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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Jemlikt Eders Kungl. Maj:ts Nådiga bref den 5 Juni 1874 
har Statistiska Centralbyrån omedelbart efter inbergandet af 
1874, 1875, 1876 och 1877 års grödor om dessa afgifvit sär
skilda redogörelser. Dessa berättelser hafva innehållit såväl 
Länsstyrelsernas meddelade allmänna omdömen om årsväxten 
under nämnda år i de olika länen jemte Centralbyråns sam
manfattning deraf för hela riket, som ock byråns beräknin
gar öfver den skördade mängden af de vigtigaste sädessla-

gen, grundande sig dessa beräkningar på dels särskildt af-
gifna rapporter från rikets samtlige kronolänsmä» om det 
skördade korntalet i hvarje distrikt, dels den genom Hushåll
ningssällskapen vunna kännedomen om de olika växtslagens 
utsädesmängd. 

Likartad redogörelse, den femte i ordningen af detta slag, 
utbeder sig Statistiska Centralbyrån att härmed få underdå-
nigst afgifva för innevarande år 1878. 



för Gotlands län (ink. d. 26 Okt.): 

»I)en under sistlidet års höst otjenliga väderleken föranledde, 
att höstsädet i allmänhet blef både sent och illa utlagdt i jorden. 
Höstsädesbrodden var derföre svag. Detta vållade att, ehuru väder
leken under vår och sommar detta år varit särdeles gynsam, höst
säden ändock icke förmått lemna så god afkastning som vårsäden. 
Säden mognade långsamt under tjenlig temperatur, och sädesskörden 
pågick i allmänhet emellan medlet af Augusti och medlet af Sep
tember. Bergningsvädret var särdeles godt. Äfven rotfrukterna äro 
i allmänhet skördade, utom morötter och rofvor, som vanligen ej 
skördas förr än i sista dagarne af Oktober eller början af November. 
Grödan kan derföre anses vara väl inbergad. 

Enligt hvad de från de olika länsmansdistrikten inkomna upp
gifter utvisa, finner Kungl. Maj:ts Befallningshafvande sig böra an
gående skörden inom länet antaga: 

att hvetet lemnat medelmåttig skörd; 
ntt rågen äfven gifvit medelmåttig afkastning; 
att korn, hafre, blandsäd och ärter lemnat en ymnig skörd; 
att bönor, vicker, bohvete och raps, som dock föga odlas, lemnat 

medelmåttig skörd; 
att potatis lemnat en afkastning betydligt under medelmåttan 

och mångenstädes jemväl varit af torröta angripen, men öfriga rot
frukter, hvilka dock föga odlas utom på de större jordbruken, gifvit 
en afkastning något öfver medelmåttan; 

att lin och hampa, som endast i vissa delar af länet till hus-
behof odlas, lemnat medelmåttig afkastning; 

att höskörden på odlad jord varit god och å naturliga ängar 
något öfver medelmåttan; 

att halmtillgången blifvit mycket god; 
att sädestillgången betydligt öfverskjuter länets behof, så att 

särdeles hvete och korn blifva föremål för afsalu utom länet; 
samt att säd och foder är af särdeles god beskaffenhet och 

fodertillgången mera än tillräcklig för länets behof. 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande anser sig derföre kunna om 

innevarande års skörd meddela det allmänna omdöme, att skörden i 
sin helhet blifvit god»; 

för Blekinge län (ink. d. 17 Okt.): 

»att skörden i sin helhet inom Blekinge län utfallit öfver me

delmåttan» ; 

för Kristianstads län (ink. d. 9 Nov.)-. 
»Enär af kronolänsmännens rapporter om innevarande års skörd 

framgår, att sädesskörden i 1 distrikt varit ymnig, i 5 distrikt god, 
i 9 distrikt tillräcklig för ortens behof äfvensom lemnande öfversko 
till afsalu, och i 8 distrikt i allmänhet tillräcklig för ortens behof; 
samt att fodertillgången varit i 5 distrikt god och i 18 distrikt till
räcklig för ortens behof; så anser sig Landshöfdinge-Embetet kunna 
afgifva det omdöme om årets skörd inom länet, att deu varit god»; 

för Malmöhus län (ink. d. 28 Okt.): 

»att skörden kan anses fullt medelmåttig»; 

för Hallands län (ink. d. 21 Okt.): 

»att skörden kan anses hafva utfallit öfver medelmåttan»; 

för Göteborgs och Bohus län (ink. d. 31 Okt.): 

»Väderleksförhållandena under vår, sommar och höst hafva för 

jordbruket varit gynsammare än under flere föregående år, och har 

detsamma i följd häraf ock lemnat ett i det hela särdeles gynsamt 
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I. 
Sammandrag af Kungl. Maj:ts Befallnings-

hafvandes omdömen om skörden 1878. 
I den vanliga länsordningen meddelas ur dessa omdö

men följande utdrag 1), nemligen : 

för Stockholms län (ink. till Stat. C.-B. d. 7 Nov. 1878)-. 

