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T I L L K O N U N G E N . 

Til l åtlydnad af de föreskrifter, som meddelats i Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga bref den 5 juni 1874, anhåller Statis
tiska Centralbyrån i underdånighet att härmed få afgifva sin 
redogörelse för 1908 års skörd. I likhet med hvad tillförene 
varit fallet, lämnas först en sammanställning af de allmänna 
omdömen om årsväxten, som af de särskilda Länsstyrelserna ut

talats, samt Centralbyråns härpå grundade totalomdöme om 
hela rikets skörd, och härefter följa de beräkningar öfver skörde
mängd, spannmålens vikt m. m., hvilka kunnat af Centralbyrån 
utföras med ledning dels af Hushållningssällskapens senaste 
uppgifter om utsädesbeloppen, dels ock af de för hvarje läns
mansdistrikt afgifna rapporter om skördens korntal och dylikt. 
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I . 

Sammandrag af Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes omdömen om skörden år 1908. 

Länsstyrelsernas omdömen om rikets skörd 1) hafva inne
varande år inkommit till Statistiska Centralbyrån från och 
med den 20 oktober till och med den 16 november. Dessa 
omdömen, till stöd för hvilka i allmänhet oafsedt länsmän
nens skörderapporter åberopas äfven upplysningar om skör
den, som Länsstyrelserna i öfrigt kunnat erhålla, äro af 
följande lydelse: 

för Stockholms län (inkom till Statistiska Centralbyrån 
den 9 november 1908): 

Ehuru rågen här och hvar delvis frusit efter blomningen och 
hvetet på åtskilliga ställen varit något sotblandadt, har höstsädes
skörden, som försiggått under mycket gynnsam väderlek, utfallit 
öfver medelmåttan och måste anses vara af god beskaffenhet. 

Vårsädesskörden är tillfredsställande, om än bärgningsvädret fler
städes varit mindre gynnsamt. 

Potatisen har gifvit riklig eller god skörd, af god beskaffenhet. 
Höskörden, som inbärgats under särdeles gynnsam väderlek, har 

beträffande odlad jord utfallit öfver medelmåttan och varit af god 
beskaffenhet samt å naturliga ängar varit medelmåttig. 

Halmafkastningen har varit riklig eller god och af god be
skaffenhet. 

På grund af hvad sålunda anförts anser Länsstyrelsen, att inne
varande års skörd till myckenheten utfallit öfver medelmåttan och 
varit af god beskaffenhet; 

för Uppsala län (ink. d. 6 nov.): 
att skörden, i sin helhet bedömd, kan betraktas såsom god; 

för Södermanlands län (ink. d. 31 okt.): 
Hösthvetet har lämnat till mängden riklig skörd af mycket god 

beskaffenhet. Af vårhvete, som odlas endast i mindre omfattning, 
har skörden varit fullt medelmåttig. 

Höstrågen har gifvit riklig skörd af mycket god beskaffenhet. 
Vårsäden af korn, hafre och blandsäd har lämnat nära riklig 

afkastning af god beskaffenhet. 
Skörden af ärter har varit god, af bönor, som ej inom länet 

odlas i någon afsevärd omfattning, öfver medelmåttig samt af vicker, 
som odlas hufvudsakligen till grönfoder eller såsom blandsäd, mer 
än god. 

Potatisen har varit ojämn, men kan anses hafva gifvit i det 
närmaste god skörd af god beskaffenhet. På några få ställen å lägre 
marker har den varit skadad af röta. Öfriga rotfrukter torde lämna 
god skörd. 

Höskörden har till myckenheten varit å odlad jord god och af 
naturliga ängar nära god. Jämväl till beskaffenheten har höskör
den varit god. 

Halraafkastningen har af såväl höstsäd som vårsäd varit nära 
riklig och af god beskaffenhet. På några ställen har vårsädeshal-
men lidit något af ogynnsamt bärgningsväder. 

