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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Genom nådigt beslut den 5 Juni 1874 täcktes Eders Kungl. 
Maj:t anbefalla en förändring i afseende på Länsstyrelsernas 
dittills afgifna årsväxtberättelser, nemligen så, att hädanefter, 
medelst dels särskildt infordrade uppgifter om det skördade 
korntalet inom hvarje länsmansdistrikt, dels den genom Hus
hållningssällskapens årsredogörelser vunna kännedomen om 
utsädesmängden af olika växtslag, en qvantitiv om ock endast 
approximativ kunskap om den inbergade grödan skulle skynd
samt vinnas och offentliggöras, i sammanhang hvarmed äfven 
borde lemnas ett sammandrag af de allmänna omdömen om 
årsväxten, som Länsstyrelserna, hvar och en för sitt län, 
hade att afgifva. Statistiska Central-Byrån, hvilken fick sig 
ålagdt att verkställa de nödiga beräkningarna och utarbeta 
sammandrag af dem, blef sålunda i stånd att sistlidne års 
höst för första gången afgifva en underdånig berättelse med 
ifrågavarande syfte och får nu i underdånighet här framlägga 
en dylik om 1875 års skörd. 

Ehuru den hittills vunna erfarenheten af endast ett år 
måste anses för ringa, för att man på grund deraf skulle 
våga uttala något bestämdt omdöme om beräkningsmetodens 

praktiska värde, torde det dock icke sakna skäl att redan 
nu börja samla material för en framtida, mera fullständig 
granskning i detta hänseende. 

Om man i sådant ändamål jemför de beräknade skörde-
qvantiteterna i årsväxtredogörelsen för år 1874 med dem, som 
hittills äro kända för samma år genom Hushållningssällska
pens direkta uppgifter, finner man såsom allmän regel, 

att de pä olika vägar vunna talen för samma föremål 
enligt regel icke skilja sig mera från hvarandra, än att de 
kunna sägas utgöra ömsesidig kontroll; 

att de beräknade talen oftast äro högre än de direkt 
uppgifna, en omständighet som redan på förhand är bevisad 
böra inträffa, enär erfarenheten hittills ådagalagt de senare 
vara för låga; 

att då beräkningen stundom gifvit lägre tal än dem, som 
sedermera af Hushållningssällskapen uppgifvits, har detta vi
sat sig stå i samband med en uppgifven utsädesmängd, lägre 
än hvad man af äldre uppgifter haft skäl att antaga; och 

att om exempelvis för Malmöhus län ganska stora skilj
aktigheter visa sig mellan de olika slagen af uppgifter, synes 
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orsaken ligga deruti, att hos rikets i fråga om jordbruket 
största län skiljaktigheterna måste skarpast framträda, äfven-
som derutinnan att det ännu icke tyckes hafva lyckats Hus
hållningssällskapet i detta län att ölVerallt från de mänga 
socknarna erhålla säkra uppgifter. 

Sistnämnda förhållande gifver Statistiska Central-Byrån 
anledning att återupprepa hvad redan förr är framhållet, nem-
ligen hurusom dessa beräknade skördeuppgifter stå i det 
nära samband med Hushållningssällskapens undersökningar 
i samma syfte, att de förras tillförlitlighet är väsentligt be
roende af de señares. Visserligen äro beräkningarna jemväl 
beroende af säkerheten i fråga om de af Länsmännen upp-
gifna korntalen, men då det som tjenar till beräkningsgrund 
för hvarje län, är ett medeltal af samtlige vanligast till 20 
—30 uppgående distriktsuppgifterna, och då intet skäl före
tinnes att antaga, det de fel, som knnna i dessa primärupp
gifter förekomma, gå hos alla eller de flesta i samma rikt
ning utan antagligen ungefär lika mycket hålla sig öfver som 
under det rätta, så torde man kunna förutsätta, att det så
lunda funna medelkomtalet temligen nöjaktigt inträffar med 
verkligheten. 

Ett dylikt förhållande kan ej motses i afseende på den 
andra faktorn i beräkningen eller utsädesmängden. Felen i 
afseende på uppgifterna härom lära väl allmännast gå i samma 
riktning eller till för lågt belopp. Summan af de särskilda 
uppgifterna blir följaktligen besvärad af samma fel, som 
vidlåder ett öfvervägande antal af detaljuppgifterna. Häraf 
följer den stora vigt, som ligger derpå, att allt tillförlitligare 
uppgifter om utsädesmängden måtte kunna från Hushållnings
sällskapen erhållas, och att det förfaringssätt, som redan af 

fiere Hushållningssällskap införts att successive göra vissa 
delar af länet till föremål för noggranna undersökningar, 
måtte af de öfriga Sällskapen antagas. 

Då hitintills icke mera än halfva antalet Hushållnings
sällskap hunnit afgifva sina statistiska redogörelser om 1874 
års skörd, kan någon jemförelse mellan resultaten af Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes årsväxtberättelser för 1874 
och Hushållningssällskapens redogörelser för samma år ännu 
ej fullständigt genomföras. 