»att äringen med särskild hänsyn till den goda höskörden kan 

anses hafva utfallit Öfver medelmåttan»; 

för Uppsala län (ink. d. 1 Nov.): 

»att skörden i Uppsala län innevarande år i sin helhet bedömd 

blifvit god»; 

för Södermanlands län (ink. d. 2 Nov.): 
»att afkastningen af höstsädet, råg och hvete, är medelmåttig, af 

korn, hafre, blandsäd, ärter, bönor, vicker och rotfrukter förutom 
potatis något öfver medelmåttan, af potatis, som till stor del är an
gripen af torröta, under medelmåttan, och af spåoadsväxter, hvilka 
obetydligt odlas, medelmåttig; att höskörden och halmafkastningen 
är ymnig; äfvensom att skörden, i allmänhet bedömd, utfallit något 
öfver medelmåttan»; 

för Östergötlands län (ink. d. 4 Nov.)-. 

»att höstsäden af råg och hvete lemnat afkastning öfver medel
måttan; att af såväl kora, hafre, biandkorn som ärter skörden varit 
god; att potatis och andra rotfrukter äfven kunna anses hafva af-
kastat icke obetydligt öfver medelmåttan, samt att både höskörden på 
såväl naturliga ängar som vallar varit ovanligt rik och sädeshalmen 
synnerligeu frodig, så att för kreaturens utfodring ymnig tillgång 
förefinnes ; 

hvadan och då jemväl bergningsvädret varit gynsamt, så att 
äfven med afseende på beskaffenheten af det inbergade intet är att 
anmärka, skörden i sin helhet kan anses mycket god»; 

för Jönköpings län (ink. d. 29 Okt.): 
»att med fäst afseende å de särskilda uppgifterna om korntalet 

inom hvarje länsmansdistrikt, Kungl. Maj:ts Befallningshafvande an
ser skörden, hvad angår spanmål och potatis, kunna betecknas så
som öfver medelmåttan, — varande potatisen, som på åtskilliga ställen 
lidit någon skada af torröta och frost, af i allmänhet god beskaffen
het, — samt att höskörden både å odlad jord och å naturliga ängar, 
äfvensom halmafkastningen, så väl höstsädes- som vårsädes-, kan be
tecknas såsom god; varande grödan i allmänhet väl inbergad»; 

för Kronobergs län (ink. d. 2 Nov.): 

»att grödan blifvit öfver medelmåttig»; 

för Kalmar län (ink. d. 31 Okt.): 
»Ehuru höstsådden sistlidet år af stark nederbörd försenades, 

och torr väderlek var rådande under stor del af innevarande års vår, 
har likväl skörden till följd af gynsamma förhållanden i öfrigt ut
fallit fördelaktigare än under de senast förflutna åren. I sin helhet 
kan skörden anses hafva varit till myckenheten mer än medelmåttig 
och i fråga om beskaffenheten god. Potatisen har dock flerstädes 
inom länet visat »ig vara angripen af röta»; 

') Här intagna utdrag nr Länsstyrelsernas allmänna omdömen jemte de hufvnd-
»akliga resultaten af beräkningarna äro, i den mån de hannit verkställas, 
genom Post- och Inrikes Tidningar till allmänhetens kännedom redan med
delade. 
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resultat, så till säd som rotfrukter och särdeles foder, hö och halm, 
hvadan, oaktadt potatisen nu, liksom under de föregående åren, fiere-
städes finnes angripen af torröta, skörden i det hela taget måste 
anses hafva varit god och utöfver länets behof lemna betydliga qvan-
titeter till afsalu»; 

för Elfsborgs län (ink. d. 12 Nov.): 
»att höstsädet, bestående egentligen af råg och i ringa mån 

hvete, lemnat en skörd något öfvcr medelmåttan, af god beskaffenhet; 
att vårsädet, som egentligen utgöres af hafre och i vissa orter 

något korn och ärter, gifvit öfver medelmåttan och af god be
skaffenhet ; 

att potatisen, som i början af sommaren led af torka och un
der hösten i vissa orter af öfverdrifvet regn, i allmänhet är små
växt och flerestädes angripen af torröta, men å sandig jordmån af 
god beskaffenhet, och lemnat en skörd under medelmåttan ; 

att höafkastningen, likasom halmtillgfingen, varit ymnig, samt 
i allmänhet blifvit väl bergad; 

och torde således kunna antagas, att årets skörd i sin helhet 
utfallit öfver medelmåttan»; 

för Skaraborgs län (ink. d. 31 Okt.): 

»att skörden af sâviil höst- som vårsäd varit ovanligt god både 
till mängd och beskaffenhet, leinnande betydligt öfverskott till för
säljning utöfver länsbehofvet; 

att höafkastningen, i allmänhet riklig och utan undantag väl-
bergad, bör med klok hushållning tillåta ej ringa besparing för näst
kommande år, helst tillgången på halm jemväl är god; samt 

att potatisen, i allmänhet fri från skada, kan anses gifva mera 
än medelmåttig och öfriga rotfrukter, der sådana odlas, fullt medel
måttig skörd; i följd af hvilket allt, och då höstfälten, under gyn-
samma väderleksförhållanden besådda, mestadels äro klädda i jemn 
och vacker grönska samt klöfvervallarne hafva ett lofvande utseende, 
året 1878 bör kunna inregistreras såsom för jordbruket inom länet 
särdeles förmånligt. 