Såsom allmänt omdöme om årets skörd inom länet anser sig 
Konungens Befallningshafvande böra uttala, att den varit till mäng
den nära riklig samt af fullgod beskaffenhet; 

1) Dessa omdömen jämte de hufvudsakliga resultaten af Statistiska 
Centralbyråns beräkningar äro, i den mån de sistnämnda hunnit verkställas, 
genom Post- och Inrikes Tidningar till allmänhetens kännedom meddelade. 

för Östergötlands län (ink. d. 3 nov.): 
Höstsäden har gifvit en riklig skörd af god beskaffenhet. 
Vårsäden har likaledes lämnat en riklig afkastning af synner

ligen god beskaffenhet. 
Potatisen har liksom öfriga rotfrukter, af hvilka sockerbetor 

inom vissa delar af länet börjat alltmera odlas, gifvit en god skörd 
af i allmänhet god beskaffenhet. 

Höskörden har liksom halmafkastningen varit god och af god 
beskaffenhet. 

Såsom allmänt omdöme om innevarande års skörd i länet an
ser sig Konungens Befallningshafvande följaktligen böra uttala, att 
densamma varit riklig och har den, tack vare de synnerligen gynn
samma väderleksförhållandena, blifvit särdeles väl inbärgad; 

för Jönköpings län (ink. d. 3 nov.): 

att höstsäden gifvit öfver medelmåttig skörd; 
att vårsäden gifvit till kvantiteten nära god skörd men att 

denna emellertid delvis skadats af mindre gynnsamt bärgningsväder; 
att skörden af rotfrukter varit till kvantiteten öfver medelmåt

tig och till beskaffenheten utmärkt god; 
att höskörden varit nära god; samt 
att halmskörden varit god. 
Till följd häraf kan Konungens Befallningshafvande uttala det 

allmänna omdöme om årets skörd, att densamma blifvit nära god; 

för Kronobergs län (ink. d. 29 okt.): 

att höstsäden, nästan uteslutande bestående af råg, lämnat fullt 
medelmåttig skörd af i allmänhet god beskaffenhet; 

att vårsäden, hvaraf hufvudsakligen odlas hafre och korn samt 
endast i jämförelsevis ringa mån råg, hvete och blandsäd, gifvit 
öfver medelmåttig skörd, hvilken dock flerstädes skadats af regn 
under bärgningstiden; 

att potatis och öfriga rotfrukter, hvilka senare ej odlas i nå
gon betydligare omfattning, lämnat god skörd af god beskaffenhet; 

att höskörden lämnat god afkastning, hvilken i allmänhet 
bärgats under gynnsamma förhållanden och sålunda är af god be
skaffenhet ; 

att bärgningsvädret för höstsäden och höskörden varit gynn
samt, men för vårsäden på grund af ihållande regn i allmänhet 
mindre lämpligt ; 

att sädesgrödan i allmänhet kan anses fullt motsvara ortsbe-
hofvet; samt 

att hö- och halmskörden likaledes är fullt tillräcklig för ortens 
behof och delvis äfven till afsalu. 

På grund af hvad sålunda meddelats, anser sig Konungens Be
fallningshafvande kunna uttala det allmänna omdömet, att årets 
skörd inom länet, då hänsyn tages icke blott till dess kvantitet 
utan äfven till dess kvalitet, blifvit nära god; 

för Kalmar län (ink. d. 4 nov.): 

att skörden af höstsäd varit god såväl till myckenhet som 
beskaffenhet; 

att vårsäden lämnat nära god skörd af i allmänhet god beskaf
fenhet; 

att potatisskörden varit nära god och af god beskaffenhet; 
att af öfriga rotfrukter sockerbetorna, som numera börjat odlas 

i mera afsevärd myckenhet i Norra och Södra Möre härad samt å 
Öland, lämnat fullt medelmåttig skörd af god beskaffenhet; 

att höskörden varit mycket god både till kvantitet och kva
litet; samt 

att halmafkastningen varit riklig och till beskaffenheten god. 
På grund häraf anser sig Konungens Befallningshafvande kunna 

uttala det allmänna omdöme om detta års skörd inom länet, att 
den varit såväl till myckenhet som beskaffenhet god; 
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för Gottlands län (ink. d. 13 nov.): 
I betraktande däraf, att skörden af såväl vårsäd som socker

betor varit kvantitativt medelmåttig, bör, fastän skörden i öfrigt 
kan betecknas som god, såsom totalomdöme om årets skörd uttalas, 
att densamma varit nära god; 

för Blekinge län (ink. d. 6 nov.): 

