlad och naturlig äng, höskördens all
männa karakter af »god, medelmåttig» etc; — jordförbättringar; — jordbruks
redskap, brukniugssätt, gödningsämnen; — konsumtion och öfverskott af jord
bruksprodukter; — räntor och onera. 

Om än den första uppränningen till en jordbruks-statistik i en och annan 
del må erfordra embetsverks och auktoriteters medverkan, eller till och med 
särskilda förberedande undersökningar med anslag af statsmedel (t. ex. för ut
rönande af jordarealen): sä synes likväl det vidare och hufvudsakliga bestyret 
dermed lämpligast kunna, såsom Kongl. Landtbruks-Akademiens förslag också 
afser, anförtros ät Hushållnings-sällskapen, såsom de der antagligen bäst skola 
lyckas att erhålla sanningsenliga uppgifter och att efterhand utrota det vanliga 
misstroendet mot undersökningar af denna art, genom de sundare åsigter rö
rande deras verkliga ändamål, de, bättre än någon annan, böra vara i tillfälle 
att bland allmänheten sprida. 

Beträffande slutligen lämpligaste periodcrne för ifrågavarande undersök
ning, så synes en inre nödvändighet påbjuda den årligen återkommande, enär 
naturen sjelf inom tiderymden af ett år begränsat, såväl växtlifvets processer af 
pånyttfödelse, tillväxt, mognad och hvila samt allt menskligt deraf beroende 
arbete, som resultatet af dem båda.» (Häradsskrifvåren i Södra futjderiet.) 

— — »Enligt mitt förmenande måste åstadkommandet af en i möjligaste 
måtto sanningsenlig jordbruks-statistik ännu stanna inom önskningarnes om-
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rade, åtminstone med hänsyn till detta fögderi, såväl i anseende till den hos 
allmogen djupt inrotade äsigten, att dermed endast afses att utröna, om icke 
högre skattebidrag må kunna densamma påläggas m. m., som ock till följd af 
den allmänt lådande totala bristen på personer inom de särskilda socknarne 
utrustade med erforderliga insigter och förmåga att föra den föreslagna särdeles 
vidlyftiga sockne-liggaren, och torde man derföre få nöja sig, om man från pro
vinsen Herjedalen möjligen på föreslaget sätt skulle kunna åstadkomma en del 
utaf de af Kongl Laudtbiuks-Åkademien föreslagna uppgifter.» 

(Häradsskrifvaren i Herjedalen.) 
— — (Efter inledning rörande möjligheten att träffa personer med insigt 

och håg att öfvertaga arbetet och den vigtiga inflytelsen i detta hänseende af 
växande förtroende till Läns-styrelsens nit, yttras): »Por att nu fälla ett ytt
rande rörande förslaget sjelft, måste, ined afseende på dess princip och så vidt 
jag kunnat deri intränga, efter min tanke erkännas, att ifrågavarande princip 
af Hr Berg är funnen och i förslaget vederbörligen lagd till grund för jord
bruks-statistikens bearbetning; hvadan i detta afseende förslaget efter min tanke 
bör förordas. 

Hörande methoden åter torde det ännu och innan den hunnit in praxi pröf-
vas, vara både för tidigt och svårt att afgöra, huruvida den lyckligaste är fun
nen eller icke. Ehuxuväl deroin allt efter förhållandena inom hvarje kommun 
kan yttras pro et contra, synes densamma likväl, sådan den uti Hr Bergs för
slag är angifven, äga fördelen att icke lägga hinder i vägen emot en framtida 
utveckling och förbättring och, der den äger påräkna någon ynnest itrån tän
kande jordbrukares sida, i sin närvarande form vara fullt tillfyllestgörande. 

Så liinge nemligen Rikets Ständer icke finna skäl aflöna ett Statistiskt 
Embetsverk i annan eller vidsträcktare form än det närvarande, utan öfverlemna 
ytterst åt det enskilda nitet att insamla de vigtiga statistiska uppgifterna, 
torde föga någon method kunna rinnas, som icke innebär sina svårigheter eller 
bland dessa erbjuder färre än den föreslagna. Och då en redan långvarig er
farenhet, vunnen dels inom dels utom riket, ligger till grund för det förslag, 
som nu är framlagdt,, och problemet icke har anuan natur än att vara prak
tiskt, synes mig dess beskaffenhet helst tala för det tillvägagående för vinnan
det af livad som sökes, att, dii inga verkliga skäl deremot finnas, så fort sig 
göra låter sätta det ifrågavarande förslaget i verkställighet, då det säkrast lärer 
upptäckas, hvilka lyten eller förtjenster detsamma innebär. 

På dessa skäl kan jag icke annat än med den ringa insigt och erfarenhet, 
jag i förhållande till hithörande frågor besitter, äfvenledes med afseende på 
den angifna methoden godkänna Hr Bergs förelag.» (Pastor i Oviken.) 

— — »Om Sverige skall någonsin kunna få en länge saknad tillförlitlig 
jordbruks-statistik, så synes, efter mitt ringa förmenande, det förslag, som Che
fen för Kongl. Statistiska Central-Byrän, Hr Doktor Berg afgifvit, just vara 
det, som bör kunna säkrast leda till den vigtiga sakens utförande. Så vidt 
jag kan förstå och bedöma, äro der upptagna alla de hufvudsakliga frågor, 
som efter nuvarande förhållanden kunna och böra besvaras, för att bereda så 
noggrann och fullständig kännedom, som möjligt, om Svenska jordens odlade 
och icke odlade vidd; dess naturliga beskaffenhet; om sätt, verktyg och medel, 
för att sköta den; om dess afkastning; öfverskott efter afdrag af brukarens hus-
hållsbehof; hästafvel, boskapsskötsel, m. m. 

Med möjligaste noggranna och tillförlitliga kännedom om dessa och alla 
dithörande, i projektet upptagna, ämnen, skola alla de, som antingen af em-
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betsnit eller af intresse för saken känna sig uppmanade att bidraga till vidare 
utveckling och befrämjande af den för vårt land vigtigaste näringsgren, finna 
en säker ledning för sitt bedömande af jordbrukets allmänna ställning och 
framsteg uti våit land, lätt inse dess brister och behof, sättas i stånd att ut
finna medel till bristernas afhjelpnnde vare sig genom förbättrade och flera 
landtbinksskolor, eller genom goda författningar, genom beredande af stats
anslag till uppmuntringar och understöd, allt eftersom behofvet det fordrar och 
tillgångarna det medgifva. 

På grund af det jag nu haft äran yttra, kan jag, för min ringa del, icke 
finna, att, såsom jag sett. påstås, förslaget innehåller några onödiga frågor. Då 
förslaget skall gälla för hela Diket, så måste alla de upptagna frågorna finnas 
der, om ändamålet dermed skall uppnås: en så fullständig kunskap, som möj
ligt, om landets modemäring. 

Någon skulle måhända hellre sett, att förslaget fordrat flera kamerala upp
gifter, t. ex. om alla de utskylder och oiiera, som åtfölja jordbruket, emedan 
man utan dessa uppgifter lätteligen skulle kunna komma till falska slutsatser 
ora jordbrukarens ekonomiska ställning, oia man icke i sammanhang med upp
giften om hvad han kan hafva att afyttra ur sin spanmålsbod, ladugård och 
stall, ser upptagna hans årliga utskylder och onera. Men förslagsförfattaren 
synes ärna hemta dessa nppgifter utnr andra, lika tillförlitliga, källor, och glöm
mer säkert icke då att på behörigt ställe införa dem i Riket? allmänna statistik. 

författaren uppgifver tvenne sätt att vinna svar på de uppställda statisti
ska frågorna: det direkta, att hemta dem af jordbrukaren sjelf, och det indi
rekta att få dem besvarade genom personer inom hvarje socken, hvilka hafva 
nit tor saken. Med fullt skäl anser han det förra såsom det enda säkra, blott 
man kunde lita på brukarens förstånd och ärlighet. Det är ock otviiVelaktigt, 
att en fullt tillförlitlig kännedom om jordbrukets tillstånd och iörkofran aldrig 
gerna kan vinnas, så länge man ieke får den ärligt genom jordbrukarens egen 
mun eller penna. Men först när folket blifvit mera allmänt skrifkunnigt och 
hunnit den upplysning, att det sätter en ära uti att vara redligt, och ej fiuktar 
för högre skatter, såsom följd af de uppgifter det lemnar — då kan man di
rekte hemta svar på frågorna, likväl ej utan en viss kontroll, ty med den stör
sta redlighet kunna misstag begås. Folkskolornas allmännare anlitande och ni
tiska skötande böra väl påskynda den tidpunkt, då en sådan skicklighet och 
upplysning blifva snart sagdt allmänna. Ifrågavarande sätt att vinna äskad 
upplysning om jordbruket mä derföre icke lemnas alldeles åsido. 

Det indirekta sättet är följaktligen för närvarande det euda möjliga, för 
att komma till en början så nära som möjligt till det åsyftade målet. I de 
oiter, der det ej saknas män med både nödiga kunskaper och nit för jordbruks
statistiken, bör det ej blifva svårt att på denna väg, på ett temligen tillfreds
ställande satt, fä besvarade de uppgifna frågorna. Men svårt, om ej rent af 
omöjligt, torde blifva för äfveu de skickligaste och mest nitiska män att besvara 
frågorna 1, 2 och 6 i formuläret till sockneliggare, innan de i förslaget nämnde 
ekonomiska kartor och jord matriklar för länen blifva färdiga att lemnas dem 
till ledning. Emellertid kunde man dock hjelpa sig fram med de uppgifter 
för berörde frågor, hvilka Konungens Befallningshafvimde hölle vederbörande 
tillhanda ifrån länens Landtmliteri-Kontor. Att få dessa uppgifter för åren 
1861 och 1862 lär väl knappast låta sig i alla lan göra; för dessa år torde 
man få stanna vid uppgifterna för de öfriga frågorna; men dessa böra ock uti 
sockneanteckuingsboken eller liggaren intagas, på det att finansuppgifterna för 
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1865 må blifva så fullständiga som möjligt. Till denna tiden böra väl ock 
säkra uppgifter för ofvannänmiie frågor hinna ordnas och tilldelas hvarje socken 
i länen. Någon ersättning för detta arbete borde föreslås och beviljas Förste 
Landtmätaren eller de personer, som åtaga sig detsamma. 

Emellertid lära väl icke Konungens Befalltiingshafvande uraktlåta att hos 
vederbörande utverka skyndsam handläggning vid ofvannämnde kartor och ma
triklar. Då ifrågavarande arbete kräfver mycken tidspillan, ihärdighet och sak
kunskap, så synes det ej kunna i längden väl och med skicklighet utföras, om 
det icke öfverlemnas åt en särkildt aflönad Korps. Men då vår fattiga stat 
icke skulle kunna aflöna en ny Embets- ocb Tjenstemanna-Korps, så må man 
till en början åtminstone se sig om efter en Korps, hvars embets- och tjenste-
åligganden icke upptaga så mycken tid, som för de öfriga. Ät militären borde 
det statistiska arbetet helst öfverlemnas. Den är i allmänhet klent aflönad; 
om den finge i och för arbetet någon vedergällning, så skulle den säkert un
derkasta sig besväret. Då krig eller kommenderingar inträffade, funnes väl an
dra män, som kunde under tiden ansvara för arbetets fortgång. Men då denna 
fråga icke är förberedd, så blir, att börja med, enda utvägen den, att ibland 
folk af alla klasser utse de mest kunniga och för saken nitiska män. De tjen-
ligaste arbetare borde man väl, skulle jag tro, kunna finna ibland prester-
skapet. Men i den nuvarande öfver allt stora bristen på Adjunkter, och då de 
kyrkliga göromålen allt mera ökns och presterna redan hafva fatt sig pålagdt 
ett nytt tidsödande statistiskt arbete, är icke skäl att vänta, det de skulle kunna 
åtaga sig det nu ifrågavarande, som fordrar så mycken tid och möda. Hvad 
de härvid kunna och böra göra, vore att upplysa allmogen om afsigten med 
detta ärende: att det icke företages för att öka dess tyngder, utau för att be
reda dem utvägar till ett lättare och mera lönande jordbruk. För öfrigt torde 
presterskapet icke undandraga sig att genomse och granska de afgifvande be
rättelserna, när dessa lemnas dem så tidigt, att rättelser hinna göras, innan de 
skola afgå. 

Återstår tills vidare således ingen annan utväg för frågornas besvarande, 
än den i projektet uppgifna, eller att vända sig till Huslialluings-säliskapen 
och deras afdelningar, Socken-sällskapen eller, der dessa saknas, till Socken-
nämnderna. Af formulär till sockne-liggare borde utdelas till socknarna flera 
exemplar, för att utdelas till enskilda, såväl bland bönder som ståndspersoner. 
Det vid förslaget fogade—formuläret kunde begagnas för dessa personer, men 
för sockneliggare och Hushållnings-sällskapens beliof vore, tror jag, önskligt, 
att den blefve upprättad med kolumner, för att lätta summeringen för byar 
och socknar, för att få de summor, som skola upptagas å uppgiften till Konun
gens Befallningshafvande. 

I hvnd mån förslaget kan och bör tillämpas i Jemtlands län, det kan Ko
nungens höga Befallningshafvande bäst inse och bedöma. Likväl vill jag, enligt 
gunstigt uppdrag, framlägga mina enskilda oförgripliga åsigter i deuna fråga. 

Länet bör med all tacksamhet erkänna det outtröttliga nit och verksamhet, 
som dess Höfdingar under en tiderymd af mer än 40 år användt för dess jord
bruks upphjelpaude. Men, såsom bekant är, mycket återstår ännu och derföre 
vore nödigt, att det ifrågavarande försLiget äfven här tillämpades, i alla frågor, 
utom den sista uti ofvanberörde formulär. Hvad ofvanföre är nämndt i afse-
ende på l:a, 2-.a och 6:te frågorna, giiller äfven här. I afseende på den 22:a 
kan erinras, att här i länet icke odlas fruktträd eller handclsväxter. 
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Att i ett så glest bebodt och vidsträckt län finna hugade och skickliga män 
att befatta sig med uppgifternas samlande och afgifvande, det blifver den kin
kigaste frågan. På flera år haT jag ej hört, om Hushållnings-sällskapets afdel-
ningar, eller de s. k. sockensällskapen, äro i verksamhet eller icke. Aro de 
ännu verksamma, så vore väl, enligt ofta åberopade förslag, rådligast att anlita 
dem om nyssberörde uppgifter; dessa kunde samlas af ledamöterna i nämnde 
sällskaper samt kontrolleras, ordnas och sammanföras af ordföranden. • 

Hafva berörde Sällskap upphört, så återstår den utvägen att antingen 
upplifva dem och anförtro ärendet åt deras verksamhet, eller ock att öfverlemna 
det åt socknenämnderna. I detta län gäller framför allt, livad jag ofvan i all
mänhet haft äran andraga om befrielse för prästerskapet från befattning med 
detta ärende, och om behofvet att snart, om icke genast, söka öfvertala militä
ren att åtaga sig besväret dermed.» (Pastorerne i Hammerdal och Lith.) 