Af odlade åkerväxter hafva endast ärterne gifvit mindre god 
äring, på några orter gränsande till missväxt, men detta sade ingår 
lyckligtvis icke såsom väsendtligen bestämmande vid uppskattningen 
af grödan i dess helhet»; 

för Vermlands län (ink. d. 4 Nov.): 
»att skörden af såväl säd som potatis och stråfoder har utfallit 

öfver medelmåttan och är med undantag af en del potatis af god 
beskaffenhet» ; 

för Örebro län (ink. d. 28 Okt.): 
»att afkastningen af hvete och råg är fullt medelmåttig, och af 

öfriga sädesslag och rotfrukter god samt höfångsten god och på 
många ställen ymnig, så att årets skörd, i allmänhet bedömd, torde 
kunna anses god»; 

för Vestmanlands län (ink. d. 30 Okt.): 
»att skörden anses vara god, särdeles med afseende på den 

rikliga fodertillgången»; 

för Kopparbergs län (ink. d. 1 Nov.): 
»att höstsädet, bestående hufvudsakligen af råg och i länets syd

ligare delar till någon ringa mån äfven af hvete, lemnat en skörd 
något öfver medelmåttan och af god beskaffenhet; 

att vårsädet, hvaraf för det mesta odlas hafre, men äfven ftere 
slag af blandsäd och i vissa socknar korn äfvensom ärter, gifvit i 
allmänhet något öfver medelmåttan af god beskaffenhet; 

att af potatis skörden utfallit fullt medelmåttig med undantag 
på de ställen i Vesterdals fögderi, der den skadades af frost den 
24—25 Juli och der den lemnat mycket dålig äring; 

att höafkastningen varit i allmänhet fullt medelmåttig och på 
vissa trakter ymnig samt halmtillgången af såväl höst- som vårsädet 
god och välbergad. 

Med afseende å hvad sålunda förekommit och hvad krono-
fogdarne i anledning af länsmännens uppgifter yttrat, kan såsom 
allmänt omdöme om innevarande års skörd antagas, att den utfallit 
öfver medelmåttan»; 

för Gefleborgs län (ink. d. 16 Okt.): 
»att årsskörden inom länet kan anses god»; 

för Vestemorrlands län (ink. d. 29 Okt.): 

»att innevarande års skörd inom Vestemorrlands län utfallit 

öfver medelmåttan»; 

för Jemtlands län (ink. d. 18 Nov.): 
»att ehuru sädesskörden till myckenheten utfallit något under 

medelbeloppet, densamma dock på grund af dess goda beskaffenhet 
kan såsom medelmåttig uppskattas samt att äfven höskörden, om än 
inom några delar af länet knapp, dock öfver hufvud taget bör såsom 
medelgod betraktas» ; 

för Vesterbottens län (ink. d. 22 Okt.): 

»Under sistlidne års höst var väderleken ovanligt blid och 
regnig. Först mot slutet af November tillfrös jorden, och som un
der vintern mycket ringa snö föll, nedträngde kälen djupt i jorden. 
Snösmältningen försiggick i allmänhet i medlet af April månad, 
och en särdeles vacker väderlek i slutet af sistnämnde och i början 
af Maj månad hade till följd, att vårbruket kunde i god tid på
börjas och till hufvudsakligaste delen verkställas i senare hälften af 
Maj månad. 

Med Juni månad inträdde en med regn och värme omvexlande, 
för vegetationen gynsam väderlek, som varade till början af Juli, då 
kylig luft inträffade. Nätterna emot den 25, 26 och 27 Juli egde 
rätt skarp frost rum, som här och der åstadkom skada å den växande 
sades- och potatisgrödan; dock var denna skada af mindre omfatt
ning, enär den visade sig endast å de mest frostländiga ställena, 
och har derföre icke heller i någon väsendtlig mån inverkat på re
sultatet af skörden i sin helhet. 

En större skada förorsakade deremot dels den starka torkan 
under senare delen af Juli månad, hvilken vållade brådmognad af 
säden, och dels den skräck, som nattfrosterna injagade och kom 
mången att berga omogen säd. 

Höbergningen, som i år började något tidigare än vanligt, har 
gynnats af mycket tjenligt väder; hvadan ock allt foder kunnat in-
bergas mycket god t. 