I stället må den sannolika riktighoten af de för 1874 be
räknade skördeqvantiteterua på ett annat sätt här undersö
kas, nemligen genom att tillse, i hvad mån dessa visat sig 
tillräckliga för kända behof. Under antagande således, i 
likhet med hvad i dylika fall förr gjorts, att 1874 års skörd 
blifvit använd under tiden från d. 1 Okt. 1874 till samma tid 
1875 och att det som vid sistnämnda tidpunkt fanns qvar 
motsvarades af ett lika stort förråd vid samma tid 1874, 
skulle resultatet blifva, enligt nedanstående tab. Litt. A, att 
för den inhemska konsumtionen funnits af 1874 års skörd 
tillgängliga vid pass 75,340,000 kubikfot eller 11,958,700 tunnor 
strå- och trindsäd. Om det vidare vore riktigt, såsom vanligen 
antages, nemligen att 2,500,000 t:r (15,750,000 k:f.) pläga 
utgå till kreaturens utfodring, skulle återstå till den person
liga förbrukningen 59,590,000 k:f. (9,458,700 t:r), hvilket på 
en folkmängd af 4,341,559 personer (d. 31 Dec. 1874) skulle 
i medeltal på hvar och en göra 13,73 kbf. (=2,18 t:a). An
tagande deremot såsom vanligt, att 2,45 t:a åtgått för hvarje 
person, skulle härför hafva erfordrats 10,636,800 t:r, hvaraf 
följer, under förutsättning af riktigheten i ofvanstående anta
ganden, att 1874 års skörd i sjelfva verket varit något bättre, 

Tab. Litt. A. Användning af 1874 års skörd (i kubikfot). 
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än hvad beräkningen gifvit, och skulle sålunda den nya be
räkningsmetoden lida af samma om ej fullt ut lika stort fel, 
som vidlåder Hushållningssällskapens berättelser i detta hän
seende. I den mån åter mängden af utsädet blir bättre känd, 
bör detta fel i beräkningen minskas. 

Med afdrag af hvad som behöfts för bränvinsbränning 
och utsäde skulle potatisskörden 1874 hatva lemnat en till
gång af 53,550,000 kubf. (= 8,500,000 t:r). Hvad öfriga rot
frukter gifvit, är ej kiindt, men 1 mill. t:r torde man dock 
få antaga och skulle sålunda hela tillgången af rotfrukter 
hafva varit 9½ mill. t:r (oberäknadt det ännu ej kända be
lopp, som in- och exportskilnaden kan hafva gifvit). En antagen 
förbrukning inom landet för menniskor och husdjur, beräknad 
tillsammans efter 2,5 t:a för person, erfordrar 10,854,000 t:r, 
och gifver sålunda beräkningen en brist af något mer än 1 
mill. t:r, ett resultat som likväl är mycket gynnsammare än 
hvad som hittills visat sig genom Hushållningssällskapens be
rättelser, hvarvid denna brist plägat vara 3 gånger så stor. 
Det är klart att äfven här, likasom i fråga om sädesskörden, 
skall en noggrannare utredning af den verkliga utsädesmäng
den leda till en säkrare uppskattning af skörden. 

Såsom slutresultat af denna granskning af beräknings
metodens användbarhet synes framgå, att den gifver ett icke 
för högt skördebelopp, men icke heller så lågt som enligt 
Hushållningssällskapens årsredogörelser plägar erhållas. 

Statistiska Central-Byrån öfvergår nu till egentliga före
målet för denna underdåniga berättelse, nemligen en redo
görelse om innevarande 1875 års skörd. 

I . 

Sammandrag af Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes omdömen om skörden 1875. 

Med bibehållande af den länsordning, som i Statistiska 
Central-Byråns redogörelser följes, meddelas ur dessa omdö
men följande: 1) 

för Stockholms län (ink. till Stat. C.-B. d. 9 Nov. 1875): 
»att, ehuru sädesafkastningen beräknas blifva teraligen jemngod, 

Konungens Befallningshafvande likväl i betraktande deraf, att hö
skörden allmännast varit ganska underhaltig, anser skörden i sin 
helhet endast kunna angifvas såsom ej fullt medelmåttig» ; 

för Uppsala län (ink. d. 5 Nov.): 

»att skörden i sin helhet blifvit öfver medelmåttig»; 

för Södermanlands län (ink. d. 28 Okt.): 

»att afkastningen af höstsädet råg och hvete är medelmåttig, 
af korn, hafre, blandsäd, ärter, bönor, vicker och potatis något öfver 

1) Här intagna utdrag nr Länsstyrelsernas allmänna omdömen jemte de huf-
vudsakligaste resultaten af beräkningarna äro, i den mån de hunnit verkställas, 
genom Post- och Inrikes-Tidningar till allmänhetens kännedom redan meddelade. 

medelmåttan, af öfriga rotfrukter medelmåttig, men af spånadsväxter, 
hvilka dock endast obetydligt odlas, under medelmåttan; att hö
skörden från odlad jord är god och från naturliga ängar utfallit 
något öfver medelmåttan; äfvensom att skörden, i allmänhet bedömd, 
kan anses vara öfver medelmåttan»; 

för Östergötlands län (ink. d. 2 Nov.): 
»att höstsäden af råg och hvete, hvilken vid förra vintrens an

nalkande syntes ovanligt lofvande, likväl betydligt skadades deraf, att 
marken icke hann tillfrysa före fallandet af den första mera än 4 
månader qvarliggande snön och fördenskull i allmänhet lemnat knappt 
medelmåttig skörd; att deremot vårsäden af korn, blandsäd och hafre 
äfvensom ärter och trindsäd jemte potatisen under den fördelakti
gaste väderlek synnerligen frodats och lemnat god afkastning så till 
mängd som beskaffenhet; 

samt att höfångsten å såväl vallar som naturliga ängar varit 
riklig och blifvit väl inbergad, iföljd hvaraf, och då derjemte halm-
tillgången af vårsäd varit ovanligt vik, fodertillgången kan anses vara 
utöfver behofvet»; 