— — »Angående methoderna för meddelande af uppgifter för jordbruks
statistiken, anser jag den omedelbara eller indirekta methoden vara den rätta 
för vinnande af ändamålet. På landsbygden är största delen af jordbrukave 
okunniga i skrifning och räkning och kunna således icke göra de erforderliga 
anteckningarna, äfvensom de sällan pläga anteckna om utsäde, skörd af åker 
och äng, afkastning af ladugård eller inkomster af hemman och binäringar, 
hvarfore de icke kunna riktigt derora uppgifva. Dertill kommer, att allmogen 
drager i betänkande att lemna sådana uppgifter, i den orätta föreställningen, att 
skatterna skulle ökas, då hemmanens verkliga afkastning och andra binäringar 
blefvo kända. Att af allmogen erhålla dessa uppgifter, vore en möjlighet, om 
sockennämnden samlade och afgåfve dem; me,n hinder deremot förefinnns äfven, 
då åtskilliga, som äro skickliga att vara ledamöter i denna nämnd, vilja undan
draga sig att deruti vara ledamöter för de allt mera ökade åligganden, dermed 
förenade besvär och uppoffring af tid, hvarmed de dragas ifrån sitt arbete. 
Skulle dessa uppgifters aflemnande åläggas sockeunämnden, skulle äfven ytter
ligare en svårighet uppstå att förmå skickliga personer att inträda i socken-
nämnden. Den omedelbara eller indirekta methoden är, enligt mitt förmenande, 
den hvarigenom sagde uppgifter lättast och säkrast kunna erhållas. Jag vägar 
derfore vördsamt föreslå, det Konungens Befallningshafvaude antingen lemnar i 
uppdrag åt och förordnar vissa sakkunniga personer att insamla och lemna dessa 
uppgifter, eller ock, om så behöfligt anses, tillsätter en komité inom hvaije soc
ken för detta ändamål. Sådana embetsmän, som jemte sin tjenstebefattning 
halva ledighet till att samla och afgifva sådana uppgifter, ståndspersoner och 
några kunniga för det goda ändamålet kända nitälskande bland allmogen kunde 
dertill utses. Om komité tillsättes, böra ledamöterita vara blott några. Till er
sättning för dem, som sanda och aflemna dessa uppgifter, torde ett litet bi
drag af Statsmedel kunna beviljas, eller ock om Hushållnings-sällskapet dertill 
har tillgångar. 

Att lemna i uppdrag åt presterskapet att samla och aflemna sådana upp
gifter, eller ock deltaga i nämnde komité, är icke lämpligt, då presteraa jemte 
sitt kall äfven blifvit på sednare tider mer och mer ålagda hvarjehanda göro-
mål, ehuru nu för tiden är brist på unga prester såsom medhjelpure i det pre-
sterliga kallet. Presterskapet bör dock beredvilligt lemna de uppgifter, som det 
kan meddela. 

Under de sista tio åren har inom Bergs pastorat allmogen mer och mer 
vinnlagt sig om jordbruket medelst utdikning af myror och skogsängar, upp
brytande nf hårdvall och odling dera, hvarigenom tillgången på spanmål och hö 
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blifvit ökad. Då stora skogstrakter här blifvit under nämnda år försålda för 
afverkning, och då äfven genom huggning af timmer och bjelkar dera samt 
forsling deraf stora penningesummor influtit, hafva väl många bland allmogen 
användt dessa ökade tillgångar till dels odling af jorden och dels till betalande 
af skulder på hemmanen. Dock må icke heller döljas, att de ökade tillgångarna 
på penningar af många missbrukas till anskaffande af öfverflödsvaror och fåfäng-
lighet i klädsel. En anledning dertill gifves väl äfven af det sätt, hvarpå 
landthandcln bedrifves. Der finnas visserligen till försäljning många iör allmo
gen behöfliga varor, men då med handeln lågges an med att anskaffa en stor 
mängd af öfverflödsvavor och specerier, hvilka ofta utkmnas på kredit, så blir 
följden den, att många oförståndiga och lättsinniga misshushålla med tillgån
garna. Hvad som mycket lockar till misshushållning och skuldsättning är det 
förvända och orätta sätt, hvarpå Vestgötahandeln bedrifves, då vid färder från 
by till by mångahanda onödiga och dyra tyger på kredit lemnas, hvarigenom 
fåfänga sprides och skuldsättning sker. Det sätt, hvarpå utskänkning och ut-
minutering af biänvin, med åberopande af författningarna, bedrifves, bidrager 
äfven betydligt till förminskning af tillgångarne till jordbrukets förbättrande. 
Någon förändring i författningarna för ofvannämnda handel och försäljning borde 
af Statsiuagterna företagas, såvida man skall hoppas, att med framtiden stati
stiska uppgifter om tilltagande välstånd och jordbrukets förkofran skola kunna 
lemnas. I de statistiska uppgifter, som från socknarne till Länsstyrelsen aflem-
nas, bör således äfven intagas, hvad erfarenheten visar om orsakerna till både för
ökande eller förminskande af välståndet inom landet.» (Pastor i Berg.) 

— — »Obestridligt är, att en statistik öfver landets jordbruk är af mång
faldig nytta så väl i allmänhet som särskilt för den näring, för livars tillstånd 
den bör redogöra, och af livars utveckling den är ämnad att blifva en gradmä
tare. Men så mycket nödvändigare är ock derfore, att planen till en sådan 
statistik icke så uppställes, att den i något hänseende motverkar, i stället för 
att befrämja det ändamål, som med densamma afses. 

Svårligen kan man vid uppgörandet af en sådan plan begå ett större miss
tag, än då man utgår från förutsättningar, som sakna motsvarighet i verkliga 
förhållanden, hvarigenom hela planen kommer att sakna de nödvändiga vilkoren 
för sin ändamålsenlighet. Föreställer man sig, att ett lefvande intresse för allt, 
hvad som är för fäderneslandet gagneligt och hedrande, redan öfverallt äger 
rum, men detta intresse måste på kanske de flesta ställen först bildas, och har 
man fattat planen till den statistiska redogörelsen för landets jordbruk på en. 
så lös förutsättning, så har man redan i det första steg, som tagits, gjort ett 
afsteg från den väg, på hvilken ensam det afsedda målet kan uppnås. 

Efter undertecknads uppfattning, har ett sådant misstag inmängt sig i Hr 
Medicinal-Eådet Bergs plan till jordbruks-statistik. Åtminstone synes detta vara 
utom allt tvifvel, då man erinrar sig, att äfven redogörelsen för Norrlands jord
bruk är ämnad att ingå såsom integrerande del i Eikets allmänna jordbruks
statistik. Har man gjort sig reda för hvad slags biträde man för en årlig så
dan har att påräkna i de Norrländska landsförsamlingarne, der bildade posses-
sionater i allmänhet icke finnas, utan sakens framgång ytterst hvilar på med
verkan af personer ibland allmogen, så kan man svårligen neka, att det ju på 
många ställen blir en icke så ringa, om också ej oöfvervinnelig svårighet att 
finna personer, som hvart femte år vilja biträda med insamlande af agrikultur-
statistiska uppgifter. Men icke destomindre har t. f. Chefen för Statistiska 
Central-Byrån, underkännande gagnet af en qvinqvennal statistisk redogörelse, 
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föreslagit en årlig sådan. Ett sådant förslag kan likväl så mycket mindre leda 
till det åsyftade målet, som man genom dess antagande redan från början be-
röfvat den åsyftade jordbruks-statistiken möjligheten att erhålla den tillförlitliga 
noggrannhet, hvarförntau den alldeles icke kan medföra det gagn, som dermed 
åsyftas. Blir det alltid mer eller mindre svårt att finna pålitliga personer, som 
åtaga sig insamlandet af de erforderliga upplysningarne hvart femte år och som 
nöjaktigt fullgöra sitt åtagna uppdrag, långt svårare blir det att träffa sådana, 
som årligen vilja underkasta sig enahanda besvär. Utan tvifvel blir följden af 
att man hvart enda år tar tjenstvillighete.n i anspråk ingen mindre än den, att 
uppgiftenia suart tilltaga lika mycket i otillförlitligliet, som de med dem biträ
dande personerna i likgiltighet för saken. Att sålunda vinsten af ifrågavarande 
statistiska upplysningars meddelande icke blir särdeles stor, kan enhvar inse. 

Utom det nyss antydda, gifves äfven ett annat förhållande, stim icke tyc
kes innebära en uppmaning till försöket att forcera jordbruks-statistikens ut
veckling. Dennas oundgängliga grundval, det ekonomiska karteverket, hvars 
vigt Hr Medicinal-Rådet Berg sjelf erkänner, kan ännu ej på en tid fullbordas. 
Men då den statistiska byggnad man vill uppföra sålunda kommer att från 
början sakna sin rätta och säkraste gruud, till hvilken materialiema för det 
närvarande äro långt ifrån fullständiga, så synes det föga klokt att redan ifrån 
början gifva den förra sådana dimensioner, som borde blifva en framtidens sak, 
och genom hvilka nu verkets framgång äfventyras. Icke särdeles välbetänkt 
blir det att pålägga de personer, hvilkas medverkan man tar i anspråk, ett be
svär, som efterhand dödar intresset för saken, ett intresse, som helst då bör 
vara varmt och lefvande, när man är i tillfälle att lägga den grund för det 
hela, hvars nödvändighet ingen med fog kan bestrida. 

På grund af det nu anförda vågar jag bestrida lämpligheten af förslaget 
att hvarje år lem na ifrågavarande statistiska upplysningar. Efter min tanke 
bör sådant ske endast hvart femte år. De uppgifter, som då lemnas, böra 
vara dels sådana, som afse qvinqvenniiåret, dels sådana, som hnfva afseende 
på alla fem åren under qvinqvenniet. De förra kunna blifva temligen exakta. 
De sednare böra grunda sig på öfverslag eller en approximativ kalkyl från de 
förhållanden, som man dels under insamlandet af de förstnämnda uppgifterna, 
dels eljest fått kännedom om. \7äl må det medgifvas, att äfven de sednare, 
eller de som omfatta alla fem åren, borde vara noggranna, men då man lika 
litet kan vänta, att i alla kommuner finnas personer, som vilja underkasta sig 
besväret att föra anteckningar för alla år till egen ledning, som att sköta den 
föreslagna sockneliggaren eller biträda dervid, så finnes, såsom mig synes, ingen 
annan utväg än att till en början nöja sig med mindre exakta upplysningar för 
hela qvinqvenniet. Det vore redan mycket vunnet, att få säkra sådana för 
hvart femte år, och qvinqvennaln uppgifter, som äro tillförlitliga, måste alltid 
vara långt bättre än årliga, som äro osäkra, så fram t man icke nöjer sig med 
en lysande utsida, utan att fråga efter hvilken sanning, som gömmer sig där
innanför. 

Beträffande Hr Medicinal-Rådet Bergs invändning, att just qvinqvenniiåret 
kan vara ett missväxtår, som efterföljt fyra med ymnig skörd, eller tvertom, 
så tillåter jag mig anmärka, dels att det inflytande, som temperatur och kli
matiska förhållanden utöfvat på årsväxten, kan i den statistiska redogörelsen 
anmärkas, ehuru det ej behöfver ske så omständligt, som Hr Berg sjelf före
slagit, dels att ett sådant förhållande utjemnar sig under en icke sa lång serie 
af qvinqvenniet-, dels slutligen, att, efter det forslag undertecknad vägat fram-
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ställa, den alla fem åven omfattande och på öfverslag hufvudsakligen grundade 
redogörelse, som skulle åtfölja uppgifterna för qvinqvenniiåret, ytterligare beta
ger invändningen dess vigt, enär den på överslagsberäkning fotade statistiska 
tablån för hela qvinqvenniet blir fullt ut lika säker i längden, som de i för
slaget förordade årliga uppgifterna af personer, som, tröttade af det hvarje år 
återkommande besväret, snart nog på mer än ett ställe skola låta sina med
delanden grunda sig på ett i hast gjordt öfverslag, en högst otiUförlitlig upp
skattning. 

Hvad sjelfva sättet att insamla de statistiska upplysningarne beträffar, 
delar jug den i förslaget uttryckta tanken, att det bör ske genom Hushållnings
sällskapen. Om ordföranden för hvarje sällskapets filialafdelning inom sock-
narne erhåller uppdraget att inom sin kommun samla och ordna de upplys
ningar, som äro af nöden; om kommunen indelas i flera smärre distrikter, i 
ändamål att i hvavje sådant finnes en person, som har att insamla de nödiga 
uppgifterna för distriktet, och ordföranden derigenom erhåller tillräckligt biträde 
vid anskaffandet af mateiialierna till den statistiska redogörelse honom åligger; 
om ifrågavarande distrikter ej blifva alltför stora: så tror jag, att man skall 
kunna erhålla temligen noggranna upplysningar om jordbrukets tillstånd och 
dithörande förhållanden för hvart femte år, enär det alltid måste finnas perso
ner inom kommunerna, som åtminstone efter längre mellantider vilja uppoffra 
någon tid för en sak, hvars vigt de mera tänkande ibland allmogen efter hand 
lära sig att allt klarare inse. 

Hvad vidkommer sättet för uppgifternas inhemtande, bör man, efter under-
tecknads åsigt, så vidt möjligt .är, använda både den direkta och den indirekta 
methoden. De personer, som inom de särskilda distriktenia, hvari kommunen 
blifvit fördelad, åtagit sig uppdraget att insamla materialierna till den statisti
ska redogörelsen, känna bäat, hvilka jordbrukare inom hvarderas sfer gjort sig 
kända för uppriktighet och sanningskärlek, så att deras meddelanden rörande 
deras eget jordbruk iörtjena förtroende. I afseende på dessa bör väl alltid den 
direkta methoden användas, kontrollerad af den indirekta, så långt detta är 
möjligt. I fråga om andra synes den i förslaget förordade indirekta methoden 
vara den enda utväg, man tills vidare har att välja. 

Några ord om formen för de blanketter, hvilka för ifrågavarande stati
stiska redogörelse blifva af nöden, torde här vara på sin plats. Den föreslagna 
sockenliggaren, möjligen ändamålsenlig för årliga uppgifter, synes alldeles icke 
vara det för qvinqvennala. För den nödiga hopsummeringen vid sammandrag
ning af de särskilda eiementaruppgifterna måste alltid den kolumnala formen 
hafva företräde, helst om kolumnerna icke blifva för mång», och tillräckligt 
rum lemnas for anmärkningar rörande väderlek, klimatiska vexlingar och i öf-
rigt förhållanden, som för orten äro egendomliga. Att hafva ett slags formulär 
för de statistiska uppgifternas antecknande och ett annat för deras hopsumme
ring, synes temligen öfverflödigt och utan någon mot olagenheterna svarande 
fordel. 