Skörden af sädesväxter anses hafva blifvit medelmåttig samt fullt 
tillräcklig för den jordbrukande befolkningens eget behof; men så
som vanligt måste hvad derutöfver erfordras fyllas genom import 
från andra orter. 

Höskörden har utfallit medelmåttig å det nedre landet, men an
ses blifva knapp uti åtskilliga delar af Lappmarken; öfverallt inom 
länet är den dock af god beskaffenhet»; 

för Norrbottens län (ink. d. 31 Okt.): 

»Efter en ovanligt mild vinter, hvarigenom ingen kale bildades 

uti jorden, började snösmältningen i medlet af April och fortfor 

under varm väderlok, så att åkerbruket kunde börja tidigt och sådden 
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Allmänt omdöme om skörden. 

Med bibehållande af den värdeskala som i första årgån
gen af detta slags berättelser finnes angifven, har 1878 års 
skörd utfallit enligt förestående sammandrag sålunda: 
mycket eller ovanligt god i 2 län med 16 % af rikets utsäde 

Omdömena hålla sig sålunda omkring uttrycket »god» (i 
10 län med 48 % af rikets utsäde) och omkring »öfver medel
måttan» (i 12 län med 50 % af riksutsädet) samt utfalla för 
endast 2 län med blott: »medelmåttig». Vexlande sålunda 
i de flesta länen mellan »god» och »öfver medelmåttan», sy
nes totalomdömet för hela riket kunna sammanfattas till: 
»nära god». 

Samma uttryck erhålles ock genom begagnande af den 
i årsväxtberättelsen för 1874 angifna värdeskalan, dä såsom 
uttryck för hela skörden relativa talet 7,5 framgår, motsva
rande just detta tal slutomdömet: nära god. 

Betydelsen af detta nu funna relativa totalvärde 7,5 för 
1878 års skörd torde bäst framgå ur följande jemförelse med 
förutgångna år: 

Enligt denna öfversigt skulle af närmast föregående 13 
år intet utom måhända året 1870 vara jemförligt med året 1) Jfr ordalydelsen i ofvanstående utdrag nr länsredogörelsen. 

Sammanfattas ofvan meddelade omdömen i hvad de gälla 
skörden i sin helhet inom hvarje län, erhålles följande 

Sammandrag af Länsstyrelsernas omdömen om 1878 
års skörd. 
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försiggå i senare hälften af Maj. Värme förenad med nederbörd 
fortfor derefter till midsommaren, men då inträdde torka med kylig 
luft och blåst. Torkan varade ända till medlet af Augusti och frost 
föll på vissa ställen inom länet i slutet af Juli. Varmare väderlek 
och någon nederbörd har under den sista delen af växttiden varit 
rådande. 

Foderväxterna utbildades hastigt under försommaren, men torkan 
och blåsten, parad med den kyliga väderleken under den egentliga 
växttiden, gjorde att de afstannade i sin utveckling, hvarigenom af-
kastningen blifvit från väl häfdad mark medelmåttig och från mindre 
väl häfdad samt från naturliga ängar under medelmåttan. 

Stråväxterna hafva, om man undantager vissa mera frostländta 
ställen i nedre landet och de norra lappmarkerna, der de blifvit 
skadade af frost, visserligen på högländt och sandig mark lidit nå
got af torkan, men i allmänhet skördats fullmogna samt af synner
ligt god och vigtig beskaffenhet. 

Potatis, den rotfrukt som egentligen odlas i länet, har lidit af 
kylan i Juli, då blasten på flere ställen affrös, och af torkan, så att 
afkastningen blifvit under medelmåttan, men dock af mycket god 
beskaffenhet. 

Bergningsvädret har varit särdeles fördelaktigt både för hö 
och säd. 

På grund häraf anser Länsstyrelsen, att årets skörd utfallit 
fullt medelmåttig. 

Skörden af spanmål är fullt tillräcklig för den jordbrukande 
befolkningens behof och lemnar äfven någon tillgång till afsalu. 

Höskörden är jemförlig med förlidet års, hvadan någon nämn
värd nedslagtning af kreatur icke nu varder nödvändig.» 



Allmänt omdöme om skörden. Sädesexport. Utsäde. 

1878, tnen synes det innevarande vilja öfverträffa äfven året 
1870, och man får gå tillbaka allt till 1832, innan man fin
ner en skörd, som enligt det fälda totalomdömet skulle hafva 
varit bättre. Härvid lär man väl dock ej få förbise, att en 
gröda, som för snart 50 år tillbaka ansågs liafva utfallit »god», 
antagligen icke är jemförlig med en nutida »nära god» skörd, 
åtminstone hvad den inbergade qvantiteten beträffar. Under 
sådana förhållanden vill det synas, som om vårt fädernesland 
detta år välsignats med en sådan gröda, att dess make hos 
oss svårligen torde kunna uppvisas. 