för Jönköpings län (ink. d. 23 Okt.): 
»Under nästlidne års höst var väderleken särdeles gynnsam för 

höstsädets både utsåning och tillväxt, så att de nya rågfälten nästan 
öfverallt företedde ett synnerligen lofvande utseende. Då emellertid 
vintern hastigt inträdde, med ymniga snöfall, utan att marken dess
förinnan tillfrusit, ledo rågfälten under nämnda årstid betydlig skada, 
så att desamma flerstädes måste uppharfvas och med vårsäd besås. 
I följd häraf har rågskörden, om än på enstaka ställen ganska vac
ker, dock i allmänhet blifvit vida underlägsen hvad man hade an
ledning förvänta och i medeltal för hela länet afkastat allenast mel
lan fjerde och femte kornet, beräknadt utan afdrag för utsädet, hva-
dan rågskörden, som dock torde kunna anses motsvara ortens behof, 
icke lemnar öfverskott till afsalu. 

Af vårsäden, korn och hafre, hvilket senare sädesslag i största 
utsträckning odlas, har deremot skörden utfallit fördelaktig, synner-
ligast inom några härad, samt lemnar betydligt öfverskott till för
säljning. 

Höskörden från både odlad jord och naturliga ängar har lem
nat god afkastning, hvilket är desto mera tillfredsställande, som de 
gamla foderförråden blifvit i det närmaste förbrukade. För berg-
ningen af såväl hö, som säd, har väderleken i allmänhet varit sär
deles gynnsam. 

Potatisskörden har i medeltal lemnat en afkastning af åttonde 
kornet, likaledes af god beskaffenhet. 

I allmänhet bedömd anser Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
skörden inom länet böra, med hänsigt till den svagare rågskörden, 
betecknas såsom medelmåttig»; 

för Kronobergs län (ink. d. 28 Okt.): 
»att höskörden blifvit från odlad jord något öfver medelmåttig 

och från naturliga ängar medelmåttig, äfvensom att halm afkastningen 
och sädesskörden blifvit något öfver medelmåttig»; 

för Kalmar län (ink. d. 1 Nov.): 

»att skörden, som inom olika trakter af länet delvis visat sig 
något skiljaktig, beroende förnämligast af olika fördelad nederbörd 
af snö under vintern och regn under påföljande vår och sommar, 
kan anses öfverhufvud vara i anseende till myckenheten medelmåttig 
och till beskaffenheten god»; 

för Gotlands län (ink. d. 2 Nov.): 
»Under sistlidne vinter föll redan i November å den då ännu 

icke tillfrusna marken en myckenhet snö, som qvarlåg ända till 
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medio af April. Under denna tid tillkommo täta snöfall, hvilka 
ytterligare förstorade snömassorna. Ehuru vintern var kylig och 
stundom visade ända till 20 graders köldgrad, kunde kale ändock 
ej bildas i jorden till följd af den höga snön, som emellertid genom 
ömsom blidväder och ömsom frost erhöll ett hårdt istäcke. Detta 
vållade att, dä snön på våren så småningom utan regn af solen 
uppsmältes, höstsäden och i synnerhet hvetet blef af omvexlande sol
sken och frost mycket skadad; och som först i slutet af Maj och 
Juni follo varma regn, kunde höstsäden ej i synnerlig mån åter 
upprättas. Vårsäde och rotfrukter blefvo dock nedlagde uti gynnsam 
väderlek och goda, varma regn i Juni och början af Juli lofvade 
en gynnsam skörd af vårsädet och rotfrukterna. Emellertid uti bör
jan af Juli inträdde en långvarig torka, åtföljd af stark värme, hvil-
ken väderlek utan afbrott fortfor ända till skördetiden i medio och 
slutet af Augusti. Häraf skadades i synnerhet på den mindre bör
diga jorden stråsäden; men som rotfrukterna voro härdigare och 
några regn fölio i slutet af Augusti och September, höllo dessa sig 
bättre. 

Med anledning af de från olika Länsmausdistrikten inkomna 
uppgifter, får Länsstyrelsen angående skörden i sin helhet antaga; 

att hvetet lemnat dålig afkastning eller nära missväxt; 
att rågen gifvit nära medelmåttig skörd; 
att kornet lemnat medelmåttig afkastning; 
att hafre och blandsäd lemnat skörd något under medelmåttan ; 
att ärterna gifvit afkastning mera under medelmåttan; 
att bönor och vicker, som föga odlats, lemnat, der dock odling 

deraf egt rum, nära missväxt; 
att rapsen, der den odlats, lemnat en skörd under medelmåttan; 
att på lin och hampa, som föga odlats, erhållits nästan miss

växt; 
att potatis lemnat medelmåttig afkastning; 
att rotfrukterna synas gifva medelmåttig skörd; 
att höskörden, särdeles å den odlade jorden varit öfver medel

måttan; 
att halmfodret lemnat ringa tillgång; 
att sädestillgången för länets behof är tillräcklig och särdeles 

af korn till afsalu; samt 
att säd och foder, såsom välbergadc, äro af god beskaffenhet, 

men fodertillgången, i synnerhet den af halm, så ringa, att stor fara 
för foderbrist uppstår, särdeles om vintern blifver långvarig och kall. 