Slutligen anser jag mig böra uttrycka min tanke om de ämnen, som i 
blanketterna böra införas. Till grund för antalet af dessa synes den åsigten 
böra ligga, att det är långt bättre erhålla färre uppgifter, som äro tillförlitliga, 
än många, som äro osäkra. Häraf iöljer, att man vid bestämmandet af de 
statistiska ämnenas antal bör fråga sig, hvilkas intagande i redogörelsen är af 
obestridlig vigt för jordbruks-statistiken och framför allt för jordbrukets historia, 
och hvilkas åter är af underordnad betydelse. De sednare böra ej, efter min 
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tanke, for det närvarande komma i fråga. Genom att vilja hafva allt på en 
gång blottställer man sig lätteligen för att få — intet. 

Vid granskningen af de rubriker, som i det föreslagna formuläret före
komma, kan jag icke underlåta den anmärkningen, att åtskilliga af dem saklöst 
kunnat vara borta, emedan de iakttagelser och meddeLinden, som de afse, dels 
svårligen kunna ske med önskvärd noggrannhet, dels äro af mindre vigt, hvar-
före de mera tjena till att göra jordbruks-statistiken minutiös än bestämd och 
tillförlitlig. 

De ämnen, som skulle upptagas under N:is 4, 5, 8, 9, 12 böra uteslutas 
såsom endast lämpliga för en ärlig redogörelse. Om väderleken kan upplys
ning erhållas genom några få af Konungens Befallningshnfvande utsedda obser
vatörer på de ställen, som i klimatiskt hänseende äro hvarandra mest olika. 
Med dylika observationer bör man icke besvära personer, som ändå fä syssel
sättning nog med längt vigtigare iakttagelser och uppgifter. Enligt hvad förut 
antydt är, anser jag likväl, att väderlekens inflytande på skörden bör antecknas 
i anmärkningskolumnen. — N:o 13 bör, såsom mig synes, uteslutas, helst som 
det blir snart sagdt omöjligt att specielt uppgifva, huru mycket af hvarje slags 
säd och rotfrukt fortares, och upplysningar derom äro ai jemförelsevis under
ordnad vigt. Huru mycket spanmäl, som behöfver åtgå till lifsuppehälle för 
hela Sverige? befolkning, kan Statistiska Central-Byrån sjclf räkna ut, med 
blicken på folkmängds-tabellerna, och med förutsättning, att de menskliga orga
nismerna i medeltal behöfva ett visst qvantum (t. ex. 2^ t:a) att konsumera. — 
Hvad som finnes till afsalu, blir också svårt att bestämma; ty de privata ma-
gasinerna torde i allmänhet icke stå öppna för en undersökning, som för öfrigt 
blefve mer än besvärlig. Att beräkna förhållandet genom öfverslag och derige-
nom komma till ett någorlunda rimligt resultat, är icke heller så lätt, då det 
blir rent af omöjligt att nöjaktigt besvara den under N:o 31 innefattade frå
gan, i afseende på kreaturens utfodring med säd och rotfrukter. Deremot blefve 
det jemförelsevis lättare att taga reda på hvad som blifvit såldt utom kommu
nen. Sä har åtminstone förhållandet visat sig vara här på orten. Onskligt 
vore, att N:o 14 förändrades i denna syftning, eller också helt och hållet ute-
slötes, helst tulljournalerna visa, hvad Sverige i dess helhet, hvilket är det vig-
tigaste i saken, kan till afsalu åt utländningen umbära af spanmål cch rotfruk
ter. N:o 15 synes mig alldeles öfverflödig, alldenstund det icke tyckes vara af 
någon vigt att veta prisvexlingarne inom hvarje kommun, och dylika vexlingar 
inom länet i dess helhet, äfven utan sådana anteckningar, säkerligen blifvallus-
hållnings-sällakapets direktion bekanta. Dylika anteckningar nfse dessutom år
liga iakttagelser och meddelanden, hvilka jag på ofvan anförda grunder tagit 
mig friheten afstvrka. — Blir den agrikultur-statistiska redogörelsen endast 
ovinqvennal, blir det så mycket öfverflödigare att besvara den fråga 23:dje punk
ten iunehåller, som Statistiska Central-Byrån, till hvilken nämnde redogörelse 
förr eller sednare kommer, har i utdragen ur husförhörsböckerna ett medel att 
få frågan på det bästa och sakraste sätt besvarad. — Hvad de pris beträffar, 
som N:o 24 afser, så lämpar sig upplysningen derom icke synnerligen för en 
redogörelse, som endast hvart femte år förekommer. Länets markegångs-taxa 
lemnar för öfrigt så mycken upplysning öfver dagsverksprisen inom länet, som 
kan anses mest behöflig. —- De uppgifter, som under N:o 34 skulle lemnas, 
kunna såsom mera passande för en årlig redogörelse sparas, till dess en sådan 
kan åvägabringas. De äro väl icke af så synneilig vigt, att kolumnerna, som 
blifva nog många ändå, för deras skull behöfva ökas. Så länge marknader hål-
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las, lilifva de dessutom, så långt nödigt kan vara att dem känna, meddelade i 
de allmänna tidningarna 

Ehuru jag härmed tagit mig friheten afstyrka den föreslagna årliga redo
görelsen öfver landets jordbruk, vill jag icke bestrida, att en sådan med större 
utsigt till framgång kan i en framtid åvägabringas. Men förnämsta villkoret 
blifver alltid en allmän-anda, ett för det stora hela, det allmänna öppet sinne, 
som frigjort sig fråu egoismens indivuela, alla andra förqväfvande intressen. 
En sådan anda förefinnes ännu icke, efter min tanke. Men då densamma blif-
vit utbildad och vidgat flertalets blick ntöfver dess nuvarande synkrets af egna 
fördelar; då den åt det kommunala och sociala lifvet förlänat en rörelse och 
friskhet, som nu ej förefinnes, så försvinner också motviljan för andra besvär 
än dem, som oraedelbarligen i ekonomiskt hänseende äro för individen gagne
liga. Dermed är det svåraste hindret för framgången af Hr Medicinal-Eådet 
Bergs förslag undanröjdt, helst om personer med inflytande på allmogen vinn
lägga sig att upplysa den om jordbruks-statistikens verkliga ändamål.» 

(Pastor i Offerdal.) 

— — »Om nyttan af en jordbruks-statistik, derom är väl icke mer än en 
tanke; men att utfinna det tjenligaste eller möjligaste sättet att tillvägabringa 
en sådan fullkomligt sanningsenlig, deri ligger en stor svårighet, emedan man 
vid de uppgifter, som härtill skulle från jordbrukarnes sida erfordras, alltid 
stöter på deras allmänt kända misstroende för aflemnande af så beskuffade upp
lysningar. Af de förslag, som höga vederbörande uppgifvit att komma till 
detta mål, anser jag således den indirekta vägen vara, om icke den enda, dock 
den möjligaste att komma det rätta närmast, såvida, hvilken väg som väljes, 
alltid lärer återstå något att önska. För att på denna indirekta väg vinna 
något önsklägt resultat skulle Härndsskrifvaren och Landtmäteri-kontoret anlitas 
på så sätt: att sedan Häradsskrifvaren om hemmantalet och dess fördelning i 
brukningsdelar inkommit med upplysningar, som efter min åsigt, med de hand
lingar han hiir att tillgå, böra blifva temligen fullständiga, borde äfven genom 
Landtmäteri-kontoret arealen af jorden, som dels i sednare tiden varit afvittrad, 
dels laga skiftad, kunna raed säkerhet uppgifvas, men af den odlade eller bra
kade jorden, som icke allenast inom hvarje byalag, utan för hvarje särskild 
hemmansdel genom nyodlingar undergår årliga förändringar både till åker och 
äng, lärer arealen, för ett visst gifvet år, icke annorlunda än t. ex. genom den 
upplysning man kan hemta af hvad ett nyligen laga skiftadt byalag, som förut 
varit nfvittradt eller storskiftadt, efter ett visst autal år kan hafva vunnit för 
år i tillökning af åker och äng, approximativt så nära som möjligt bestämmas 
äfven för andra till jordmån och odlingslägenheter jemförliga hemman, å hvilka, 
då för år samma tillökning i åker och äng tages för gifven från den tid, hvart 
och ett varit af Landtmntave bebaudlndt. Ar nu den odlade jorden till arealen 
af åker och äng så noga som möjligt bestämd, så kan ock utsädet och pro
portionen emellan hvarje sade efter ortens sed, äfvensom afkastningen till korn
tal af hvardera i medeltal för vanliga år något nära uträknas. På samma sätt 
med ängen kan, då arealen är gifven, höafkastningen af de särskilda slags än
garna någorlunda beräknas i medeltal för vanliga år. Och är höafkastningen 
gifven för ett hemman, så kan med hvad i allmänhet begagnas af säd och po-
tates till utfodring för boskapen antalet deraf i det närmaste äfven vara gifvet, 
då »nan känner hvad för år vanligen påräknas till utfodring af en häst, en ko, 
ett småfåkreatur o. s. v. För träverks-afverkningen underhålles nämndes flera 
hastar i jemförelse ined annan boskap än på orter, der denna industri icke öf-
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vas, iifvensom hästarne för de våldsamma- körsloma bättre måste utfodras och 
således medtaga mera af hötillgången. Om proportionen emellan hornboskap 
och småfåkreatur torde frågor, då de framställas i allmänhet för orten, icke 
vara så omöjliga att få besvarade, oeh hvilken proportion likväl vore nödig att 
yeta för öfverslag af antalet af både hästar och boskap enligt ofvan uppgifne 
förslag. Att på detta indirekta sätt, der egentligen endast mantalslängden, kar
tor och kartebeskrifningar behöfde anlitas, för att komma sä nära som möjligt 
det rätta i det i min tanke vigtigaste i en jordbruks-statistik, nemligen den 
odlade jordens areal, så i åker som äng, dess afkastning samt antalet af un
derhållna hästar och annan boskap, är med erfarenhet af de strandade försök, 
som i denna vigtiga angelägenhet förut varit gjorda, efter mitt ringa omdöme, 

.kanske det möjligaste. Sedan arealen af den odlade jorden, på ofvan föreslagne 
sätt, blifvit någorlunda gifven, följde arealen af skogen och betesmarken af sig 
sjelf. Upplysningsvis får jag nämna, att hvete, vicker, bohvete och raps icke 
odlas härstädes, och numera mycket obetydligt lin. Svaren på frågorna N:o 
67—64 i Kongl. Landtbruks-Akademiens förslag synes mig icke böra vara så 
svåra att få besvarade af dem det vederbör. 

Om årsuppgiftema eller några af frågorna i den så kallade sockneliggaren, 
har jag, i hvad här ofvan är yttradt, till en del gifvit mina åsigter tillkänna, 
huru de helst på indirekt väg kunna besvaras. Att en koroité skall kunna bil
das, som utan ersättning åtager sig det icke så ringa besväret med att sköta 
denna sockneliggare, är en sak, som jag högligen betviflar, hvarföre jag om 
den icke vidare har att tillägga.» (Komminister i Håsfö.) 

— — »Med förbigående af allt, hvaremot jag icke finner mig hafva något 
att anmärka och som jag således anser böra eller kunna tillstyrkas till anta
gande, utbeder jag mig först att få fästa Konungens Befullningshafvandes 
synnerliga uppmärksamhet på en fråga, som synes mig för statistiken vara af 
den största vigt, men hvaruti dock ofvannftmnde förslag helt och liällqt skiljer 
sig från Kongl. Landtbruks-Akademiens mening, utan att denna skiljaktighet 
blifvit på något sätt uti »Herr Bergs yttrande» motiverad eller ens särskildt 
antydd, — nemligen frågan, huruvida uppgifter om jordbrukets onera böra i 
statistiken ingå eller icke. 

Sådana uppgifter hafva allt hitintills meddelats uti Läns-styrelsernas fem
års-berättelser i sammanhang med de öfriga, jordbruket rörande, statistiska upp
lysningar, som dessa berättelser innehållit, och Kongl. Landtbruks-Akademieii, 
som nu haft att yttra sig i ämnet, har dervid, jemte förklarande, att de frågor, 
som för primäruppgifternas erhållande borde till besvarande framställas, allenast 
borde afse de för jordbrukett ställning och utveckling mest magtpåliggande för
hållanden, uti sitt förslag till tabellformulär för de uppgifter, som genom Hus
hållnings-sällskapen borde insamlas, upptagit kolumner för hemmanens kom
munala afgifter och s. k. allmänna besvär, samt, på sätt af dess yttrande ne
derst å sidan 8 af de tryckta »förhandlingarna» synes, afsett att utskylderna till 
Staten m. m., såsom mindre uteslutande egnande sig för frågor till kommu
nerna, fortfarande borde upptagas i.tabellerna till Läns-styrelsernas femårs-berät
telser, — genom hvilket allt Kongl. Akademien otvätydigt uttalat den mening, 
att uppgifterna om jordbrukets onera utgöra oundgängliga delar i en fullständig 
jordbruks-statistik. 

T. f. Chefen för Statistiska Central-Byrån har deremot nti sitt yttrande 
och förslag icke vidrört detta ämne, och enligt hvad ofvannämnda »förhandlin
gar» (öfverst å sid. 10) gifva vid handen, skulle, enligt Statistiska Berednin-
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gens förslag t i Ii föräudradt formulär för Konungens Befalluingshafvandes fem? 
års-berättelser, icke heller dessa komina att innefatta någon verklig redogörelse 
af ifrågavarande slag. Det sistnämnda förslutet är måhända redan till efter
rättelse fnststäldt, och om äfven det förevarande oförändradt vunne stadfästelse, 
skulle sålunda all kännedom om jordbruket åliggande utskylder och onera gä 
helt och hållet förlorad för statistiken, och i och med detsamma för en hvar, 
sora Tor hvarjehanda ändamål önskar vinna upplysning i hithörande ämnen, och 
det lider icke något tvifvel, att den allmänna förhoppningen på en fullständig 
jordbruks-statistik skulle i sådant fall finna sig till en väsendtlig del sviken. 