Oaktadt de faktorer, som inverka på såväl sädesexport 
som import, äro alltför många, att man å förhand skulle 
med någon tillförsigt kunna inlåta sig på en bestämd kalkyl 
i detta hänseende, har det likväl i föregående årsväxtberät
telser ansetts icke sakna sin praktiska betydelse att åtmin
stone gifva en häntydan i denna riktning, och att på sam
ma gång pröfva tillförlitligheten af de funna relativa vär
dena. I sådant syfte hänvisas till nedanstående tabellariska 
öfversigt, i hvilken exportöfverskottet är antaget vara det 
qvantum af hvarje skördeårs sädesproduktion, som under 
loppet af näst efterföljande Oktober—September månader 
blifvit utfördt utöfver beloppet af det införda, och hvarvid 
uppmärksamheten torde isynnerhet riktas derpå, hurusom de 
båda här efterföljande talserierna genom höjning eller sänk
ning från det ena året till det andra ganska troget följa 
hvarandra, nemligen sålunda: 

När i föregående årsväxtberättelse den då nyss inbergade 
grödan, att döma efter de relativa talvärdena, ansågs hafva 
utfallit lika med 1874 års skörd, så har detta nu vunnit en 
ytterligare bekräftelse genom sädesexportsiffrorna. I hvad 
förhållande deremot exporten kommer att ställa sig till 1878 
års relativa värde (7,s), kan först inom ett år afgöras, dock 
torde intilldess de för åren 1870 och 1875 här ofvan medde
lade talen få anses i sig innebära en häntydan om de qvan-
titeter som man möjligen kan hafva att vänta. 

Denna tabellariska öfversigt visar, att den tillväxt i ut
sädesmängden af hvetet, som fortgått under en följd af år, 
har under senare tider varit i aftagande ända tills den slutat 
med en minskning. Ungefår enahanda är förhållandet med 
kornet. Alla öfriga växtslag, med undantag af hafre och po
tatis, visa sig deremot mycket vacklande, så att man ena 
året finner en tillväxt och ett annat år ett tillbakagående, i 
följd hvaraf dessa, likasom hvete och korn, lära väl få anses 
stå på ungefår samma ståndpunkt. Hvad åter hafre och po
tatis beträffar, synas de vara i temligen stadig tillökning, och 
utgör medeltalet för årstillväxteu under de fem åren 1872— 
1876 af hafre 2,i6 % och af potatis 1,23 %. 

Det kända utsädet 1876, ökadt med 2 gånger detta pro
centtal för nyssnämnda tvenne växtslag, men i fråga om de 
öfriga lemnadt oförändradt, har vid beräkningarne i denna 
berättelse ansetts vara 1878 års sannolika utsäde, hvilket för 
hela riket gifvit följande tal: 

Förändringar i utsädesmängderna. 

De för denna beräkning nödiga tvenne faktorerna, utsä
desmängden och skördade korntalet, hafva för detta år er
hållits på samma sätt som under de fyra föregående åren. 

Utsädesmängden är nemligen af Hushållningssällskapen 
angifven för hela riket senast år 1876, och har denna anta
gits vara densamma äfven för nu innevarande år, likväl med 
följande korrektioner. Enligt hvad nämnda berättelser an-
gifva, har nemligen tillökningen ( + ) eller minskningen (—) 
under senaste fem åren i de olika växtslagen i hela riket 
varit sådan som följande tabell utvisar. 

Qvantitativ beräkning af uppgifterna om 1878 
års skörd. 

II. 

7 



8 Utsäde. Korntal. Tab. N:o 1. 

Der något sädesslag gifvit ingen kärna utan endast grön
foder, har vid slutliga beräkningen nödigt afdrag af utsäde 
gjorts och har sålunda totalutsädet af bafre minskats till 
10,351,964, af blandsäd till 1,092,101 och af vicker till 198,658 
kubikfot. Rapsutsädet deremot har antagits till endast 113 
kubikfot = utsädet 1876 i Malmöhus län, emedan endast från 
detta län någon rapsskörd nu uppgifves. 

Det skördade horntalet är ur kronolänsmännens direkta 
uppgifter, hvar och en för sitt distrikt, beräknadt enligt den 
i första årgången af dessa årsväxtberättelser angifna meto
den, och återfinnas de sålunda beräknade medelkorntalen, för 
hvarje län särskildt och för hela riket, i bilagde tabell N:o 1. 

Vid jemförelse med föregående årens skördar erhålles 
följande öfversigt: 

Medelkorntal. 

Räknad efter korntalet har innevarande års skörd alltså 
gifvit af höstsäde mera än de två närmast föregående åren, 
men något mindre än de två åren derförut. I medeltal har 
dock årets höstsädesskörd lemnat 6 % mera än de fyra före
gående årens medelskörd. 

Vårsäden deremot öfverträffar i år hvart och ett af de 
fyra föregående årens och har sålunda lemnat icke mindre än 
19 % mera än dessa i medeltal. 

Afkastning af baljväxter, som bland de nästförfiutna fyra 
åren understigit endast 1875 års skörd, öfvergår nu deras 
medeltal med 12 %. 