Om innevarande års skörd anser Länsstyrelsen sig alltså böra 
meddela det allmänna omdöme, att skörden i sin helhet blifvit om
kring en tredjedel under medelmåttan»; 

för Blekinge län (ink. d. 14 Okt.): 
»att skörden anses hafva utfallit fullt medelmåttig» ; 

för Kristianstads län (ink. d. 1 Nov.): 
»Som af Kronolänsmännens inkomna rapporter framgår, att 

sädesskörden i 16 distrikt i allmänhet är tillräcklig för ortens behof 
och för försäljning derutöfver, i 5 distrikt i allmänhet är tillräcklig 
för eget behof och i 2 distrikt otillräcklig för eget behof, samt att 
fodertillgången i 3 distrikt är mer än tillräcklig för eget behof, i 15 
distrikt tillräcklig för eget behof, i 4 distrikt någorlunda tillräcklig 
fast knapp och i ett distrikt ej tillräcklig, så anser sig Landshöf-
dinge-Embetet kunna afgifva det allmänna omdöme om årets skörd 
inom länet, att den är god»; 

för Malmöhus län (ink. d. 1 Nov.): 

»att skörden kan anses vara fullt medelmåttig»; 

tor Hallands län (ink. d. 23 Okt.): 

»att skörden här i länet kan anses hafva utfallit öfver medel

måttan»; 

för Göteborgs och Bohus län (ink. d. 30 Okt.): 
»Ehuru någon mindre del af vintersäden lidit af den mängd 

snö, som föll under vintern, så att den förliden vår måste å några 
orter uppköras, har sädesskörden, till följd af den under sommaren 
rådande, för årsväxten synnerligen gynnsamma väderleken, i allmän
het utfallit ovanligt rik, och då grödan kunnat inbergas under lika 
gynnsamma förhållanden, kan årets skörd af såväl vinter- som vårsäd 
anses jemngod med de bästa årens grödor. Äfven potatis har lem
nat god afkastning och är med få undantag frisk. Af öfriga rot
frukter, som mindre odlas, har äfven försvarlig skörd erhållits lik
som af linet. Höskörden â naturliga ängar har varit fullt medel
måttig, hvaremot å de artificíela vallarne, hvilka lidit dels af snö
massorna och dels af tidig betning, skörden utfallit under medel
måttan. Halmskördeu är rik och god, och fodertillgången derige-
nom ymnig. Ofverhufvud bedömd, kan årets skörd anses god»; 

för Elfsborgs län (ink. d. 15 Nov.): 

»att, såsom rapporterna utmärka, sädesskörden, i följd af den 
för årsväxten gynnsamma väderleken, i allmänhet varit god och lem-
nar, utöfver länets behof, öfverskott till afsalu; att rotfrukter, af 
hvilka potatis hufvudsakligen odlas, hafva lemnat temligen god af
kastning, men på många ställen äro angripna af torröta; samt att 
af hö erhållits fullt medelmåttig skörd, om ej mera, så att, då skör
den af halm varit riklig, fodertillgången är fullt tillräcklig. 

På grund häraf och med fäst afseende dera, atl grödan kun
nat under synnerligen gynnsamma förhållanden särdeles väl inbergas, 
torde skörden i det hela kunna anses hafva varit god»; 

för Skaraborgs län (ink. d. 25 Okt.): 
»att höafkastningen varit god, oaktadt första årets vallar lemnat 

ringa skörd; att halmtillgången anses blifva riklig samt att grödan 
af de särskilda sädesväxterna ej allenast bör blifva för ortens behof 
fullt tillräcklig utan äfven lemna ej ringa öfverskott till försälj
ning»; 

för Vermlands län (ink. d. 29 Okt.): 
»att höstsäden, som förlidet år gynnades af tjenlig väderlek 

under och efter såningstiden, till följd af samma lyckliga förhål
lande under växtperioden innevarande år lemnat, med undantag af 
länets nordliga och östliga fögderin, hvarest sädesskörden högst 
sällan motsvarar behofvet, fullt medelmåttig skörd; att enahanda om
döme kan gifvas för vårsäden, så att af spanmålstillgången kan på
räknas någon del till afsalu; att höskörden i allmänhet utfallit me
delmåttig, men enär de vallar, som i år skulle bergås första gången, 
ledo mycket af torkan under förlidet års sommar, så, och i anseende 
dertill, att de för betning afsedda marker icke lemnade tillräcklig 
näring, har andra skörden af öfriga vallar måst användas till bet
ning; kunnande dock fodertillgången, i betraktande af den rikliga 
halmskörden, anses fullt motsvara orternas behof»; 

för Örebro län (ink. d. 1 Nov.): 

»att afkastningen af hvete och råg kan antagas vara god, af 
korn, hafre och annan vårsäd mycket god, samt af potatis och öfriga 
rotfrukter god; att höfångsten är fullt medelmåttig ; samt att skörden 
inom länet, i allmänhet bedömd, torde kunna anses god»; 
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för Vestmanlands län (ink. d. 6 Nov.): 

»Då ur Länsmännens primäruppgifter om skördebeloppen fram
går, att sädesskörden i allmänhet icke allenast förslår för ortens be
hof, utan äfven lemnar icke obetydligt öfverskott till afsalu, att af 
potatis och andra rotfrukter skörden varit till mängd medelmåttig, 
och att fodertillgången är fullt tillräcklig för ortens bchof, äfvensom 
att i följd af särdeles gynnsam väderlek under bergningstiden den 
inhöstade grödan är af god beskaffenhet, anser Konungens Befall-
ningshafvande dessa förhållanden berättiga till det slutomdöme, att 
skörden i allmänhet kan anses mycket god»; 

för Kopparbergs län (ink. d. 1 Nov.): 