Det må till viss del vara saimt, livad Statistiska Beredningen anfört, att de 
hittills uti tabellen till Konungens BefallningsbafvandeS femårs-berättelser med
delade hithörande uppgifterna icke varit i allo tillräckligt exakta föv att förtjena 
namn af statistisk redogörelse. Men denna omständighet kan ingalunda utgöra 
tillräckligt skiil för att öfvergifva sill tanke pä saken. Tvärtom — då menin
gen ju är att åstadkom ma något bättre •— borde man mindre här, än i afse-
eude på statistikens öfriga delar, misströsta om utvägar dertill. 

livad beträffar de direkta skatterna till Staten, såsom jordeboks- och hem-
mantalsifinta, kronotionde, jordegendomsbevillning samt mantalspenningar och 
bevillning efter l:sta art. för den vid jordbruket sysselsatta personalen, torde 
samma säkra källor för uppgifternas inheratande kunna begagnas, som hittills, 
och om beloppen af de särskilda afgifter, sora från jordbruket uppbäras i sam
manhang med kronouppbörden, kunde vederbörande uppbördsmän meddela upp
lysning; uppgifterna om jordbrukets kostnader för rustning och rotering kunde 
blifva tillförlitliga, om erforderliga föreskrifter meddelades, att afdrag borde gö
ras för till understöd anslagna hemmans- och augutentsräutor eller andra stats
medel; öfver de kontanta kommunnlufskylderna föras, åtminstone här i Jemt-
land, genom Sockenskrifvanie, offentliga räkenskaper, omfattande äfven landS-
jemnadsmedlfin, som genom Sockenskrifvanie uppbäras; Presterskapets aflöning, 
som numera nästan allmänt utgår efter konventioner, är lätt att temligen nog-
grannt till beloppet utreda, och öfriga in na tura utgående tillskott till aflöning 
af Skollärare, Kyrko- och annan Socknebetjcning ro. m. grunda sig antingen 
p."» kontraktcr eller sockeustämmobeslut, hvadan äfven sådana kunna noggrannt 
uppgifvas och uppgifterna kontrolleras; kostnaderna för skjutsningen, här i Jemt-
land till pricken kända, torde äfven inom öfriga orter kunna någorlunda till
förlitligt utrönas; for beräkning af väghållningskostnnden vintertiden finnes en 
tillförlitlig norm uti beloppet af den afgift, som icke i ploglag indelade hem
man inom hvarje särskildt härad eller tingslag for plogning och skottning er
lägga, och, hvad Jemtlnnd särskildt angår, tinnes äfven för beräkning af kost
naden för sommarvägarnes underhåll en sådan norm uti den taxation, som lagts 
till grund för vägunderhållets fördelning tingslagen emellan, jemförd med kost
naderna för de vägstycken, hvilkas underhäll ställts pft entreprenad. 

Det vill således synas, sora, med tillbörligt nit hos dem, som med saken 
få att skaffa, uppgifterna i dessa ämnen så väl kunna som böra blifva af den 
beskaffenhet, att de förtjena namn af statistisk redogörelse. Och utan ett så
dant nit lärer knappast någon del af den ifrågasatta statistiken blifva af värde. — 
Jag antager också, att allmänheten skall känna åtminstone någon tröst uti att 
fa uppvisa ej allenast sitt jordbruks kredit, utan äfven dess debet, och, om 
möjligt, skall just derigenom den kända misstron mot alla statistiska undersök
ningar rörande jordbruket i någon mån kunna skingras, och ett villigare tillmö
tesgående vid primäruppgifternas insamlande vara att emotse. 
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Min åaigt härom är således den, att den blifvande statistiken bör omfatta 
äfven jordbrukets alla onera, — hvilka så nära beröra jordbrukets utvecklings
förmåga, — eller att, om sådant icke ka» tillvägabringas för hela riket, det 
åtminstone måtte iakttagas för Jemtland, helst de flesta dertill erforderliga upp
gifterna kunna här fas mera exakta än i andra orter. 

Dessa uppgifter, hvad angår kommunal-utskylderna och allmänna besvär, 
torde då, såsom ock Kougl. Landtbruks-Akademien antagit, lämpligast och sä
krast kunna inom hvarje socken insamlas genom Hushållnings-sällskapets och 
socknens ombud och af dem i socknens liggare, i tabellform, å särskildt blad 
antecknas. 

I fråga om sättet för utväljande af de personer inom hvarje socken, »Hus
hållningssällskapets och socknens gemensamma ombud», som skola insamla och i 
liggaren anteckna uppgifterna, lemnar väl förslaget i 2.-dra mom. tillfälle att 
ordna denna angelägenhet efter lokala och andra fölhållanden inom hvarje sär
skild ort; men då sockneliggaren är afsedd att blifva socknens tillhörighet och, 
genom deruti antecknade erfarenhetsrön, särskildt lända socknens jordbruk och 
hushållning till gagn och ledning, så borde socknens rätt att hafva sitt ord 
med vid ifrågavarande val något närmare bestämmas. 

Härom skulle kunna förordnas antingen så, som Kongl. Landtbruks-Akade
mien föreslagit, eller ock på det sätt, att socknen borde till Hushållnings-säll
skapet ingifva förslag på ett visst antal personer, som ansågos för uppdraget 
duglige, hvarefter Hushållnings-sällskapet skulle äga att bland dessa utvälja det 
erforderliga antalet. Genom en sådan anordning skulle socknens jordbrukare 
sättas i tillfälle eller, rättare sagdt, nödvändighet, att göra sig mera förtroliga 
med sjelfva saken och dess ändamål; och den förhoppningen torde icke vara 
öfverdrifven, att allmänheten då' skulle räcka ombuden hjelpsamma händer vid 
utförandet af deras eljest icke lätt uppfyllda uppdrag. 

Uti mom. 6 har t. f. Chefen för Statistiska Central-Byrån föreslagit 2:ne 
tidpunkter af året, vid hvilka anteckningarna i liggaren skulle ske; hvarmed af-
setts, att dessa anteckningar äfven skulle tjena till ledning för Konungens Be-
fallningshafvandes årsväxtberättelser. 

Det må väl medgifvas, att nämnda berättelser skulle i sådant fall blifva 
grundade på mera detaljerade uppgifter, än som eljest kunna erhållas. Men 
förslaget i denna det synes åter af andra skäl icke vara tillrådligt. Det skulle 
nemligen ej allenast blifva både alltför besvärligt och kostsamt för sockne-om-
budeii, att i tverme omgångar under hvarje år taga befattning med insamlande 
af materialier och sammanträda för uppgifternas granskning och anteckningars 
verkställande,' utan det skulle dessutom särskildt falla sig olägligt för landtbru-
kare, att åt dylika bestyr egna de tidpunkter eller någondera af dem, som för
slaget vill bestämma, enär vid dessa tidpunkter landtbrukaren vanligen är fullt 
upp sysselsatt med ordnandet och utförandet af sådana till hans yrke hörande 
göromål, som under sjelfva sanings- och skördetiderna måst ligga nere och som 
just derföre efteråt så mycket mera taga hans tid och omtanka i anspråk. Och 
då dertill kommer, att, för det ofvannämnda ändamålets vinnande, den afmätta 
tiderymden, inom hvilken under alla omständigheter åliggandet skulle vara full-
gjordt, blefve så ytterst inskränkt, att knappast något val kunde sägas varalem-
nadt åt ombuden sjelfva, sä är det påtagligt, att bestyret med sockneliggareus 
förande och allt hvad dertill böier sålunda skulle komma att falla sig tungt 
och motbjudande för ombuden; och det vore fara värdt, att man, i stället för 
ntt vinna allt, kunde förlora allt. 
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Ärsviixtberättelsenia, hvilkas ändamål är, icke att redogöra för jordbrukets 
utveckling och ståndpunkt, utan att så skyndsamt som möjligt meddela upp
lysning om huruvida årets skörd pä det hela taget må anses tillräcklig för be
folkningens behof eller derutöfver lemna en mer eller mindre riklig tillgång till 
afsättning eller huruvida missväxt ägt rum, synas icke heller i allmänhet på
kalla de mera speeiela sifferuppgifter, som äro ämnade för den egentliga stati
stiken; och om i särskilda fall noggrannare redogörelser öfver ställningen under 
året skulle fiutias nödiga för bestämmande af de åtgärder, som i sädana fall 
kunde behöfva vidtagas, sä skulle ju soekneombuden kunna för tillfallet anmo
das att samla och meddela de dertill erforderliga upplysningarna, utan att stän
digt vara underkastade detta åliggande vid tidpunkter, då de vanligen äro af 
egna angelägna göromål helt och hållet upptagna. 

Men härmed sammanhänger ock en annan fråga, som lyckligare skulle 
kunna lösas med en förändring i den nu oinhandlade delen. Pä sätt af för
slaget bifogade »upplysningar» till liggareformuiäret inheratas, har Chefen för 
Statistiska Central-Byrån, till följd af förslaget om tiden för årsuppgifternas an
tecknande, funnit nödigt medgifva, att vissa uppgifter och, bland dem, den. om 
öfVerskottot af spanraål, skulle fa afse året näst före det, hvilket alla de öfriga 
uppgifterna skulle omfatta. -— Det är lätt att inse, till hvilken oreda i uppgif
terna sådant skulle leda. Om, såsom förslaget ock förutsätter, formulärblan
ketter för ifyllning utlemnades bland jordbrukarne, skulle den ena sannolikt 
uppgifva sitt påräkneliga spanmålsöfverskott för det löpande året, under det att 
den andre, som bättre studerat »upplysningarna», följde dessas föreskrift. — 
Men om ock, hvad som dock ej är troligt, alla misstag härutinnan skulle kunna 
undvikas, så blefve likväl det slutliga resultatet af redogörelserna för året tem-
ligeu oegentligt och vilseledande. 

I hufvudsaken skulle det sålunda, enligt min förmening, vara en fördel, 
om uppgifterna ej begärdes antecknade i liggaren förr än efter slutet af hvarje 
år och inom någon viss tid på våren af det påföljande, då alla förhållanden, 
som borde utgöra föremål för redogörelsen, kunde anses tillräckligt kända, hvar-
igenom ölägenheterna af att i en och samma årsredogörelse sammanblanda upp
gifter för olika år undvekes, och en både lägligare och rymligare tid bereddes 
åt soekneombuden för fullgörandet af en befattning, som i annat fall sannolikt 
skulle finnas alltför besvärlig för att med beredvillighet emottagas och med 
nit skötas.» (Nils Larsson i Tullus.) 

— — »Då vigten af en jordbruks-statistik torde vara lika allmänt insedd, 
som svårigheten att en sådan åstadkomma är känd, så vågar jag tro, att de 
fordringar, man å en sådan statistik bör hafva, icke få till en början vara allt 
för stora. Genom att begära för mycket af de personer, åt hviika insamlandet 
och ordnandet nf de särskilda nppgifterna komme att anförtros, skulle nemli-
gen, fruktar jag, för dem blifva omöjligt att ined önskvärd noggrannhet de 
äskade uppgifterna meddela, och i samma mån skulle lätt nog äfven intresset 
för den goda saken hos dem kunna minskas. För att redan från början hos 
jordbruks-statistiken uppnå en fullkomlighet, som sannolikt endast småningom 
kan vinnas, skulle på sådant sätt i min tanke till och med kunna uppstå fara 
för hela ändamålets förfelande. 

Utgående från dessa åsigter, vågar jag tro, att Hr Bergs förslag, så önsk-
ligt det tvifvelsutan vore, att enligt detsamma tillvägabringa jordbruks-statisti
ken, icke ännu — åtminstoue inom Jeratland — skulle låta sig verkställas. 



241 Jemtlands län. 

Kongl. Landtbrnks-Akademiens förslag åter förefaller att icke vid genom
förandet böra mötas af allt för stora svårigheter, och synes sålunda mig tor 
den närmaste framtiden vara att föredraga. 

Fullt öfvertygad om nödvändigheten derntaf, att länets allmoge, från hvil-
ken de till grund för jordbruks-statistiken liggande uppgifter hufvudsakligen 
måste hem tas, ratt uppfatta ändamålet med och nyttan af en sådan statistiks 
tillvägabringande, skall jag, enligt Konungens Befallniugshafvandes anmodan, 
städse bemöda mig, att i min ringa mån för allmogens upplysning i detta hän
seende medverka.» (A. B. Beskow.) 

— — »Att en tillförlitlig statistik öfver Sveriges jordbruk är af foster
landsvännen lika önskvärd, som den är af behofvet påkallad, lär väl ingen med 
skäl kunna förneka; men det mångåriga äflandet för denna sak både inom och 
utom landet, utan att ändamålet vunnits, bevisar, att det gäller ett svårlöst 
problem. 

Den af Chefen för Statistiska Central-Byrån, Hr Berg, framställda method 
för »sockne-liggare», som årligen ifylles, är förtjent af stor uppmärksamhet, eme
dan icke allenast en väl ordnad statistik kan derpå grundas, utan Regering och 
Ständer, Läns-styrelser, Hushållnings-sällskap och tillfälligtvis tillsatta komi-
téer vore sedan i tillfälle att, så att säga, ögonblickligen erhålla de uppgifter, 
som åstundas. Men det blir ett oundgängligt vilkor för ändamålets vinnande, 
att sockne-liggaren blir fullständig och sanningsenlig, ty annars skulle den vilse
leda i stället för vägleda omdömet om jordbrukets verkliga ställning. 

För min del hyser jag betänkligheter att hinna målet på det indirekta sätt 
Hr Berg föreslagit, nemligen genom primäruppgifters frambringande af koroi-
téers kalkyler, utan annan kontroll än den Hushållnings-sällskapet kan åstad
komma. På den vägen skulle man icke komma sanningen en hårsmån när
mare än med de hittills lemnade uppgifter, ty om det 8n skulle lyckas att i 
en bland tio församlingar erhålla personer till sockneomBud med samvetsgrann-
het, nit och sakkännedom, så öfvergår det likväl förmågan att, utan undersök
ning eller erhållna uppgifter, hos hvarje enskild tillförlitligt känna hvaije om
ständighet, hvaraf statistiken är beroende. 

I de föreslagna tabellerna finnas jemväl många frågor, hvilka äro lika 
svåra och invecklade, som att fråga en dykare: huru många oborrar finnas i 
Storsjön? Svaret på en dylik fråga skulle föga intressera. — Att t. ex. lemna 
tillförlitlig uppgift om skörd af hö på odlad och naturlig äng, särskildt för 
hvarje sort, är en platt omöjlighet, ty på många ställen inbergas begge sor
terna till och med hvarftals i samma lada. Likgiltig synes ock en sådan upp
lysning vara för statistiken, enär andra koluinuer lemna uppgift på arealen af 
odlad och naturlig äng. Vet man antalet hästar och boskap inom en provins, 
så kan lätt uträknas fodertillgången, — hvadan jag anser, att 44 och 45 ko
lumnerna böra uteslutas. 

I kolumnerna 7, 8 och 9 fordras uppgift på arealen hvar for sig af »odlad 
jord», »naturlig äng» och »skog, betesmark och mosse». På flera ställen inom 
Jemtland och isynnerhet inom Herjedalen förrättas höbergningen i skogstrak
ter, efter strömdrag på s. k. »iattjor» och i fjellen i s. k. »Härgrubbor», der 
hvarje lägenhet eller »slåttbit» kan bestå af \, 1, 2 och 3 refvar och för öfrigt 
af den beskaffenhet, att den mest hemmastadde icke kan urskilja om det är 
»naturlig äng» eller »betesmark». Lika svårt torde bli att afgöra till hvilken 
klass de nära ändlösa starrmyror — hvilka till en del berga"s och återstoden 
af alldeles lika beskaffenhet leranas obergad — skola hänföras; — och då det 
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är kändt det antal hästar och boskap som vinterfödes, och man tillika vet are
alen odlad jord, så bör det vara lätt att bedöma om mer eller mindre hö af 
den ena eller andra sorten användes vid utfodring. I följd häraf anser jag, att 
kolumnerna 8 och 9 böra sammanföras till en. 