Höstsäden har lämnat god skörd af god beskaffenhet; 
vårhvete och vårråg, som emellertid odlas endast i mindre om

fattning, hafva gifvit medelmåttig skörd; 
korn och hafre hafva lämnat till mängden fullt medelmåttig 

skörd, hvars beskaffenhet dock till följd af regnig väderlek och 
ogynnsamma bärgningsförhållanden ej allestädes blifvit af fullt god be
skaffenhet; 

potatisen har gifvit nära god skörd af merendels god beskaf
fenhet; 

öfriga rotfrukter, hvilka emellertid ännu icke fullständigt in
bärgats, synas komma att gifva fullt medelmåttig skörd; 

höskörden både från odlad jord och naturliga ängar har blifvit 
god såväl till mängd som beskaffenhet; 

halmafkastningen kan, ehuru vårsädesbalmen flerstädes skadats 
af regn, betecknas som god; 

bärgningsvädret har utom beträffande vårsäden varit särdeles 
gynnsamt. 

Som allmänt omdöme om skörden anser sig Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande kunna uttala, att densamma blifvit god och af i 
allmänhet god beskaffenhet; 

för Kristianstads län (ink. d. 2 nov.): 
att höstsäden lämnat riklig skörd af utmärkt god beskaffenhet be

träffande råg men beträffande hvete på flera ställen skadad af röta; 
att vårsäden, som hufvudsakligen består af korn och hafre, 

gifvit god skörd, dock flerstädes skadad i följd af ogynnsamt bärg
ningsväder; 

att potatisen, som å några ställen angripits af torröta men i 
öfrigt varit af god beskaffenhet, gifvit god skörd, och att skörden af 
sockerbetor varit fullt medelmåttig, i allmänhet af god beskaffenhet ; 

att höskörden från odlad jord varit riklig och från naturliga 
ängar öfver medelmåttig samt i båda fallen välbärgad; 

samt att halmafkastningen af höstsäd varit god och i allmän
het af god beskaffenhet samt af vårsäd öfver medelmåttig, men skadad 
af nederbörd under bärgningstiden. 

På grund häraf anser sig Länsstyrelsen kunna afgifva det 
allmänna omdöme om innevarande års skörd, att den varit god; 

för Malmöhus län (ink. d. 2(! okt.): 
att skörden bör betecknas som god; 

för Hallands län (ink. d. 9 nov.): 

Höstsäden, som, tack vare en synnerligen tjänlig väderlek 
under hösten 1907, oaktadt sen sådd, nådde en god utveckling före 
vinterns inträde och sedermera under växttiden utvecklades under 
gynnsamma förhållanden, lämnar, hvad beträffar både råg och hvete, 
god och delvis rik afkastning af såväl kärna som strå. Inbärgningen 
af dessa sädesslag försiggick likaledes under gynnsamma förhållan
den, utom hvad angår en del af hvetet, som tagit skada af det 
ihållande regnet under augusti månad. 

Vårsäden. Hafren, länets hufvudsäde, har på icke för styf jord, 
oaktadt sen och delvis otjänlig sådd, i följd af de goda väderleks
förhållandena under förra delen af växttiden utvecklats väl och torde, 
hvad beträffar såväl kärna som strå, lämna till mängden öfver me
delmåttig afkastning. Tå en del styfvare jord har detta sädesslag 
dock icke öfvervunnit följderna af den otjänliga sådden. I anseen
de till ett särdeles svårt bärgningsväder har hafreskörden, hvaraf 
icke obetydligt torde hafva stått ute under fyra à fem veckor under 
ymnigt regnande, blifvit i tämligen afsevärd mån nedsatt i värde. 

Inbärgningen af hafren kan anses i allmänhet hafva blifvit fullbordad 
i och med utgången af september månad. 