»att höstsädet, bestående hufvudsakligast af råg och i länets 
sydligare trakter jemväl i någon, ehuru ringa mån af hvete, lemnat 
en mer än medelmåttig skörd af god beskaffenhet; 

att vårsädet, hvaraf huvudbeståndsdelen utgöres af hafre, men 
jemväl till väsentlig del utaf fiere slag af blandsäd och i vissa sock
nar af korn, i allmänhet gifvit en mer än medelmåttig afkastning, 
utaf god beskaffenhet; 

att potatisskörden, af god beskaffenhet, utom i vissa trakter, 
der den blifvit skadad af torröta, i öfrigt är medelmåttig ; 

att höskörden, oaktadt första årets insådda vallar lemnat sämre 
afkastning, dock blifvit fullt medelmåttig, men skörden af halm
fodret något derunder; samt 

att, vid betraktande häraf och hvad Kronofogdarne i anledning 
af Länsmännens uppgifter yttrat, såsom allmänt omdöme om inne
varande års skörd kan antagas, att den utfallit öfver medelmåttan, 
äfvensom, med afseende dels å den lyckliga ekonomiska stätlning, 
som uudcr de senare åren i länet varit rådande, dels dera att skör
den i allmänhet fördelaktigast utfallit i länets nordligaste trakter 
och dels å den lättare gemenskap, som med andra orter nu mera 
är tillgänglig, att länets befolkning otvifvelaktigt besitter förmåga, 
att iutill nästa skörd sig med erforderliga lefnadsmedel förse, äfven 
om inskränkning i trävarurörelsen, och måhända äfven i bruksrörel
sen, kommer att göra arbetsförtjensterna och i följd deraf äfven 
penuingetillgången mindre riklig»; 

för Gefleborgs län (ink. d. 8 Nov.): 

»att skörden inom länet kan antagas hafva i allmänhet utfal

lit god»; 

för Vesternorrlands län (ink. d. 1 Nov.): 

»alt innevarande års skörd inom länet är hvad sätlena beträffar 

medelmåttig och i fråga om höskörden god»; 

för Jemtlanäs län (ink. d. 9 Nov.): 
»att väderleken under året i allmänhet varit för såväl växtlighe

ten som inbergningen gynnsam, ehuru inom några socknar frost mer 
eller mindre skadat grödan; att höskörden kan antagas hafva utfallit 
ymnig; samt att ehuru äfven sädesgrödan inom fiere trakter varit 
ymnig, densamma dock till följd af partiela frostskador ej för hela 
länet torde böra uppskattas högre än såsom god». 

för Vesterbottens län (ink. d. 21 Okt.): 
»Sistlidne års höst utmärkte sig genom ett långvarigt regnande, 

som med få afbrott fortfor till början af November, då den första 
snön föll på nästan okälad mark. Vid medlet af sistnämnde må
nad inträdde klar luft med kyla, som blef rådande under påföljande 3 
månader och uppgick vid slutet af December till — 30 grader samt 
under Januari till — 40 grader. Under Februari, Mars och April 

månader herskade en mera jemn vintertemperatur, 10 à 15 grader 
under fryspunkten, stundom i förening med rätt hård blåst. Med 
Maj månad inträdde blidare väderlek och redan uuder första dagarne 
af sistberörde månad visade sig tecken till grönska. Kälen, som 
under vinterns lopp i betydlig grad ökat sig, qvarlåg länge och för-
orsakade, att något jordbruksarbete ej kunde påbörjas förr än efter 
medlet af månaden, då sådden företogs och fortgick till första da
garne af Juni under den mest gynnsamma väderlek, hvilken fort
farit hela sommaren och äfven sträckt sig till bergningstiden. 

Arets gröda kan anses hafva utfallit öfver medelmåttan och 
blifva för ortens jordbrukande befolkning fullt tillräcklig intill nästa 
års skörd, hvaremot den lösa befolkningens behof måste under kom
mande året, likasom tillförene, fyllas genom inköp från andra orter, 
hvilket ombesörjes af verksegare och köpmän; någon statens mellan-
komst är dock icke det ringaste af behofvet påkallad»; 

för Norrbottens län (ink. d. 5 Nov.): 

»Efter riklig nederbörd af regn tillfrös jorden i medlet af No
vember månad sistlidet år, hvarefter nederbörden af snö var obe
tydlig under hela vintern. Kölden var deremot vintern igenom jemn 
och sträng. Den af vatten genomdräukta jorden tillfrös derför hårdt 
och i den bildades djupt gående kale, hvilken, ehuru våren inföll 
ovanligt tidigt, på torrländta ställen qvarlåg långt in i Juni manad 
och på många sidländta icke under hela sommaren bortgått. Så-
niugen verkställdes under gynnsam väderlek i slutet af Maj och bör
jan af Juni, och, om än väderleken under sistnämnda månad icke 
var så tjenlig, var den deremot under hela Juli särdeles fördel
aktig för växtligheten, omvexlande, som den var med stark värme 
och tillräcklig nederbörd, tillföljd hvaraf ock sädesväxterna brin
gades till den utveckling, att de, då kyligare väderlek inträdde un
der Augusti, hvilken ock under dess senare hälft var frostförande, 
kunde i kustlandssocknarna mogna skördas i slutet af nyssnämnda 
och början af September månad utan att hafva annat än på ett få
tal mera frostländta ställen tagit någon nämnvärd skada och uti 
Lappmarkerna vid samma tid, om än icke alldeles fullmogna, af-
mejas, här och der skadade af frost, men i allmänhet dugliga till 
utsäde. 