För öfrigt bör, från formuläret uteslutas alla frågor, som icke direkt röra 
jordbruket, och de öfriga sä uppställas, att de tillförlitligt kunna besvaras med 
blotta siffrors införande i vederbörliga kolumner. — Sedan återstår att söka 
utreda huru detta bör tillgå. 

I motsats till Kongl. Landtbruks-Akademiens och Hr Bergs betänkligheter 
emot direkta primäruppgifter af jordbrukande innevånare sjelfva, anser jag, att 
det näppeligen finnes någon annan möjlig utväg att vinna målet. Redan i 
Kejsar Augusti dagar måste man vädja till denna utväg för att anställa en or
dentlig folkräkning och rättvis beskattning, och som jordbruks-statistiken — der 
icke mindre än 64 kolumner skola ifyllas — är en långt mera invecklad fråga 
än den enkla folkräkningen, så bör så mycket hellre iuhemtas jordbrukarnes 
egna uppgifter. Oriktigt vore det ock, att på ett lömskt sätt söka utforska en
skild persons ställning och det så mycket mer, som de på en sådan väg er
hållna resultater alltid måste blifva ofullständiga. Afven skulle det oriktiga 
siffertal, som på sådant sätt i sockne-liggaren influtit, otvifvelaktigt framkalla 
både löje och misstroende bland allmänheten. 

Dä deremot eu tillförlitlig jordbruks-statistik icke allenast bör lända jord
brukarne sjelfva till obestridligt gagu, utan jemväl komma att i framtiden ligga 
till ledning vid behandling af ekonomisk lagstiftning och beskattning, bör, så 
vida uppgifterna inskränkas till det verkställbara, och vederbörande omfattar frå
gan med fullt allvar, denna vigti^a fråga icke allenast värderas af allmogen, 
utan den bör jemväl öka intresse för egen bokföring, framkalla täflan samt in-
gifva friskare lif för jordbruket. 

För primäruppgifternas erhållande bör således för sockne-ombuden tillhanda
hållas ett nödigt antal lösa formulär-blanketter att utdelas ut hvarje jordbrukare 
inom distriktet för att af dem sjelfva med siffror sanningsenligt ifyllas och un-
derskiifvas samt inom föreskrifven tid' till ombuden återställas, hvarefter de sam-
inauföras i den ordning, Hr Berg föreslagit. 

Men som här, liksom i många andra fall, icke lärer komma att saknas 
medlemmar, hvilka icke ställa sig öfverhetens påbud till efterlefnad, blir det 
nödigt att stadga lämpliga ansvarsbestämmelser för felaktiga eller uteblifna upp
gifter, med skyldighet för den försumlige att i sådant fall bekosta ombudens 
rese- och traktaments-ersättning för undersökning på. stället. 

Emot den föreslagna godtyckliga friheten att lemna uppgifter i mål och 
vjgter, som äro »allmännast brukliga», får jag anmärka, att man dels skulle 
åstadkomma en bruksam reduktion vid sammandragens uppgörande ocb dels 
ibland allmogen afiägsna införandet af nya systemet, som enligt lag skall efter
träda det förut brukliga efter innevarande års utgång; och får alltså hemställa, 
att det nya mått- och vigtsystemet måtte både vid uppgifternas och tabellernas 
uppgörande begagnas. 

Som utförande af denna plau för erhållande af en tillförlitlig jordbruks
statistik onekligen påkallar mycket arbete, och det är for mycket begärdt, att 
enskilda personer i ett samhälle skola oafbrutet arbeta utan någon ersättning, 
får jag fästa uppmärksamhet derpå, att om mau vill ändamålet, måste man 
vilja medleu att hinna detsamma, och derföre torde det blifva en nödvändig 
följd, att proposition framställes till Bakets Ständer om ett lämpligt anslag, som 
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ställes till Hushållnings-sällskapens disposition, att utdelas såsom ersättning för 
uppoffrad tid och möda vid uppgifternas insamling och sammauföring. 

(Sam. Andersson.) 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Jemtlands län. 
»Till underdånig åtlydnad af Eders Kongl. Maj:ts, genom 

Chefens för Civil-Departementet cirkulär den 25:te Oktober 
1861 meddelade Nådiga befallning, har jag ifrån Hushållnings
sällskapet inom det mig Nådigst anförtrodda län infordrat ytt
rande, angående de inom Statistiska Beredningen framställda 
olika förslag, för tillväga bringande af fullständigare statistiska 
bidrag .till kunskapen om Sveriges jordbruk; hvarjemte jag, i 
sammanhang med utdelningen af nämnde förslag, anmodat'Ma
gistrat, Kronofogdar och Häradsskrifvare äfvensom flera upply
ste och för allmänt väl nitälskande enskilda personer inom lä
net att i ämnet gifva mig del af sina åsigter och tillika, då 
allmogen antagligen med mera misstroende än förtroende såge 
bemödandena att tillvägabringa statistiska upplysningar, vid alla 
lämpliga tillfällen sorgfälligt söka bibringa den en riktigare 
uppfattning, helst en sann kännedom om jordbrukets ställning 
och behof utgjorde grundviikor för beredande af erforderliga 
hjelpmedel till dess vidare förkofran och snarare måste föranleda 
lindring än förhöjning i de skattebördor, af hvilka jordbruket, 
mera än någon annan näring, varit tryckt. 

De yttranden, hvilka i anledning af denna uppmaning af-
gifvits, tillåter jag mig att underdånigst bifoga. I sitt mer och 
mindre utvecklade skick vittna de i allmänhet om insigten af 
behofvet utaf tillförlitligare och noggrannare statistiska upplys
ningar angående jordbruket, än hittills blifvit tillviigabragte; 
men dermed upphör ock enstämmigheten. Icke blott om de 
angelägnaste föremålen för dessa upplysningar, utan ock om 
möjligheten och sättet för upplysningarnes förskaffande samt 
formen, under hvilken de skulle sammanfattas, äro nästan lika 
många olika meningar, som opinanter. 

Med all sorgfällighet har jag sökt att i de hittills offent
liggjorda yttranden af Hushållnings-sällskap och Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande i andra län hemta upplysning och 
ledning för det uuderdånjga utlåtande, hvilket det åligger jem-
väl mig att i frågan afgifva. Jag har dock trott mig icke finna 
någon anledning att frångå den mening, som jag tillförene inom 
Statistiska Beredningen, i hvars öfverläggningar jag haft tillfälle 
att deltaga, redan omfattat, och hvilken hufvudsakligen finnes 
uttryckt i det förslag härvarande Hushållnings-sällskapet afgifvit. 
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I allmänhet torde kunna sägas, att skälen för och emot 
insamlande af årliga eller endast qvinqvennala uppgifter, för 
och emot den direkta eller indirekta methoden, äfvensom för 
den tabellariska formen redan äro så fullständigt utvecklade, 
att föga dervid må vara att tillägga. Jag tillåter mig likväl 
att, hvad methoden för upplysningarnes tillvägabringaude angår, 
underdånigst erinra derom, att den indirekta, eller hittills med 
så föga framgång försökta, hemtar sitt hufvudsakliga försvar 
endast från förutsättningen, att den direkta skulle möta oöfver-
vinneliga svårigheter, en förutsättning åter, hvilken helt och 
hållet beror af en annan, nemligen att folkets förtroende och 
benägenhet att sjelft meddela upplysningar icke skulle kunna 
förväntas. Denna misströstan hyser jag icke. Väl skola, i syn
nerhet till en början, ganska många och måhända till och med 
flertalet missförstå och misstro bemödanden, som gå ut på att 
undersöka ställningen af hvars och ens jordbruk; men i samma 
mån man, å andra sidan, ådagalägger förtroende, sprider känne
dom om ändamålet och öfverlemnar uppgifternas insamling åt 
folkets egna män, i samma mån skola ock uppgifterna vinna i 
tillförlitlighet och det, om ock endast småningom, blifva ett 
lefVande intresse inom hvarje ort att aktgifva på arbetets re-
sultater. Ännu mera skall detta visa sig. om till de hufvud
sakliga uppgifter, som skola grundlägga jordbruks-statistiken i 
mera egentlig mening, tillika och samtidigt insamlas noggranna 
upplysningar, angående de allmänna och kommunala onera, 
hvilka vidlåda hvarje jordbruk. Främmande för en omfattande 
jordbruks-stntistik kunna dylika upplysningar svårligen anses 
vara; och ur alla synpunkter torde derföre några kolumner i 
tabellen böra åt dessa upplysningar inrymmas. 

Under antagande således att den direkta methoden för in
samlande af årliga uppgifter i tabellarisk form, angående hvarje 
särskildt hemmans bruk, godkännes, föreställer jag mig, att der-
est den af Landtbruks-Akademien föreslagna socken-komité be
gagnar sig af rättigheten att med sig förena sakkunnige personer 
inom orten för upplysningars införskaffande by- eller rotevis, 
det sålunda fördelade arbetet skall kunna utan särdeles svårig
heter utföras, äfven inom Jerntlands. glest befolkade och vid
sträckta län; hvarvid jag likväl fäster den förutsättning, ej alle
nast att tiden för insamlandet för ett år bestämmes till de för
sta 2:ne vintermånaderna det nästföljande, och att blanketter i 
tillräckligt antal och vid god tid förut kostnadsfritt tillhanda
hållas sockne-komitéerna till fördelning, derigenom icke allenast 
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vinnes likformighet och besparing i arbetet, utan ock en hvar 
som med upplysningarnes insamlande får befattning, kan på 
förhand sätta sig in i de frågor, som skola utgöra föremål lör 
hans undersökning. 

Hvad angår den af Hushållnings-sällskapet föreslagna ta
bell, torde de särskilda kolumnerna för hästar öfver och under 
3 års ålder kunna sammanläggas till en; så ock de för oxar 
och tjurar särskilda; hrarigenom ock medelst någon inskränk
ning af utrymmet för allmänna uppgifter, plats kan beredas för 
allmänna och kommunala onera, om dessa, såsom i allt fall sy
nes lämpligt, sammanföras i något färre kolumner, än Landt-
bruks-Akademiens förslag upptager. 

Slutligen och ehuru arbetet otvifvelaktigt skulle vinna, om 
något också ringa penningebelopp kunde derför ställas till 
socken-komitéernas disposition, torde likväl några medel dertill 
icke vara att påräkna från Stats-kassan, lika litet, som det för 
Hushållnings-sällskapet med dess allt för inskränkta tillgångar 
vere möjligt att dertill lenina något bidrag. 

Ur flera och äfven sistnämnde skäl torde dock formulär
blanketter böra på Stats-kassans bekostnad tillhandahållas.» 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 

Förslag af Kongl. Landtbruks-Akademien (med bilagan Litt. A. efter 
sidan 43) sid. 1. 

» af t. f. Chefen för Statistiska Central-Byrån (med bilagan Litt. 
B. efter sidan 43) » 11. 

Statistiska Beredningens beslut sid. 9 och 42. 
Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållnings

sällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande: 
i Blekinge län sid. 115. 
» Calmar » » 180. 
» Christianstads » » 157. 
» Elfsborgs » » 149. 
» Gefleborgs » » 176. 
» Gotlands » » 133. 
» Göteborgs och Bohus » » 141. 
» Hallands » » 135. 
» Jemtlands » » 221. 
» Jönköpings » » 49. 
» Kopparbergs » » 82. 
» Kronobergs » » 111. 
» Malmöhus » » 120. 
» Norrbottens » » 95. 
» Skaraborgs » » 87. 
» Stockholms » » 73. 
» Södermanlands » » 58. 
» Upsala » » 165. 
» Wermlands » » 124. 
» Westerbottens » » 46. 
» Wester-Norrlands » » 144. 
» Westmanlands » » 98. 
» Örebro » » 117. 
» Östergötlands » » 69. 

Tryckfel: 

Pagineringen å arket 16 bör rättas till 201—216. 
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Förhandlingar och förslag rörande tillvägabringandet 
af en Statistik öfver Sveriges jordbruk. (Forts.) 

Underdånigt utlåtande och förslag af Chefen för 
Statistiska Central-Byrån. 

Sedan de underdåniga yttranden, som af Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande och länens Hushållnings-Sällskap, 
jemlikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga föreskrift af den 25 Okto
ber 1861, afgifvits, och härjemte underdånigst i tryck bifogas*), 
öfver Täckte förslag att anordna insamlande af uppgifter till en 
jordbruks-statistik, blifvit af Herr Statsrådet och Chefen för 
Civil-Departementet till Statistiska Central-Byrån öfverlemnade 
med förständigande att, efter föregången öfverläggning inom 
Statistiska Beredningen, afgifva underdånigt utlåtande och för
slag till sammanjemkning af de mångfaldiga olika åsigter, som 
i dessa yttranden uttalats, så utbeder jag mig härmed få i un
derdånighet fullgöra det erhållna uppdraget. 

De af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande och Hus
hållnings-Sällskapen afgifna underdåniga yttrandena öfverens-
stämma alla uti åsigten om gagnet af en statistik öfver Sveriges 
jordbruk och synas äfven vara ense uti förutsättning om ound
gängligt behof, att uppgifternas insamlande, kontrollerande och 
sammanförande sker under ledning af Hushållnings-Sällskapen 
och dessas Afdelningar. 

Flertalet af Hushållnings-Sällskap har ock ansett väl värdt 
att ju förr desto hellre försök göres med årligt insamlande åt
minstone af ett inskränktare antal uppgifter. 

I afseende på omfånget af de uppgifter, som till insamling 
skulle ifrågakomma, har flertalet af de hörda myndigheterna 
ansett de upplysningar om jordbrukets onera och s. k. statsbi
drag, hvilka, jemte uppgifterna om jordbruket, före femårsperi
oden 1856—1860 upptogo en stor del af de 2 tabeller, som 

Not tillagd vid tryckningen. 
*) Dessa underdåniga yttranden hafva, efterhand aora de inkommit och hunnit 

tryckas, redaa blifvit till samtlige Eikets Hushållnings-Sällskap utdelade. 

Förhandl. rör. jordbruks-statistik. 19 
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skulle åtfölja Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes s. k. fem-
årsberättelser, framdeles böra från den egentliga jordbruksstati
stiken uteslutas, helst från andra källor lättare och säkrare kan 
vinnas kunskap om vissa hithörande ämnen, och andra äro af 
den beskaffenhet, att de lemna alltför fritt spelrum för upp
gifter, som ej kunna kontrolleras. 

Deremot har af många Hushållnings-Sällskap undersök
ningen ansetts åtminstone hvart 5:te år böra utsträckas utöfver 
de rent numeriska uppgifterna till sådana, som jemväl kunna 
lemna några bidrag till dessas förklarande, till en beskrifning 
af jordbrukets ståndpunkt och utveckling. 