Öfver hufvud taget hafva sålunda alla sädesslag i år gifvit 
mera än hvad vanligt varit under senare tider, hvartill kom
mer att årets gröda äfven inbergats af god beskaffenhet. 

Potatisen, för öfrigt i de flesta fall angripen af torröta, 
har visserligen lemnat större afkastning än fjolåret men der
emot mindre än de tre derförut gående åren, hvarför ock 
räknadt efter medelkorntalet årets skörd utfallit sämre än 
detta tal, dock ej mera än 1 %. 

Af nedanstående tab. Litt. A framgår närmare, huru vid 
jemförelse med de fyra föregående åren skörden i sjelfva 
verket nu utfallit af olika växtslag och inom de olika lands-
delarne af riket. Ännu saknas tillräckligt många års erfa
renhet för att beloppen af en medelskörd kunna anses vara 
säkert kända, men dä af de år, för hvilka årsväxtberättelser 
sådana som denna föreligga, 1874 års skörd öfver hufvud taget 
uppskattades till att hafva utfallit »nära medelmåttig», 1875 
års att hafva gifvit »öfver medelmåttan» och 1876 års »nästan 
medelmåttan» samt 1877 års att hafva varit »nära medelmåt
tig», så hafva medeltalen för dessa år nu, och så länge inga 
flere årstal förefinnas, antagits som uttryck för medelskörden, 
om denna ock på sådant sätt måhända utfaller något för låg. 
I följd häraf är uti tab. Litt. A årets gröda jemförd med 
medelskörden 1874—1877 i hvarje län, och är denna jemfö
relse gjord mellan de skördade korntalen och icke emellan 
de enligt beräkning erhållna skördemängderna (jfr tab. N:o2), 
emedan de förra äro mera direkt funna, i motsats till de se
nare, hvilkas faktorer till en del grunda sig på beräkningar 
eller förutsättningar. 

Redan är visadt, att höstsäden gifvit 6 % öfver medel
skörd, då härmed förstås medeltalet för 1874—1877 årens 
grödor. Till detta öfverskott hafva våra båda höstsädesslag, 
hvete och råg, icke lika mycket bidragit, emedan enligt tab. 
Litt. A hösthvetet gifvit 109 % af medelskörden i hela riket, 
d. v. s. 9 % mera än denna, h varemot höstrågen af kastat 5 % 
mera än sitt motsvarande medeltal. I mera eller mindre mån 
hafva nästan alla län lemnat sitt bidrag till dessa öfverskott, 
och det är endast några få län, som afkastat under medelta
let, och detta oaktadt korntalet ändock varit på ett undan
tag när omkring 7—8 kornet. Härvid är ej något afseende 
fäst vid den omständigheten, att man enligt uppgift skall 
hafva erhållit i Vesternorrlands län endast half hveteskörd, 
enär odlingen af detta sädesslag derstädes är i det hela taget 
nästan ingen. 

Vårhvete har gifvit 12 % och vårråg 10 % öfver medel
skörden, men hafva dessa ringa betydelse i förhållande till 
öfriga sädesslag. 

Komet är deremot af mycket större vigt, och har häraf 
i hela riket skördats 21 % öfver medelskörd, det största öf
verskott som öfver hufvud taget något sädesslag i år gifvit. 
Intet län har lemnat mindre än 7 % öfver medelskörd, alla 
de öfriga mera, ända till 50 %. 

Vårt med fäst afseende på rikets export vigtigaste sädes
slag, hafren, har afkastat 19 % utöfver medeltalet, hvartill 



Jemförelse mellan 1878 års och 1874—1877 årens skördar. Tab. Litt. A. 9 

Om potatis berättades det i fjol. att skörden deraf ut
föll sämre, ju längre mot norr man kom. I år har förhål
landet blifvit tvärtom, då det är i Norrland med Dalarne, 
som man fått relativt mesta och bästa potatisen. Härifrån 
kan man i sammanhängande sträcka söderut följa ett bälte, 
som gifvit utöfver medeltalet, nemligen i Örebro län och 
Wermland, Dalsland, Bohuslän, södra Vestergötland, norra 
och vestra delen af Småland samt Blekinge. Sämst deremot 
har skörden af potatis utfallit i Uppland, Södermanland och 
Vestmanland, der man fått 14 %—17 % under medelskörden. 

Tab. Litt. A. Jemförelse mellan 1878 års och 1874—77 årens grödor, bestämda efter skördade korntal af 

olika växtslag. 

blott ett län bidragit med endast 7 % för sin del, men alla 
öfriga med minst 12 %, ända till några och 60 %. 

Ungefär enahanda är förhållandet med blandsäd. Alla 
län hafva gifvit öfver sitt medeltal, och för hela riket har 
öfverskottet utfallit med 16 %. 