Om korn och baljväxter, hvilka icke odlas i större utsträckning 
inom länet, gälla samma uttalanden som om hafren, dock att kornet 
i likhet med den först sådda hafren och i anseende till tidigare 
mognad i allmänhet torde hafva kommit under tak i godt skick. 

Potatis har lämnat god skörd, som upptagits under gynnsamma 
väderleksförhållanden. Dock förspörjes från de flesta orter, att po
tatisen visar benägenhet att skämmas. 

Sockerbetor, som nu andra året i vidsträcktare grad äro före
mål för odling inom länet, hafva i motsats till nästföregående år 
lämnat en till mängden fullt medelmåttig skörd af god sockerhalt. 
Ännu visa sig, naturligt nog, spår af de halländska landtmännens 
ovana vid denna kräfvande kultur. 

Foderrotfrukter, hvaraf odlas såväl foderbetor som rofvor och 
morötter, hafva lämnat medelmåttig skörd. 

Höskörden, hvilken både från vallar och naturliga ängar kan 
betecknas såsom riklig och som den största, som på flera år erhål
lits, har också i stort sedt inbärgats under gynnsamma förhållan
den. 

Såsom allmänt omdöme om årets skörd kan sägas, att den
samma varit god, men till beskaffenheten ojämn till följd af svåra 
bärgningsförhållanden ; 

för Göteborgs och Bohus län (ink. d. 16 nov.): 

Höstsädena, råg och hvete, af hvilka det senare odlas i min
dre utsträckning, hafva gifvit god skörd af synnerligen god beskaf
fenhet. 

Vårsädena, hafre, som utgör länets hufvudsäde, samt korn och 
blandsäd, råg och hvete, hvilka två sistnämnda sädesslag odlas i 
endast ringa omfattning, hafva lämnat fullt medelmåttig skörd, hvars 
beskaffenhet dock på grund af ogynnsamma bärgningsförhållanden — 
hufvudsakligast beträffande hafren — blifvit delvis mindre god. 

Afkastningen af ärter och vicker, hvilka sädesslag i ringa 
grad utgöra föremål för odling, det senare nästan uteslutande till 
grönfoder, har varit nära medelmåttig, hvaremot bönor, som i södra 
delen af länet odlas i stor omfattning, lämnat medelmåttig skörd. 

Potatisen har gifvit mycket god skörd af god beskaffenhet, 
dock på en del ställen något angripen af röta. 

Öfriga rotfrukter, som odlas ganska allmänt, hafva lämnat skörd 
öfver medelmåttan. 

Sockerbetor, som endast försöksvis odlas på en egendom i 
länet, lämnade utmärkt god skörd både beträffande kvantitet och 
kvalitet. 

Skörden af lin, som endast odlas på helt få ställen inom länet, 
har varit ringa. 

Höskörden, både från odlad jord och från naturliga ängar, har 
lämnat god skörd af mycket god beskaffenhet, oaktadt en ringa del 
skadades vid bärgningen. 

Halmafkastningen kan betecknas såsom fullt medelmåttig. Hal
men har delvis skadats af regnet. 

Med hänsyn till nu angifna förhållanden anser sig Konungens 
Befallningshafvande kunna fälla det allmänna omdöme om inneva
rande års skörd i länet, att densamma blifvit nära god; 

för Älfsborgs län (ink. d. 11 nov.): 
att höstsäden gifvit medelgod skörd af utmärkt beskaffenhet; 
att vårsäden lämnat riklig skörd, men af dålig beskaffenhet; 
att skörden af skidfrukter, hvilka likväl odlas i ringa omfatt

ning, varit mer än medelmåttig, men till beskaffenheten mindre god; 
att skörden af potatis varit mycket riklig och af god beskaf

fenhet ; 
att jämväl öfriga rotfrukter lämnat rik skörd af god beskaf

fenhet; 
att höskörden från såväl odlad jord soin naturlig äng varit 

mycket riklig och af utmärkt beskaffenhet; samt 
att halmafkastningen är af höstsäd medelmåttig och af god 