I afseende på det inbördes företrädet emellan särskilda 
uppgifter så väl som på det större eller mindre antal frågor, 
som ansetts böra framställas, framträder visserligen en stor 
menings-skiljaktighet, men denna har sin hufvudsakliga och lätt 
förklarliga grund, dels uti den olika ståndpunkt, hvarpå jord
bruket inom olika län befinner sig, dels uti de större eller min
dre svårigheter, som efter olika lokala och sociala förhållanden 
motsetts skola framträda vid uppgifternas insamlande och kon
trollerande. 

Dessa lokala och sociala olikheter i förening med de knappa 
tillgångar, öfver hvilka, enligt hvad uppgifvits, månget Hus
hållnings-Sällskap lärer hafva att förfoga, innebära till stor del 
förklaringen deraf, att menings-skiljaktighet jemväl framträdt i 
afseende på sättet för uppgifternas insamlande, vare sig omedel
bart från hvarje särskild jordbrukare, eller gemensamt för större 
eller mindre områden o. s. v. 

Dessa och andra skiljaktigheter i åsigter måste hafva en 
stor inflytelse på uppställningen af de formulär, som för upp
gifternas insamlande äro behöfliga, och hafva i följd häraf me
ningarne uttalat sig mer och mindre obetingadt dels för det 
ena, dels för det andra af de 2:ne förslag, som till granskning 
varit framlagde, dels ock fordrat uteslutningar, tillägg eller för
ändringar af dem till större eller mindre omfång. 

I allmänhet synes vara förutsatt: att formulärblanketter i 
tillräckligt antal skola på Statens bekostnad tillhandahållas; och 

att de kamerala upplysningar, som i formulären ifrågasatts 
och i mantalslängderna innehållas, skola göras tillgängliga genom 
vederbörande tjenstemäns biträde, hvarvid dock någre af Eders 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande fästat uppmärksamhet vid 
mötande svårigheter att betunga Häradskrifvarne med ifyllande 
af dessa uppgifter i formulär-blanketterne. 
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Af ett och annat Hushållnings-Sällskap har jenrväl väckts 
fråga: dels om rättighet att begagna kronopost för uppgifternas 
insändande till Hushållnings-Sällskapen, dels om biträde af 
Länsmännen för uppgifternas insamlande och summering, dels 
om rättighet för Hushållnings-Sällskapen att erhålla upplys
ningar från länens Förste Landtmätare, äfvensom i vissa delar 
från Hypothehs-föreningarne, hvarjemte ifrågasatts ovilkorlig för-
pligtelse för hvarje jordbrukare att lemna de uppgifter för jord
bruks-statistiken, hvilka af honom genom Hushållnings-Sällska
pet äskats o. s. v. 

Till Statistiska Beredningens öfverläggningar rörande detta 
ämne hafva, af Herr Stats-Rådet och Chefen för Civil-Depar-
tementet, såsom insigtsfulle jordbrukare blifvit tillkallade Lands-
höfdingen i Upsala län Grefve Hamilton, Föredraganden i Landt-
bruksafdelningen inom Eders Kongl. Maj:ts Landtbruks-Aka
demi C. Juhlin-Dannfelt och Ledamoten af samma afdelning 
A. Odelberg. Med hufvudsaklig ledning af de åsigter, som vid 
dessa öfverläggningar vunnit bifall, anhåller jag nu att få under-
dånigst yttra och föreslå följande. 

Utan förbiseende deraf, att i några delar af Riket jordbru
ket ännu torde befinnas så outbildadt, att en statistisk redo
görelse deröfvei knappast kan åstadkommas eller ifrågasättas, 
och att från mången annan trakt ännu under åratal blott ofull
ständiga, approximativa, uppgifter torde kunna motses, synas 
dock dessa undantagsförhållanden ingalunda berättiga till upp-
skof med hvarje försök att rörande jordbruket på ifrågasatt sätt 
insamla statistiska uppgifter till det omfång, som kan erhållas, 
hvadan jag alltså får i underdånighet tillstyrka, 

att Eders Kongl. Maj:t täcktes meddela Nådig före
skrift om ett fortgående insamlande af uppgifter till Rikets 
jordbruks-statistik efter den plan, som anses bäst leda till 
det dermed åsyftade ändamålet. 

Då framgången af sådant försök är ovilkorligt beroende 
deraf, att länens Hushållnings-Sällskap, hvart för sitt område, 
benäget åtaga sig, att genom spridande af upplysning om ända
målet med denna statistik motverka farhågan för tillförlitliga 
uppgifters meddelande, och att utöfva ledningen af alla åtgärder 
för primäruppgifternas insamlande, kontrollerande och bearbe
tande till sammandrag för hvarje Hushållnings-Sällskaps verk
ningskrets, så får jag i underdånighet tillstyrka, 

att Eders Kongl. Maj:t, jemte förklarande af Sitt 
Nådiga välbehag öfver den beredvillighet, hvarmed Hus-
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hållnings-Sällskapen i allmänhet gått till mötes ansprå 
ken på deras biträde, täcktes meddela dem det uppdrag, 
att hvart för sitt område ombesörja insamlande af pri
märuppgifterna till en jordbruks-statistik, dessas gransk
ning och bearbetning till sammandrag, samt att från och 
med den femårsperiod, från hvars början sådan bearbetning 
af Hushållnings-Sällskapen kommit till stånd, till jord
bruks-statistiken hörande uppgifters insamlande genom 
Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes försorg för med
delande i dessas s. k. femårsberättelser kommer att inställas. 

Då, i afseende på sättet för primäruppgifternas insamlande 
och granskning, olikheterna i så väl lokala som sociala förhål
landen länen och orterna emellan synas förbjuda full likformig
het i förfarandet; då hvarje Hushållnings-Sällskaps nit för upp
lysning alltid måste blifva den säkraste borgen för framgång; 
då många särskilda åtgärder, som till en början för upplys
ningars och kontrollers vinnande äro påkallade, under fortgån
gen torde kunna förenklas eller inskränkas; då det frivilliga 
åtagandet ej torde böra betungas med någon föreskrift, som 
möjligen kunde verka förlamande på nitet för saken, och då 
erfarenheten otvifvelaktigt kommer att efter hand lemna den 
bästa ledning för insamlingsmethoden, tillstyrkes i underdånighet: 

att, med hänvisning i allmänhet till det af Eders 
Kongl. Maj:ts Landtbruks-Akademi föreslagna sätt (För
handlingar sid. 7*), åt hvarje Hushållnings-Sällskap öfver-

Not tillagd vid tryckningen. 
*) Kongl. Maj:ts under den 3:dje Mars 1865 meddelade Nådiga beslut om 

jordbruks-statistiken afser bland annat årligt insamlande af dertill egnade 
uppgifter, hvaremot Kongl. Landtbruks-Akademiens ofvan åberopade förslag 
utgick från förutsättningen, att uppgifter till Eikets jordbruks-statistik skulle 
ifrågasättas blott hvart femte år. Ehuru det af Akademien föreslagna 
sättet, så väl i följd häraf, som af åtskilliga andra stadganden i samma 
Nådiga beslut, icke äger full tillämplighet, torde dock af detsamma här 
böra i minnet återkallas, 

att för uppgifternas insamlande förordades bildandet af en komité i 
hvarje socken och stad; 

att Hushållnings-Sällskapet skulle för hvarje sådan komité utse inom 
eller utom sig en Ordförande och en Suppleant för denne, kunnande åt 
samma person uppdrag lemnas gemensamt för flera socknar, 

att derefter ledamöter i komitén skulle till ett antal af minst 2 ut
väljas, på landet å kommunalstämma, i stad på sätt, som för val af stads
ombud är antaget, 

att komitén skulle äga rättighet att med sig förena sakkunnige per
soner i orten, 
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låtes, att anordna förfarandet vid uppgifternas insamlande 
och granskning på det sätt, som anses lämpligast för 
vinnande af tillförlitlighet och fullständighet, samt mest 
betryggande mot hvarje för sakens framgång skadligt 
ogrannlaga intrång på den enskilda hushållningens område. 

Då många af de uppgifter och upplysningar, som för jord
bruks-statistiken kunna ifrågakomma, förefinnas uti ägomätnings-
kartor med tillhörande beskrifningar, uti mantals- och taxerings
längder samt hypotheks- och andra handlingar, så hemställes i 
underdånighet: 

att Eders Kongl. Maj:t täcktes medgifva, att, när 
ifrågavarande uppgifter och upplysningar ej annorlunda 
kunna beredas, Hushållnings-Sällskapen må äga att om 
deras erhållande vända sig till Eders Kongl. Maj:ts Be-
fallningshafvande för vinnande af det biträde, som pröf-
vas kunna sålunda på ett eller annat sätt beredas. 

Då Eders Kongl. Maj:t, på grund deraf, att det vore "tvif-
velaktigt, huruvida den särskilda statistik öfver jordbruket och 
boskapsskötseln, som blifvit ifrågasatt att grundas på samverkan 
af orternas Hushållnings-Sällskap och för ändamålet nitiske 
personer mom Kommunerna, kan för samtlige län under inne
varande femårsperiod tillvägabringas", genom Nådigt bref af den 
27 November 1863 förklarat dessa ämnen ännu och tills vidare 
böra utgöra föremål för särskilda tabeller i Eders Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvandes femårsberättelser, åtminstone af samma 
omfattning, som de under N:ris 2 och 3 i senaste femårsbe
rättelser förekommande, och i följd häraf till Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvandes förfogande blifvit ställdt nödigt an
tal formulärblanketter (omkring 9,000) af hosfoljande beskaf-

att sedan Ordföranden i hvarje komité fått från Hushållnings-Säll
skapet emottaga nödigt antal formulärblanketter, dessa af komitén skulle 
ifyllas, hvarefter kungöras borde, att tabellerna å visst ställe inom socknen 
eller staden funnos tillgänglige för granskning, 

att efter de rättelser, hvartill sådan granskning kunnat föranleda, 
kolumnerna skulle nedsummeras, tabellen underskrifvas och afskrifvas, samt 
ett exemplar öfversändas till Hushållnings-Sällskapet, ett annat öfverlemnas 
till Pastorsembetet att bland kyrkans handlingar förvaras, 

att de från komitén till Hushållnings-Sällskapet inkomna tabellerna 
skulle granskas af ett Sällskapets utskott, utom Sällskapets Ordförande 
bestående af minst 5 personer, deribland Förste Landtmätaren eller annan 
erfaren Landtmätare i länet; samt 

att efter fulländad granskning utskottet skulle upprätta sammandrag 
att tillställas vederbörande. 
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fenhet *) för insamlande af uppgifter rörande jordbruket och 
boskapsskötseln under hvartdera af åren 1861 —1865, kunde 
måhända synas ändamålsenligast, att tiden från och med hvil-
ken den nu ifrågasatta åtgärden af Hushållnings-Sällskapen 
skulle taga sin början, bestämdes till första året af nästa quin-
quennium, eller så att den omfattade jordbruks-statistiken för 
året 1866. Men då det nya förfarandet härigenom ej skulle 
komma att träda i egentlig verksamhet förr än våren 1867 eller 
på 7:de året, sedan förhandlingarne derom började; 

då genomförandet af det nya förfaringssättet otvifvelaktigt 
mångenstädes kan komma att möta svårigheter, hvilka vore i 
stånd att betydligt förringa värdet af det första årets resultat, 
men under de följande kunna undanrödjas; 

då sålunda ett slags förberedelse- eller försöksår synes 
kunna komma att medföra väsentligt gagn, och genom samver
kan af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande med Hushåll
nings-Sällskapen torde kunna förekommas, att ej något miss
förstånd uppstår derigenom, att 2 slag af formulärblanketter 
blifva synliga, helst hvartdera slaget antyder sitt särskilda ända
mål, och de förnämsta frågorna å dem båda äro hufvudsakli-
gen enahanda, och då för Eders Kongl. Maj:ts Befallningshaf-
vandes femårsberättelser torde kunna vinnas mången gagnelig 
upplysning från den af Hushållnings-Sällskapen inledda och ut
förda undersökningen, så synas öfvervägande skäl förefinnas för 
det underdåniga tillstyrkande, 

att Eders Kongl. Maj:t täcktes bestämma, att Hus
hållnings-Sällskapens åtgärd med insamlande af ifråga
varande uppgifter må taga sin början med redogörelsen 
för jordbruket under året 1865, och alltså omfatta så väl 
den skörd, hvilken då fallit, som det till densamma an
vända utsäde m. m. 

Ehuru mycken grannlagenhet torde vara påkallad, när det 
gäller föreskrifter rörande den tid, som skall tagas i anspråk 
för ett frivilligt åtaget mödosamt arbete, synes dock för ända
målets vinnande nödigt, att i detta hänseende jemväl någon 
anvisning lemnas, hvadan i underdånighet hemställes: 

att Eders Kongl. Maj:t täcktes bestämma, att insam
landet af de uppgifter till jordbruks-statistiken, hvilka 

Not tillagd vid tryckningen. 
*) Dessa formulärblimketter till Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårs-

beriittelser torde längesedan hafva kommit till Hushållnings-Sällskapens 
kännedora genom utdelning från Länsstyrelserna. 
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årligen ifrågasättas, bör företagas hvarje år under Februari 
och Mars månader och afse hvad som rörer det nästföre-
gångna årets skörd samt det för denna skörd gjorda vår-
och höstutsäde, äfvensom antalet vid nästföregdngna års 
slut underhållne kreatur, samt att de samlade uppgifterna 
böra till Hushållnings-Sällskapen ingå senast under der-
påföljaude April och Maj månader, på det de sedermera 
må kunna inom Juni månads utgång till vederbörande 
Centralmyndighet i hufvudstaden insändas, för att såsom 
Bidrag till Rikets officiela statistik offentliggöras. 