Af öfriga sädesslag uppskattas ärter hafva gifvit 11 %, 
bönor 6 %, vicJcer 16 % bohvete 14 % och raps 8 %, allt öf
ver medeltalet, och beräknadt efter verkligen erhållen kärna 
och sålunda med afdrag för den säd, som skördats grön, hvil-
ket isynnerhet inträffar med vickern. 
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För hela riket har potatisskörden, räknad efter korntalet, i år 
gifvit 1 % mindre än nnder de fyra föregående åren i medeltal. 

Potatisens beskaffenhet uppgifves (enligt tab. N:o 1) med 
få andantag i hela södra och mellersta Sverige hafva blifvit 
icke god, såsom varande angripen af torröta. Öfvervägande 
god har den i nämnda trakter dock blifvit i Skaraborgs och 
Vermlands län. Af mera allmänt god beskaffenhet har den 
deremot skördats i Dalarne och Norrland, hvarest den i Gefle-
borgs län till och med uppgifves såsom mycket god. 

Öfriga rotfrukter synas hafva lemnat öfverallt i hela ri
ket en temligen jemngod skörd och har totalomdömet härom 
utfallit med uttrycket: fullt medelmåttig. Föregående år blef 
motsvarande omdöme endast: nära medelmåttan. 

Lin, och i vissa delar af landet litet hampa, har i frö gifvit 
3,5 korn (ifjol:3,i), der verkligen sådan skörd och icke blott 
tågan tagits. Mängden af spånadsämne har i nästan alla län 
blifvit mer eller mindre öfver medelmåttan, i några ända till 
god. Omdömet för hela riket säger den vara: fullt medelmåttig. 

Höskörden från såväl odlad jord som naturliga ängar 
har detta år varit mycket gifvande ända till riklig på sina 
trakter. Det är endast i rikets nordligaste delar som hölångäten 
blifvit något anmärkningsvärdt klenare. I allmänhet bedömd 
har afkastningen från konstgjorda ängar blifvit: god, och från 
de naturliga ängarne något mindre eller: öfver medelmåttan. 

Om halmafkastningen berättas nästan enstämmigt, att den 
lemnat god, mycket god eller riklig skörd, och det är en
dast i de tvenne nordligaste länen som den anses endast me
delmåttig. Totalomdömet utfaller derför ock för höstsädes-
halmen, att den lemnat god skörd och för vårdsädeshalmen: 
mycket god. 

Det är klart, att sädestillgången, i allmänhet bedömd, 
måste under de gynnsamma förhållanden, som detta år ifråga 
om skörden inträffat, anses för riket i sin helhet likasom 
för de aldra flesta län blifva fullt tillräcklig samt lemna till
gång till en ingalunda obetydlig försäljning. Att man der
emot i vissa delar af Vermland, Dalarne, Vesterbottens Lapp
mark och Norrbotten icke anser sig hafva fått sina sädes-
behof fylda, är ingenting utmärkande för detta år och kan ej 
jäfva det gynnsamma totalomdömet för riket i sin helhet. 

FodertiUgdngen måste, såsom man kan vänta sig vid 
en god hö- och balmskörd, uppskattas blifva fullt tillräcklig 
och dessutom lemna öfverskott till framtida behof eller för
säljning. Endast i vissa delar af Norr- och Vesterbotten be
farar man någon knapphet i tillgångarne. 

Bergningsvädret har för inbergningen af grödan i all
mänhet varit särdeles gynnsamt och sålunda säkert mycket 
bidragit till grödans goda beskaffenhet. Från några trakter 
klagas dock öfver ett mindre gynnsamt förhållande, hnfvud-
sakligen för vårsädesbergningen. 

I bifogade tab. N:o 2 meddelas uppgift om hvad skörden 
af säd och potatis qvantitativt enligt beräkning gifvit. Med 

Öfvervigten i år utöfver medelskörd utgör alltså 8$ mill. 
centner säd. 

Om vigten får anses som mätare å qvaliteten, har års-
grödan äfven i detta hänseende visat sig stå mycket öfver 
föregående årens medelförhållanden. 

Bestämd efter vigt kan hela sädesskörden beräknas hafva 
utfallit sålunda: 

Innevarande år har alltså gifvit, i runda tal räknadt, 
300,000 t:r höstsäd, 3,000,000 t:r vårsäd och 100,000 t:r balj-
växter eller tillsammans 3,400,000 t:r säd af allehanda slag 
mera än medelskörd. Äfven potatis har afkastat 200,000 t:r 
mera Un under vanliga förhållanden i senare år. 

Att årets skörd öfverträffar föregående år visar sig äfven 
af här nedan meddelade tab. Litt. B, innehållande en sam
manfattning af de från de olika länsmansdistrikten medde
lade uppgifterna om sädesslagens vigt. 