Skörden af råg och hufvudsädet korn, hvilken verkstälts under 
de mest gynnsamma väderleksförhållanden, kan derför anses god, 
äfvenså ock af andra sädesslag, hvilka dock obetydligt odlas. 

Skörden af rotfrukter, af hvilka potatis är den, som egentligen 
odlas, har till följd af både den kalla väderleken under senare de
len af sommaren och af den under samma tid rådande torkan, lem
nat en afkastning under medelmåttan, men dock af mycket god be
skaffenhet. 

Höskörden från odlad jord har utfallit ojemnt, i det ny igen
lagd och väl skött sådan lemnat mycken afkastning, hvaremot den 
â äldre vallar utfallit betydligt under medelmåttan; skörden från na
turliga ängar har äfven utfallit ojemnt, så att å bäckängar och rödj-
ningsmarker erhållits god, å myrängar, tillföljd af den djupa kälen, 
ringa afkastning. 

Såväl af de inkomna statistiska uppgifterna, som af Krouofog-
darnes upplysningar, hvilka ligga till grund för hvad här ofvan är 
yttradt, anser sig Länsstyrelsen kunna afgifva det allmänna omdöme, 
att skörden inom länet utfallit fullt medelmåttig. 

Sädesskörden, som är tillräcklig för den jordbrukande befolk
ningens behof till nästa skörd, lemnar ock inom de delar af länet, 
som ligga närmast kusten, något öfverskott till afsalu och till be
sparingar, hvadan ock då dertiil kommer, att den lösa befolkningens 
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behof i allmänhet fylles af arbetsgifvare, som dels hafva behållnin
gar i spannmål från förlidet år, dels innevarande höst försett sig 
med sådan frän andra orter, någon brist livarken för ntsädesbehofvct 
nästa vår eller för höstfödan kan komma att uppstå och någon svå
righet ej heller för den lösa befolkningen att sig lifnära uppkomma, 
såvida ej några betydligare stockningar uti tillfällena till arbets-
förtjenst under nästkommande år inträffa». 

3 % utfallit såsom: mycket god. 
26 % » god. 
30 % » öfver medelmåttig. 
29 % » fullt eller något öfver medelmåttig. 
6 % » medelmåttig. 
6 % » ej fullt eller en tredjedel under medel

måttan. 
Detta sammanfattadt enligt en annan likaledes i samma 

berättelse angifven skala gifver för hela riket det relativa 
talet 7,o, hvilket motsvarar ofvanstående totalomdöme öfver 
medelmåttig. 

Betydelsen af detta relativa värde med deremot svarande 
totalomdöme om 1875 års skörd torde bäst framgå af föl
jande jemförelse med närmast förutgångna 10 år: 

Då här ofvan meddelade omdömen gälla för skörden i 
sin helhet inom hvarje län, så är i följd häraf Statistiska 
Central-Byråns nedanstående sammanfattning af dem inskränkt 
till ett gemensamt omdöme om hela skörden i riket. 

Sammandrag af Länsstyrelsernas omdömen om 1875 
års skörd. 

Stockholms län... ej fullt medelmåttig. 
Uppsala » ... öfver medelmåttig. 
Södermanlands » ... öfver medelmåttan. 
Östergötlands » ... öfver medelmåttan1). 
Jönköpings » ... medelmåttig. 
Kronobergs » något öfver medelmåttig. 
Kalmar » ... något öfver medelmåttan 1). 
Gotlands ».. . en tredjedel under medelmåttan. 
Blekinge » ... fullt medelmåttig. 
Kristianstads » ... god. 
Malmöhus » ... fullt medelmåttig. 
Hallands » ... öfver medelmåttan. 
Göteborgs och Bohus »... god. 
Elfsborgs ».. . god. 
Skaraborgs » ... öfver medelmåttan1). 
Vermlands »... fullt medelmåttig1). 
Örebro » ... god. 
Vestmanlands ».. . mycket god. 
Kopparbergs » ... öfver medelmåttan. 
Gefleborgs »... god. 
Vesternorrlands » ... något öfver medelmåttan1). 
Jemtlands » ... god1). 
Vesterbottens » ... öfver medelmåttan. 
Norrbottens _ ^ » ... fullt medelmåttig. _____ 

Hela riket öfver medelmåttig. 

För att ur ofvanstående omdömen för hvarje län finna 
totalömdömet för hela riket har Statistiska Central-Byrån här 
förfarit på samma sätt, som är angifvet i föregående årsväxt
berättelse, och har det sålunda med tillämpning af der an-
gifna värdeskalor visat sig, att bland Länsstyrelsernas om
dömen om 1875 års skörd hafva 

1) Jfr ordalydelsen i ofvanstående utdrag nr länsredogörelsen. 

Sålunda bedömd synes 1875 års skörd vara att jemföra 
med skördarna under de goda åren 1869, 1870 och 1871. 

Ehuru det först om ett år kan blifva kändt, till hvilken 
sääesexport 1875 års skörd gifvit upphof, torde det dock 
icke sakna sitt värde att redan nu sammanställa ofvanstående 
tabellariska öfversigt med följande, utvisande det qvantum 
af hvarje skördeårs sädesproduktion, som under loppet af 
nästefterföljande Oktober—September månader blifvit utfördt 
utöfver beloppet af det införda, nemligen: 
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II. 
Qvantitativ beräkning af uppgifterna om 

1875 års skörd. 
Af de för sådan beräkning nödiga tvenne faktorerne 

erhålles endast korntalet direkte för året uppgifvet, hvaremot 
utsädet måste tagas sådant det för äldre år är sist kändt, 
dock med vederbörlig korrektion. Denna korrektion är för 
år 1875 verkstäld sålunda: Genom att jemföra medeltalet af 
det uppgifna utsädet af hvarje, sädesslag under de 3 åren 
1865—1867 med motsvarande tal för åren 1871—1873, hafva 
erhållits procenttal, som i de flesta fall ådagalägga en årlig 
tillökning, men i några fall äfven en minskning. Årstill-
växterna i utsädet hafva visat sig vara: 

förskonade. I Jemtlands län har potatisen på sina ställen 
blifvit frost8kadad. 