I fråga om den myndighet, — Kongl. Landtbruks-Akademien 
eller Statistiska Central-Byrån -— åt hvilken uppdrag skall gif-
vas att till vidare bearbetning och offentliggörande emottaga de 
af Hushållnings-Sällskapen utarbetade sammandragen, har å ena 
sidan förekommit, 

att Kongl. Landtbruks-Akademien alltsedan dess stiftelse 
år 1811 har en särskild s. k. statistisk afdelning med åliggande, 
enligt Stadgan af den 6 November 1857, att samla och ordna 
underrättelser om hvarje landsorts naturförhållanden och indu-
striela tillstånd med afseende å landthushållningen, 

att till Kongl. Landtbruks-Akademien årligen ingå före-
skrifna årsberättelser från Hushållnings-Sällskapen, 

att samma skäl, som föranledt det af Eders Kongl. Maj:t 
anbefallda förfarandet, att statistiska redogörelser öfver särskilda 
förvaltningsgrenar utarbetas och afgifvas af den förvaltande 
myndighet, som inom sig äger den största speciela sakkänne
domen i ämnet och de säkraste utvägarne att pröfva de in
komna statistiska uppgifterna, äfven synes tala för jordbruks
statistikens bearbetning genom Kongl. Landtbruks-Akademiens 
försorg, samt 

att Kongl. Akademien jemväl uti sitt förslag af den 13 
April 1861 förutsatt, att Hushållnings-Sällskapen skulle af sitt 
sammandrag, afsedt att uppgöras blott hvart femte år, ,afgifva 
ett exemplar till Eders Kongl. Maj:t Befallningshafvande för att 
såsom bilaga åtfölja deras femårsberättelser och ett annat till 
Kongl. Akademien, för att derstädes i sammanhang med de 
öfriga uppgifterna från Hushållnings-Sällskapen i Riket vidare 
bearbetas; hvaremot å andra sidan förekommer, 

att i det af Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt Bref af den 
22 Juli 1858 (Sv. Förf:s-Saml. N:o 71) hufvudsakligen gillade för
slaget till inrättande af ett Statistiskt embetsverk af den 18 Juni 
1856, såsom blifvande föremål för detta embetsverk jemväl upp-



254 

räknas de statistiska redogörelser, som kunna tillvägabringas, 
bland annat öfver landthushållningen med dess binäringar, hvar-
jemte samma Nådiga Bref i allmänhet bemyndigar Statistiska 
Central-Byrån att från andra vederbörande embetsverk och 
myndigheter infordra de uppgifter och meddelanden, som på
kallas och äga sammanhang med föremålen för Statistiska Ta
bell-Kommissionens åligganden. 

Enligt nämnde förslag måste jemväl till Statistiska Bered
ningens åliggande höra att förslagsvis uppgöra planen äfven till 
jordbruks-statistiken och att pröfva formulären för inhemtande af 
dithörande uppgifter med noggrannt iakttagande deraf, att för 
hvarje slag af uppgifter de tillförlitligaste källor begagnas, att 
dubbla eller flerfaldiga uppgifters infordrande i samma ämne 
undvikes o. s. v., äfvensom att uppgöra planen för denna, så 
väl som för de öfriga officiela statistiska redogörelsernas offent
liggörande genom tryck o. s. v. 

I afseende på den arbetskraft och de kostnader, som för 
jordbruks-statistikens bearbetning i Statistiska Central-Byrån 
erfordras, kan jag på förhand ej stadga något omdöme, men 
vågar i underdånighet försäkra, att, så vidt med öfriga åliggan
den är förenligt, embetsverket med glädje motser hvarje för 
detsamma öppnadt tillfälle att från nya statistiska primärun
dersökningar kunna öka bidragen till fäderneslandets officiela 
statistik. 

Derest Eders Kongl. Maj:t nu skulle täckas skänka sitt Nå
diga bifall åt förslaget om jordbruks-statistikens bearbetning på, 
ifrågasatt sätt, torde i underdånighet få hemställas, 

att Eders Kongl. Maj:t i sammanhang dermed jem
väl täcktes meddela Nådig föreskrift rörande den myn
dighet, till hvilken de af Hushållnings-Sällskapen upp
rättade sammandragen skola ingå, för att vidare bearbetas 
och offentliggöras. 

Hvarje statistisk undersökning af den beskaffenhet och det 
omfång, som den ifrågavarande, kräfver oundgängligt användan
det af formulär-blanketter för frågornas framställande, med ut
rymme för svarens upptagande, och tillhandahållandet på Sta
tens bekostnad af erforderligt antal dylika blanketter synes vara 
en allmän och billig förutsättning af Hushållnings-Sällskapen. 
Men sådana blanketters ändamålsenligaste anordning till form 
och storlek m. m. är beroende ej blott af frågornas antal, utan 
ock af det förfarande, som väljes för att å dem erhålla 
svar. 
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Det har nu å ena sidan varit ifrågasatt och för kontrolls 
vinnande såsom nödigt ansedt, att formulärblanketten skulle 
lemna nödigt utrymme för uppförande särskildt af hvarenda 
brukningsdel med de uppgifter, som för den erhållas, för att 
genom nedsummering af alla de särskilda specialsummorna 
vinna den för ett visst större område gemensamma. I sådant 
fall måste den besvärliga summeringen underlättas medelst 
formulärets indelning i vertikala kolumner och uppliniering med 
horisontallinier, samt hel-arksformatet väljas för att minska 
transporternas antal. Då jorden i många län är styckad i ett 
mycket stort antal brukningsdelar, skulle formulärblanketter 
med detta ändamål och denna uppställning för en enda socken 
kunna erfordras till antal af flera böcker papper. 

A andra sidan har förutsatts, att uppgifterna till jordbruks
statistiken flerestädes ej kunna erhållas på annat sätt, än att 
antingen en eller annan sakkunnig och nitisk person efter bästa 
insigt och pröfhing meddelar dem för det område, med hvars 
förhållanden han är tillräckligt bekant, eller ock att flere eller 
färre jordbrukare inom by, rote, socken, hushållningsgille eller 
annat område sammanträda och efter gemensam öfverläggning 
gemensamt för detta område besvara de framställda frågorna. 
I detta fall har antagits, att den addering af specialsuromor, 
som då jemväl torde ifrågakomma, kan verkställas på ett kon-
sept, till hvilket intet formulär behöfdes, och kunna vid sådant 
förfarande svaren meddelas på en formulärblankett, för hvilken 
halfva arket är mer än tillräckligt. 

Denna formulärblankett af minsta formatet kan ock så 
uppställas, att den vore användbar, ifall någorstädes ifrågasattes 
att insamla uppgifter omedelbart från hvarje jordbrukare me
delst till honom utdelad blankett. Likaledes är den lämplig 
för Hushållnings-Sällskapens sammandrag och till förvarande 
år från år för vinnande af en lätt återblick. 

Vid öfvervägande af de i Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref 
den 16 November 1863 meddelade Nådiga föreskrifter rörande 
ekonomiska karteverket, enligt hvilka, jemlikt Rikets Ständers 
önskan, och så länge detta karteverk ej utgifves i större skala 
än ^j-tusendedel af naturliga storleken, "arealens olika beskaffen
het och indelning må utan särskild fördelning å de olika hem-
mansnumrorna eller hemmansdelarne utföras i en stimma för 
byn eller hemmanet i sin helhet, äfvensom att då flera byar, 
hemman eller lägenheter ligga under sambruk i en ägares hand 
utan att gränserna mellan den sålunda bildade samfäUighetens 
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delar kunna genom befintliga geometriska kartor utrönas, de 
till denna possession lydande ägoområden må såsom för en en
het redovisas," har Statistiska Beredningen ansett specifikt upp
tagande af hvarje särskild brukningsdel knappast kunna ifråga-
komma, utan specifikationen i allmänhet blifva inskränkt till by 
eller på sin höjd till hemman enligt jordeboken. 

Då nu formulärblanketternas beskaffenhet ej bör lägga nå
got hinder i vägen för Hushållnings-Sällskapen att välja hvil-
ketdera af ofvan antydda förfaringssätt, som må anses lättast 
och säkrast leda till ändamålets vinnande, och då hvarje slag 
af formulärblanketter har sina fördelar och olägenheter, har 
Beredningen, under förutsättning, att det ligger i hvarje Hus
hållnings-Sällskaps egna intresse att genom lämpliga förfoganden 
sörja för uppgifternas tillförlitlighet, så vidt sådant ske kan, 
ansett 2 slag af blankettformulärens format, hvartdera lämpadt 
för sitt särskilda ändamål, i afseende på förfaringssättet vid in
samlandet och sammandrags afgifvande böra tillstyrkas. 

I afseende på omfång och beskaffenhet af de uppgifter, som 
å formulärblanketterna böra ifrågasättas, har Statistiska Bered
ningen ingalunda förbisett, att de upplysningar, som närmast 
afses med jordbruks-statistiken, äro beloppet af den ärliga skörden, 
vidden af den till särskilda odlingsföremål af sedda jorden, årliga 
behofvet till utsäde, samt kreatursstockens storlek. Flera Hushåll
nings-Sällskap hafva ock lagt stor vigt derpå, att åtminstone 
till en början måtte äskas blott några få och företrädesvis vig
tiga uppgifter, under det deremot andra Hushållnings-Sällskap 
föreslagit åtskilliga nya frågors upptagande jemte flera eller 
färre af dem, som de underställda förslagen innehöllo. 

Ehuru det icke kan vara något tvifvel underkastadt, att, 
när uppgifter till jordbruks-statistik första gången ifrågasättas, 
tillfredsställande svar blott till ett ringare antal kunna erhållas, 
äfvensom att i ett land, der de särskilda landsdelarnes natur
beskaffenhet och odlingens framsteg äro så olika, som inom 
Sverige, det formulär för uppgifter, som för en landsort är 
lämpligt eller behöfligt, ej kan blifva tillfredsställande för en 
annan, hafva dock i fråga om antalet af de uppgifter, som å 
formulärblanketterna böra inrymmas, följande förhållanden ej 
kunnat eller bordt undgå Beredningens uppmärksamhet. 

Utom de uppgifter rörande jordbruket, som årligen med
delas i åtskilliga föreskrifna berättelser, hafva tidtals förekom
mit särskilda undersökningar, vid hvilka det ansetts nödigt att 
ifrågasätta upplysning om en mängd jordbruket angående för-
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hållanden. När nu fråga är om anordnandet af samlingar för 
en fortgående jordbruks-statistik, torde ej böra ur sigte förloras 
det syftemål, att härigenom bereda en sådan tillgång på upp
lysningar, att man ej må esomoftast behöfva anställa särskilda 
forskningar för att få svar på någon eller några af de vigtigare 
frågor, som ligga inom jordbruks-statistikens område. En allt
för trång begränsning af frågornas antal skulle oundvikligen 
komma att leda derhän, att det vunna slutliga resultatet komme 
att framstå i ett alltför stort missförhållande till den vidlyftiga 
mekanism, som blifvit satt i rörelse för svars erhållande. 

Begränsar man alltför strängt statistikens verksamhet inom 
blott numeriska uppgifters samlande, kan man ock lätt beröfva 
sig all möjlighet att förklara talens olikhet och att använda 
deras utslag, då man nemligen ej förskaffat sig någon upplys
ning rörande orsakerna till deras olikheter och vexlingar. 

Bruket att å formulärblanketter lemna ett öppet rum för 
"anmärkningar" eller "ytterligare upplysningar" utan någon när
mare hänvisning, när man dock på förhand kan hänvisa på det 
eller de ämnen, hvarom man önskar få kunskap, är ingalunda 
nyttigt. Deremot bekräftar erfarenheten den bestämda fördelen 
att genom framställda speciela frågor väcka till eftertanke, till 
iakttagelsers samlande, der sådana förut ej blifvit anställde, och 
sålunda åtminstone efterhand leda till en tillfredsställande upp
lysning. 

Vid anordnandet af större statistiska undersökningar gäller 
ock som regel, att man måste afse ej blott en och annan upp
lysning för tillfället, utan lika mycket framtida behof af jem-
föfelsemedel. Men vilkoret för nvarje gagnelig jemförelse är 
likartad beskaffenhet af det, som skall jemföras. I följd häraf 
ligger en väsentlig vigt derpå, att planen för hvarje omfattande 
och fortgående statistisk undersökning må så vidt möjligt bereda 
säkra utgångspunkter för framtida jemförelser, och afse att 
kunna undgå sådana förändringar, genom hvilka de vunna upp
gifterna blefve för framtiden oanvändbara. 

När det alltså å ena sidan vore ändamålsvidrigt, att vid 
nu ifrågavarande formulärblanketters bestämmande strängt be
gränsa sig inom det ytterst ringa antal uppgifter, hvilka för 
närvarande med minsta svårighet inom hela Riket antagligen 
skulle kunna erhållas, vore det å andra sidan lika ändamålslöst 
att allmänt och utan undantag fordra svar på sådana å formu
lärblanketterna upptagna frågor, för hvilkas besvarande mången
städes ännu ej finnes någon utväg. 
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Under förutsättning att något missförstånd ej bör kunna 
äga rum derom, att med jordbruks-statistiken ej kan afses något 
annat ändamål än att erhålla så tillförlitliga upplysningar, som 
genom sakkunniges nit och omtanka kunna ernås, har Stati
stiska Beredningen alltså ansett, att de frågor, som bifogade 
formulärförslag, Litt. A och B *), upptaga, böra framställas, 
och att det öfriga utrymmet å blanketterna må kuuna använ
das för besvarande af frågor, som Hushållnings-Sällskapen möj
ligen kunna anse nödiga att dessutom till upplysning rörande 
lokala förhållanden få besvarade. Men uti det anförda torde 
ock ligga tillräcklig grund för den Beredningens åsigt, att med 
undantag för de förut antydda frågorna om skörde- och utsä
desbelopp, ägovidd använd för de särskilda odlingsföremålen 
samt kreatursantalet, ät hvarje Hushållning s-Sällskaps pröfning 
bör öfverlätas, att efter förhållandenas olikhet bestämma tiden, när 
man med hopp om framgång kan äska svar på flera eller färre 
af öfriga frågor. 

Det kan härvid ej undfalla uppmärksamheten, att de å 
formulärblanketterna upptagne frågor sönderfalla i 2 hufvud-
sakliga afdelningar, den ena afseende upplysning om sådana jord
bruket rörande förhållanden, hvilka äro underkastade årliga för
ändringar, som utöfva en mer eller mindre vidsträckt inflytelse 
på hela samhället, den andra åter omfattande sådana förhållan
den, som till en del kunna sägas vara nästan oföränderliga, till 
en del åter blott så småningom undergå förändringar, att dessas 
verkan på samhället först efter 5, 10 eller flera års förlopp 
framträder med en större betydelse. Häraf blir en naturlig 
följd, att med stöd af vunnen erfarenhet framdeles måste upp
dragas en bestämd gräns mellan uppgifter, som hvarje år böra 
äskas, och sådana, som endast med flera års mellanrum böra 
komma i fråga. Men i enlighet med den förut uttalade åsig-
ten om vigten att bereda sig en utgångspunkt för framtida 
jemförelser, torde det ingalunda framdeles komma att sakna 
sitt värde, derest redan vid första försöket att enligt de före
slagna formulären insamla uppgifter någon allmängallanåe be
stämd föreskrift, att endast vissa frågor skulle till besvarande 
upptagas, ej varit meddelad, utan pröfningen häraf öfverlåtits 
åt hvarje Hushållnings-Sällskap. Afven den upplysning, att en 
eller annan fråga vid en viss tidpunkt ej kunnat besvaras, saknar 

Not tillagd vid tryckningen. 
*) Fullkomligt lika de formulärblanketter, som af Kongl. Maj:t blifvit till 

begagnande för jordbruks-statistiken t. v. anbefallde genom Nåd. Cirkuläret 
den 3 Mars 1865. 
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ingalunda sin betydelse såsom bevis på ett gjordt framsteg, 
när man efter ett eller flera års förlopp finner sig hafva på 
samma fråga kunnat erhålla ett tillfredsställande svar. 