Vid beräkning efter gamla mått- och vigtsystemet och vid 
jemförelse med medeltalen för de fyra föregående åren er
hållas följande tal såsom uttryck för medelvigten af 1 tunna säd: 

nästlidna fyra års medelskörd sammanstäld visar innevaran
de årets gröda följande mått i såväl kubikfot som tunnor: 



Sädesslagens vigt. Tab. Litt. B. Skördens värde. 11 
Då enligt beräkning 

Tab. Litt. B. Uppgifven vigt å sädesslagen i svenska skålpund per kubikfot, år 1878. 

så skulle efter ett medelpris af endast 5 kronor pr centner 

') Blott en uppgift. 



Stockholm den 23 November 1878. Elis Sidenbladh. 

underdänigste och tropligtigste 
tjenare och undersåtar 

FR. TH. BERG. 

Stormägt igs te , Allernådigste Konung! 

Eders Kungl. Maj:ts 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärda, 

Vårsädens öfvervägande betydelse för vårt land icke blott 
i allmänhet utan särskildt detta år framträder tydligen af 
ofvanstående öfversigt, dock är det lyckligtvis icke blott 
denna utan nästan alla andra växtslag, hvaribland icke minst 
fodermängden, som tillsammans åstadkommit en gröda detta 
år, att dess like troligen aldrig förr i vårt land blifvit inbergad. 

Skördens vigt och värde. 

1878. Medeltal 1874-1877. 
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och skulle alltså detta års skörd hafva ett värde, som mera 
eller mindre öfverstiger hvart och ett af de fyra föregående 
årens sädesskörd och deras medeltal med 43 mill. kronor. 
Sistnämnda belopp torde dock komma att reduceras betyd
ligt, om de nu gällande låga sädesprisen skulle fortfara. 

Medelvigten af 1878 års sädesskörd är 35,8 tt pr kubik
fot ( = 11 Ltt 5 « pr t:a) mot 32,5 « år 1877, 35,8 « år 1876, 
35,9 « år 1875 och 35,8 « år 1874. Att årets medelvigt, som 
visserligen ansenligen stiger öfver fjolårets, icke förmår oak-
tadt sin i allmänhet höga absoluta vigt höja sig öfver de 
derförut gående åren, beror af vårsädens öfvervägande mängd 
detta år. Förhållandet mellan rymd och vigt är följande: 



R é s u m é . 

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 antres snr 

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'ex

piration d'un an ou plus. A cause de cela nous avons introduit, depuis 1874, 

une autre méthode donnant des renseignements, quoiqu' en chiffres approxima

tifs, mais immédiatement après la fin de la récolte. Le calcul se fait de la 

manière suivante: La quantité ensemencée, quelques corrections y apportées, 

étant connue par les publications des Sociétés agricoles, on a seulement eu be

soin de demander une appréciation des multiples des grains récoltés dans chaque 

sousbaillage (au nombre de 525). Ces chiffres appréciés, multipliés par la quan

tité 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 pn dresser la présente relation, 

— la cinquième de cette espèce. 

La récolte de 1878 a été une des plus favorables que l'on connaisse dans la 

Suède et elle est, d'après les rapports des gouverneurs, jugée: presque bonne. 

Ainsi il doit en provenir une exportation plus grande qn' à l'ordinaire. 

Le tableau N:o 1 résume les multiples des grains divers par provinces: 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 antres colonnes 

(15—25) contiennent des appréciations sur la récolte de lin, de fourrage etc. 

Les quantités reçues dn foin et de la paille sont plus que suffisantes anx 

besoins dn pays. 

Le tableau N:o 2 donne les quantités calculées de la récolte. Four faciliter 

la comparaison, nous ajoutons aussi la moyenne des années précédentes: 

1878. Moy. de 1874—1877. 

Le tablean Litt. A contient les relations, en pour-cent des grains récoltés, 

entre la récolte de 1878 et la moyenne des années 1874—1877. 

Les données sur le poids moyen des céréales récoltées sont renfermées dans 

le tableau Litt. B. Voici le poids par hectolitre: 

Le poids total de tons les blés et légumineuses récoltés en 1874—1878 ainsi 

que leur valenr approximative ont été: 
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Tab. N:o 1. 

1) För Stockholms stad ir korntalet här antaget lika med det från kringliggande länsmansdisfrikt uppgifna. 

2) Detta korntal gäller endast för de länsmansdistrikt, der mogen skörd erhållits och ej blott grönfoder. 



rapporter om skörden år 1878. 

15 

3) Detta korntal är beräknadt för den linfröskörd, som verkligen erhållits, och med franräknande således af det frö som finnes å tågan, när den såsom ofta 
händer tages förr än fröet mognat. 



1) Då Hushållningssällskapet icke angifvit något utsäde af detta sädesslag, ehuru det att döma efter länsmännens rapporter om det skördade korntalet 

synes, om ock i ringa grad, odlas inom länet, har någon beräkning öfrer den skördade qvantiteten ej kunnat verkställas. 
2) Dessutom mer eller mindre grönfoder (jfr tab. n:o 1, not 2). 

Beräknad skörd af säd och potatis år 1878. Tab. N:o 2. 
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