Huru mycket af öfriga rotfrukter erhållits, kan ej i be-
stämdt rymdmått angifvas, men då skörden häraf synes öf-
verhufvud taget hafva utfallit fullt medelmåttig, har antag
ligen åtminstone 1 mill, tunnor skördats. 

Lin och hampa tages vanligen af marken, innan fröet 
hunnit mogna, och ligger väl häri orsaken, hvarför medel
kornet utfallit med endast 3,2. Sjelfva spånadsämnet har 
till mängden blifvit medelmåttigt och vanligen af god be
skaffenhet. 

Höskörden från den odlade jorden har blifvit i allmänhet 
öfver medelmåttan, men i några trakter af riket, t. ex. Norr
land, Södermanland, Östergötland, Jönköpings län ännu bättre. 
De naturliga ängarna hafva deremot lemnat en icke fullt ut 
så gynnsam skörd, dock öfver hufvud taget fullt medel
måttig. 

Halmafkastningen anses hafva utfallit i de flesta fall god, 
af höstsäden dock något mindre. 

Sädestillgången uppskattas öfverallt i hela riket med få 
undantag blifva ej allenast tillräcklig för ortens behof utan äf
ven lemna möjlighet till en större eller mindre försäljning och 
synes man sålunda hafva att förvänta en betydande export 
från riket, i synnerhet af hafre och äfven af korn. I Jön
köpings län antages höstsäden blifva endast knappt tillräck
lig. Uti sådana trakter af riket der, såsom i Kopparbergs, 
Vester- och Norrbottens län sällan om ens någonsin orten 
förmår sjelf gifva sina bebyggare brödfödan, har i år erhållits 
en skörd, som uppskattas tillräcklig för den fasta befolk
ningen och är det sålunda endast den löse arbetaren, som 
här måste förses med spanmål från andra delar af riket. 
Dock omtalas från dessa orter äfven befintliga besparingar, 
förvärfvade under förflutna års lyckliga handelskonjunktur. 

Då såväl hö- som halmafkastningen utfallit så gynnsam, 
som ofvan är angifvet, är det klart, att fodertillgången i all
mänhet taget måste blifva fullt tillräcklig; från fiere trakter 
talas om tillgångar för en större eller mindre försäljning. 
I Jönköpings och Kalmar län befarar man, att fodertillgången 
skall blifva något knapp, dock ej egentligen otillräcklig. 
Detta gäller ock om vissa trakter af Stockholms län. På Got
land befaras foderbrist. 

Från hvartenda distrikt i hela riket har man nästan 
sammanstämmande uttalat sig om oergningsvädret såsom haf-
vande varit serdeles gynnsamt och har man detta att tacka 
för lyckan att de inbergade grödorna af allahanda slag blifvit 
öfver allt goda och välbergade. 

Tab. N:o 2 innehåller uppgift om hvad skörden af säd 
och potatis qvantitativt enligt beräkning gifvit. Sammanstäld 
med förflutna årets skörd visar det innevarande året följande 
siffror i såväl kubikfot som tunnor: 

Det genom Hushållningssällskapen för hela riket sist 
kända årets (1873) utsäde i hvarje län, ökadt med 2 gånger 
ofvanstående procenttal, har gifvit 1875 års sannolika utsäde, 
hvarvid de sädesslag, som enligt ofvanstående beräkning vi
sat en minskning, hafva ansetts böra qvarstå oförändrade. 
Talen för hela rikets utsäde återfinnas i ofvanstående tab. 
Litt. A. Der af vissa sädesslag endast grönfoder uppgifvits 
vara skördadt, har vid slutliga beräkningen härför behörigt 
afdrag af utsäde gjorts. 

Det skördade korntalet, beräknadt enligt den i förra års
växtberättelsen angifna metoden för hvarje län särskildt och 
för hela riket, återfinnes i bilagde tab. N:o 1. Vid jemförelse 
med nästlidet års skörd erhållas följande tal: 

Efter korntalet räknadt öfverträffas sålunda 1874 års 
skörd af 1875 års med 45 % af inbergadt vårsäde och 72 % 
af baljväxter, hvaremot höstsäde och potatis hafva gifvit 
ungefär lika mycket de båda åren. 

Om potatisens beskaffenhet upplyses (i tab. n:o 1) att 
den öfverallt är god och välsmakande men i de flesta trakter 
angripen af torröta, i synnerhet i rikets sydligaste delar, 
hvaremot Gotland och Norrland i allmänhet blifvit derifrån 
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Enligt denna beräkning framgår det särdeles gynnsamma 
resultatet, att året 1875 gifvit 5 mill. tunnor säd mera än 
året 1874. 

Ehuru formuläret för rapporterna icke innehåller någon 
obligatorisk föreskrift att meddela uppgift om sädesslagens 
vigt, hafva dock, i öfverensstämmelse med den antydda önsk
värdheten häraf, upplysningar härom lemnats från tillräckligt 
många länsmansdistrikt, att en sammanfattning häraf i nedan-

Tab. Litt. B. Uppgifven vigt å sädesslagen i svenska skålpund per kubikfot, år 1875. 