Vigten af dessa åsigter torde bäst falla i ögonen, när man 
tänker sig konsept-exemplaren till socknarnes uppgifter förvarade 
inom hvarje särskild socken och år efter år tillgängliga för dess 
jordbrukare för jemförelsers anställande. Intresse för iaktta
gelsernas samlande, för tillvägabringande af allt större tillförlit
lighet och fullständighet, kan då lika litet uteblifva, som mån
gen nyttig lärdom af det samlade. 

Hvad beträffar de särskilda frågorna, som å formulär
blanketterna äro upptagna, torde följande upplysningar få i un
derdånighet tilläggas. 

Frågorna 1—4 i formuläret A (de 2 första raderna å for
muläret B) kunna helt och hållet besvaras ur mantalslängderna, 
som jemväl lemna upplysning om mantalet af den största och 
minsta brukningsdelen. Den specifika rubriken af kolumnen 1 
(formulär A), som lämpar sig för upptagande särskildt af hvarje 
jordeboksnummer, när sådan utförlighet ifrågakommer, bör dock 
ej tydas såsom bestämd föreskrift för sådan specifikation och 
ingalunda utesluta detta formulärs användbarhet för införandet 
derstädes af namnen å by eller annan större ägovidd. 

Frågorna 5—9 af form. A (I å form. B) afse redogörelse 
blott för 4 särskilda slag af den i ekonomiska karteverket 
upptagna s. k. dugliga ägovidden. Skilnaden mellan den ägo
vidd, som af dessa 4 slag upptages, och hela ägovidden om
fattar alltså allt det öfriga ej specificerade området. Såsom 
skogbärande har ansetts böra här upptagas den mark, som gif-
ver avkastning af skogsalster, om hvilkas beskaffenhet närmare 
upplysning kan meddelas såsom svar å frågorna U och V. 

Frågorna 10—17 form. A (II och III form. B) hafva af 
Statistiska Beredningen tillagts, för att vinna den vigtiga upp
lysningen om jordstyckningen, beräknad icke efter mantal utan 
efter vidden af odlad jord, och torde Hushållnings-Sällkapen 
bäst vara i tillfälle att meddela de föreskrifter, som för det 
afsedda ändamålets ernående äro nödiga. 

Frågorna 18—27 å form. A (IV å form. B), upptagande 
ägoviddens användningssätt för de olika odlingsföremålen, frå
gorna 28—43 å form. A (V å form. B), upptagande de sär
skilda odlingsföremålen, frågorna 44 — 65 å form. A (VI å form. 
B), upptagande hela skördebeloppet af hvarje odlingsföremål, 
och frågorna 66—75 å form. A (VII å form. B), egnade åt 
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redogörelse för antalet vinterfödda kreatur, torde ej tarfva 
någon vidare upplysning, än att der specifikation af de sär-
skildt uppräknade föremålen ej kan lemnas, utvägen att medelst 
s. k. klämmer (—) sammanslå 2:ne kolummer alltid står öppen. 

För ej specificerade slag äro kolumner lemnade öppna. 
Statistiska Beredningen har varit af den åsigt, att så till 

vida medgifven rättighet till gamla måttets begagnande vid pri
ma ruppgifternas insamlande, att i formulärblanketterna ej något 
mått eller någon vigt äro specificerade, torde vara det ända
målsenligaste sättet att t. v. tillvägagå. A båda formulären är 
alltså å särskild rad näst under rubrikerna rum afsedt för det 
begagnade måttets utsättande, och lära Hushållnings-Sällskapen 
ej underlåta, att i detta hänseende meddela de föreskrifter, 
hvarigenom misstag kunna undanrödjas vid den slutliga hop
summeringen och reduktionen till gällande mått och vigter. 

Beträffande de i bokstafsföljd å formulären upptagne frå
gor torde ytterligare få tilläggas. 

Frågan A kan visserligen besvaras specifikt, men lemnar 
redan en värdefull upplysning, derest den blott bereder kun
skap om det å orten allmännaste brukningssättet, hvilket väl ej 
lärer undergå så hastiga förändringar, att denna frågas besva
rande behöfver återkomma förr än efter flera års förlopp. 

Frågorna B—H äro så uppställda, att deras besvarande 
kan ske enligt meddelade föreskrifter af hvarje Hushållnings-
Sällskap antingen årligen eller för den längre tiderymd, som 
anses böra bestämmas. Likaså torde nödiga föreskrifter för 
dessa frågors ändamålsenliga besvarande efter landsorternas olika 
förhållanden bäst meddelas af Hushållnings-Sällskapen. 

Frågorna I—Q, som afse att dels lemna förklaring öfver 
skördebeloppets vexlingar, dels närmare upplysning om skördens 
utfall och verkningarne deraf, höra sålunda till dem, å hvilka år
liga svar, så vidt ske kan, äro önskvärda. Men dessa svar torde 
kunna uppfylla sitt ändamål, om det i afseende på frågan I 
lemnar en allmän upplysning om väderlekens inflytelse särdeles 
vid de tider, då denna är af största vigt för jordbruket; i af
seende på frågan K, om det gifver en allmän ledning för om
dömet; i afseende på frågorna L och M, om t. ex. benämnin
garne god, medelmåttig, knapp eller dylika begagnas, och i af
seende på frågorna N—Q, om derigenom upplyses huruvida 
endast ortens egna behof äro fyllda eller afkastningen äfven 
sträcker sig utöfver dessa. 
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De svar, som erhållits å frågorna R och S, torde väl i 
allmänhet gälla äfven för flera följande år och sålunda ej be-
höfva årligen påkallas, hvaremot med frågan T är afsedt till
fälle att bereda upplysning om ytterligheterna i dagsverkspriser
nas vexling å de orter, der dylika vexlingar göra sig kännbara. 

Frågorna U och V äro, såsom af deras beskaffenhet tydligt 
ådagalägges, afsedda för närmare upplysning rörande den för
del, som af den - skogbärande marken beredes, och frågan X 
för att antyda begagnad utväg att minska olägenheterna af 
skogsbrist. 

Frågorna Y och Z antyda önskan om upplysning, huru
vida och i hvad omfång uppmärksamhet egnats åt fruktträds
odling och andra binäringar, och torde åtminstone för flera lands
orter komma att framlägga hedrande bevis af flit och omtanka, 
samt mången gång kunna förbereda uppmuntran åt de ej mindre 
enskildt än statsekonomiskt vigtiga hus- och hemslöjderna. 

Efter sålunda lemnad redogörelse för de åsigter, som huf-
vudsakligen gjort sig gällande vid pröfningen af den underställda 
frågan så väl i allmänhet, som särskildt hvad formulärblan
ketterna beträffar, torde dock ej böra förbises, att erfarenheten 
under dessa formulärblanketters begagnande otvifvelaktigt kom
mer att gifva det värdefullaste utslaget i fråga om deras an
vändbarhet, och hemtar jag häraf ökad anledning till den under
dåniga hemställan, 

att Eders Kongl. Maj:t, under öppet lemnadt tul-
fälle för erfarenheten att med lätthet kunna tillvägabringa 
sådana förändringar i formulären, som må hafva ådagalagts 
för ändamålet behöfliga, f. n. blott täcktes bemyndiga 
Statistiska Central-Byrån att låta verkställa tryckning 
och utdelning till Hushållnings-Sällskapen af det för upp
gifters insamlande rörande året 1865 antagligen nödiga 
antalet exemplar af hvartdera formuläret, dervid beräk
nas att formuläret A. hufvudsakligen afses till begag
nande för uppgifternas insamlande inom socknarne och 
formuläret B. både för de sammandrag, som ingå till 
Hushållnings-Sällskapen, och för dem som från dessa 
afgifvas, samt att vid formulärblanketternas utdelning till 
Hushållnings-Sällskapen jemväl detta underdåniga me
morial, såsom innehållande motiverna för och förklaringar 
till formulärblanketterna, skall Hushållnings-Sällskapen till 
upplysning delgifvas. 
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Efter sålunda beredt tillfälle att vinna upplysning om den 
ifrågakommande framtida årliga kostnaden för formulärblanketter, 
så väl som om de önskningar, hvilka Hushållnings-Sällskapen 
under uppdragets utförande må finna sig föranlåtne att fram
ställa, synes mig ändamålsenligast, 

derest Eders Kongl. Maj:t skulle täckas låta ärendet 
i öfrigt få blifva beroende af framtida Nådig pröfning 
efter förnyad underdånig anmälan. 

Slutligen vågar jag utbedja mig Eders Kongl. Maj:ts Nå
diga uppmärksamhet på ett medel, som efter mitt förmenande 
torde kunna blifva ganska verksamt att förbereda och främja 
ernåendet af en tillförlitlig jordbruks-statistik, det nemligen 

att vid Landtbruks-instituterna samt de högre och 
lägre jordbruks-skolorna jordbruks-statistikens ändamål 
och method blefve särskildt föremål för några meddelan
den, så att derifrån utgående elever med detta ämne 
vore förtrogne och i detsamma kunde sprida upplysning. 

Stockholm i Statistiska Central-Byrån den 17 Nov. 1864. 

Fr. Th. Berg. 
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Kongl. Maj:ts Nådiga Cirkulär 

till Dess Befallningshafvande och Hushållnings-Sällskapen i 
rikets samtlige län. 

CARL, &c. &c. W å r ynnest &c. Sedan fråga upstått på 
hvad sätt fullständigare statistiska bidrag till kunskapen om lan
dets jordbruk skulle kunna erhållas, än som hittills genom Wåre 
Befallningshafvandes femårsberättelser stått att vinna, och för
slag i detta hänseende blifvit framställda af såväl W å r Landt-
bruks-Akademi som Chefen för Statistiska Centralbyrån, samt 
härefter Wåre Befallningshafvande och Hushållnings-Sällskapen 
i länen afgifvit underdåniga yttranden i ämnet, så har Chefen 
för Statistiska Centralbyrån, efter förutgångna öfverläggningar 
i frågan inom Statistiska Beredningen, till Oss inkommit med 
underdånig framställning om åvägabringande af en Jordbruks
statistik för riket. 

Då W i nu i Nåder låtit detta ärende Oss föredragas, 
hafve W i , enär en Statistik öfver Sveriges jordbruk ostridigt 
erfordras för ett fullständigt bearbetande af landets allmänna 
statistik, och jemväl måste blifva till väsendtligt gagn för jord
bruksnäringen inom landet, samt den beredvillighet, Hushållnings
sällskapen i allmänhet ådagalagt under frågans utredande och 
preliminära behandling, gifver anledning förutsätta, att äfven 
dessa Sällskaps nitiska medverkan för sakens fortgång skall 
blifva att påräkna, funnit godt i Nåder besluta: 

att början till ett fortgående, mer och mer fullständigt, 
insamlande af upgifter till rikets jordbruksstatistik nu bör göras; 

att Hushållnings-Sällskapen härvid erhålla Wår t Nådiga 
updrag att, hvart för sitt område, ombesörja insamlandet af 
primärupgifterna samt dessas granskning och bearbetande till 
sammandrag; 

att från och med den femårsperiod, vid hvars början sådan 
bearbetning af jordbruksstatistiken kommer till stånd, de till 
nämnde statistik hörande upgifters insamlande genom Wåre 
Befallningshafvandes försorg för femårsberättelserna skall uphöra; 

att åt hvarje Hushållnings-Sällskaps egna ompröfning öfver-
lemnas att anordna förfarandet vid upgifternas insamlande och 
granskning på det sätt, som för vinnande af tillförlitlighet och 
fullständighet pröfvas lämpligast; 

att Hushållnings-Sällskapen, hvilka numera genom dem 
tillagd andel i bränvinsförsäljningsafgifterna i allmänhet böra 
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vara i tillfälle att af sålunda erhållna medel bestrida de utgif
ter, som i följd af ifrågavarande arbetes utförande upkomma, 
må, när nödiga upgifter eller uplysningar icke annorledes kunna 
vinnas, söka hos W å r e vederbörande Befallningshafvande undfå 
den medverkan till desammas erhållande, som Läns-Styrelsen 
finner sig kunna dem bereda; 

att insamlandet af ifrågavarande upgifter bör taga sin bör
jan med redogörelsen för jordbruket under året 1865 och alltså 
omfatta såväl den skörd, hvilken då fallit, som det till samma 
skörd använda utsäde; 

att de upgifter till Jordbruksstatistiken, hvilkas årliga med
delande ifrågasattes, böra insamlas hvarje år under Februari 
och Mars månader och afse hvad som rörer det nästförutgångna 
årets skörd och det för denna skörd gjorda vår- och höstutsäde, 
äfvensom antalet vid nästförutgångna års slut underhållna krea
tur; samt 

att de sålunda samlade upgifterna böra till Hushållnings
sällskapen ingå sednast under derpåföljande April och Maj 
månader, och sedermera inom Juni månads utgång insändas till 
Statistiska Centralbyrån, för att der bearbetas och såsom bidrag 
till rikets officiela statistik offentliggöras; 

Och erhåller nu bemälda Byrå nådigt updrag att låta 
trycka och till Hushållnings-Sällskapen utdela såväl nödigt antal 
exemplar af de vid Byrå-Chefens underdåniga memorial i ämnet 
fogade två särskilda formulärer för insamlande af de statistiska 
upgifterna rörande året 1865, som ock berörde memorial såsom 
innefattande närmare förklaring af formulären; kommande frå
gan om fastställande af formulärer för framtiden, likasom angå
ende hvad i öfrigt för ärendets ytterligare behandling må anses 
erforderligt, att bero på vidare underdånig anmälan. Hvilket 
till kännedom och underdånig efterrättelse härigenom meddelas. 
W i befalle Eder Gud Allsmägtig Nådeligen. Stockholms Slott 
den 3 Mars 1865. 

CARL. 

G. LAGERSTRÅLE. 

STOCKHOLM, 1865. P. A. N o r s t e d t & Söner . 


	Förhandlingar och förslag rörande tillvägabringandet av en statistik över Sveriges jordbruk. – I: Statistisk tidskrift, Band 2: bilaga
	Inledning
	Förhandlingar och förslag rörande tillvägabringandet av en statistik över Sveriges jordbruk. – I: Statistisk tidskrift, Band 2: bilaga
	Innehållsförteckning
	Förslag af Kongl. Landtbruks-Akademien (med bilagan Litt. A. eftersidan 43)
	Förslag af t. f. Chefen för Statistiska Central-Byrån (med bilagan Litt.B. efter sidan 43)
	Statistiska Beredningens beslut
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Blekinge län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Calmar län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Christianstads län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Elfsborgs län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Gefleborgs län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Gotlands län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Hallands län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Jemtlands län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Jönköpings län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Kopparbergs län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Kronobergs län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Malmöhus län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Norrbottens län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Skaraborgs län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Stockholms län 
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Södermanlands län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Upsala län 
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Wermlands län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Westerbottens län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Wester-Norrlands län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Westmanlands län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Örebro län
	Af Kongl. Maj:t infordrade yttranden och förslag af Hushållningssällskapen och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Östergötlands län