Skördens vigt. 9 

stående tab. Litt. B blifvit möjlig. Resultaten häraf sam-
manstälda med motsvarande för sistlidet år och beräknade 
efter gamla mått- och vigtsystemet visa följande tal för me-
delvigten af 1 tunna säd: 

Enligt beräkning har 1875 års skörd sålunda gifvit 12 
mill, centner mera än 1874 års, hvilket öfverskjutande belopp, 
förvandladt i penningevärde efter endast 5 kronor pr centner, 
gifver den särdeles betydande summan af 60 millioner kronor. 

Medelvigten af 1875 års sädesskörd är 35,9 § för kubik
foten (= 11 L§ 6 § pr t:a), hvilket jemfördt med 1874 års 
motsvarande 35,8 Ä ( = 11 L§ 5 § pr t:a) kan synas stå i 
strid med de här ofvan för hvarje sädesslag angifna vigt-
skilnaderna hos de båda årens grödor, men vinner sin för
klaring deraf, att de lättaste sädesslagen, i synnerhet hafre 
och korn, ingå uti innevarande års skörd till långt högre be
lopp än under det förflutna. 

Huru stort detta procentiska förhållande är, framgår af 
följande öfversigt: 

Samtliga sädesslag hafva sålunda visat sig innevarande 
år vigtigare än under det nästförflutna, uppgående skilnaden 
till 3 § för 1 tunna hösthvete, 7 § för höstråg, 9 § för korn, 
7 § för hafre o. s. v., hvilka tal naturligtvis i betydande 
mån öka värdet af årets skörd. 

De båda årens sädesskörd, bestämd i vigt, kan beräknas 
hafva varit följande: 

Vårsädens öfvervägande rymdmängd nedsättes visserligen 
betydligt, när man räknar efter vigten, men sålänge vår
säden i alla fall utgör en så framstående beståndsdel i skör
den inom vårt land, måste ock vexlingarna i hvad den det 
ena eller andra året gifvit blifva i väsentlig mån bestäm
mande, när fråga är att fälla ett allmänt omdöme om hela 
skörden, och har man derför ock antagligen just de under 
innevarande år inbergade goda grödorna af i synnerhet hafre 
och korn att till stor del tacka för det gynnsamma omdöme, 
som man ansett sig kunna uttala om årets skörd. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärda 

S t o r m ä g t i g s t e , A l l e r n å d i g s t e K o n u n g ! 

E d e r s K u n g l . Maj : t s 

underdånigstc och tropligtigste 
tjenare och undersåtar 

FR. TH. BERG. 

Elis Sidenbladh. Stockholm den 24 November 1875. 
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Tab. N:o 1. Sammandrag af Kronolänsmännens 



11 

rapporter om skörden år 1875. 
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Tab. N:o 2. Beräknad skörd af säd och potatis år 1875. 
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Résumé. 

Les renseignements annuels sur les faits de la Statistique Agricole 
en Suède sont fournis par deux méthodes. Les Sociétés Agricoles des 
provinces publient (depuis 1865) des chiffres, directement reçus des 
cultivateurs, entre autres sur la quantité de la semence ainsi que sur 
celle de la récolte: cette méthode est la plus ancienne des deux, mais 
on n'en peut publier les résultats qu'après l'expiration d'un an ou 
plus. C'est pour cela que nous avons une autre méthode introduite de
puis l'année passée, donnant des renseignements, quoiqu' en chiffres ap
proximatifs, mais immédiatement après la fin de la récolte. Le calcul se 
fait de la manière suivante: La quantité ensemencée, quelques correc
tions y apportées, étant connue par les publications des Sociétés Agricoles, 
on a seulement eu besoin de demander une appréciation des multiples 
des grains récoltés dans chaque baillage (au nombre de 520). Ces chiffres 
appréciés multipliés par la quantité de semence donnent les chiffres de 
la récolte. 

C'est par la combinaison des résultats de cette dernière méthode avec 
les rapports des Gouverneurs des provinces qu'on a pu dresser la présente 
relation. 

La récolte de 1875 a été jugée par les Gouverneurs comme étant 
au dettut de la moyenne: jugement plus favorable que celui porté sur 
les 3 derniers ans (1872—1874) et signifiant que l'an 1875 est à comparer 
avec les bonnes années 1869—1871. 

Le tableau N:o 1 résume les multiples des grains divers par pro
vince: col. 2 froment d'hiver, col. 3 froment d'été, col. 4 seigle d'hiver, 
col. 5 seigle d'été, col. 6 orge, col. 7 avoine, col. 8 méteil, col. 9 pois, 
col. 10 fèves, col. 11 vesces, col. 12 sarrasin, col. 13 colza, col. 14 pommes 
de terre. Les autres colomnes (15—25) contiennent des appréciations sur 
la récolte de lin, de fourage etc. 

Le tableau N:o 2 donne les quantités calculées de la récolte. Pour 
comparaison nous ajoutons aussi les chiffres de l'année précédente: 

Le tableau Litt. A contient des matériaux pour la critique de la 
valeur des chiffres trouvés pour la récolte de 1874. 

Les données sur le poids moyen des céréales récoltés 1875 sont ren
fermées dans le tableau Litt. B, ce qui fait en hectolitre: 

Le poids total de tous les blés et légumineuses récoltés 1875 est 
2,000 millions kilogrammes, c'est-à-dire 500 mill. kilogr. de plut que la 
récolte de 1874, l'excédant ayant une valeur d'env. 85 millions francs. 
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