beskaffenhet och af vårsäd riklig, men till beskaffenheten mindre god. 
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Såsom allmänt omdöme anser sig Konungens Befallningshafvan-
de kunna uttala, att årets skörd inom länet är riklig och af god 
beskaffenhet; 

för Skaraborgs län (ink. d. 24 okt.): 

att höstsäden gifvit god skörd; 
att vårsäden lämnat fullt medelmåttig skörd, ehuru den delvis 

blifvit skadad till följd af mindre gynnsamt bärgningsväder; 
att potatisen lämnat öfver medelmåttig afkastning af i allmän

het god beskaffenhet; 
att öfriga rotfrukter gifvit mer än medelmåttig skörd; 
att höskörden, hvars inbärgande försiggått under gynnsam vä

derlek, lämnat god afkastning; samt 
att såväl höst- som vårsäden lämnat nära godt halmutbyte. 
Med hänsikt till dessa förhållanden anser sig Länsstyrelsen kunna 

angående årsväxten inom länet uttala det allmänna omdöme, att skör
den innevarande år kan betecknas såsom nära god; 

för Värmlands län (ink. d. 2 nov.): 

att höstsäden, som hufvudsakligen består af råg, lämnat mer än 
medelmåttig skörd af god bes affenhet; 

att bärgningen af vårsäden, som till väsentligaste delen utgöres 
af hafre, försvårats af den under förra delen af september månad 
rådande regniga väderleken, i följd hvaraf skörderesultatet utfallit 
mindre gynnsamt, än som eljest kunnat förväntas, men att i allt 
fall skörden af detta sädesslag kan betecknas såsom fullt medelmåttig; 

att potatisskörden blifvit fullt medelmåttig till afkastningen, i 
allmänhet af god beskaffenhet, ehuru å några ställen angripen af 
torröta; 

att höskörden, som försiggått under särdeles gynnsamma bärg
ningsförhållanden, lämnat riklig skörd af god beskaffenhet; och 

att halmafkastningen i dess helhet kan anses vara fullt medel
måttig, till större delen af god beskaffenhet. 

På grund häraf finner sig Konungens Befallningshafvande böra 
uttala det allmänna omdömet, att skörden inom länet under inne
varande år blifvit nära god; 

för Örebro län (ink. d. 3 nov.): 

att hvetet och rågen lämnat god skörd af god beskaffenhet; 
att hafren får anses hafva lämnat god skörd af god beskaffen

het, äfven om å sina ställen halmen något skadats på grund af 
ogynnsamt bärgningsväder; 

att kornet och blandsäden, som ej inom länet odlas i större 
omfattning, lämnat god skörd af god beskaffenhet; 

att ärter, som odlas mest till husbehof, och bönor, som odlas 
obetydligt, lämnat god skörd af god beskaffenhet; 

att vicker och potatis lämnat god skörd af god beskaffenhet; 
att höskörden från odlad jord lämnat god skörd af god be

skaffenhet, men att höskörden från naturliga ängar på grand af den 
torra sommaren lämnat endast medelmåttig skörd, men af god be
skaffenhet; samt 

att Kungl. Maj:ts Befallningshafvande anser sig kunna såsom ett 
allmänt omdöme uttala, att årets skörd inom länet utfallit god och 
varit af god beskaffenhet; 

för Västmanlands län (ink. d. 11 nov.): 
att höstsäden gifvit riklig skörd af god beskaffenhet; 
att vårsäden, hvaraf mest odlas hafre, jämväl lämnat riklig 

skörd af god beskaffenhet; 
att potatisen lämnat nära god skörd af i allmänhet god beskaf

fenhet; samt 
att såväl höskörden från odlad jord och naturliga ängar som 

halmafkastningen utfallit god och blifvit af god beskaffenhet. 
På grund af det anförda anser sig Konungens Befallningshaf

vande böra såsom slutligt omdöme uttala, att innevarande års skörd 
måste anses till kvantiteten riklig och till beskaffenheten god; 

för Kopparbergs län (ink. d. 2 nov.): 
Höstsäden, som hufvudsakligen består af råg och i länets syd

ligare socknar till någon del af hvete, har lämnat god skörd af god 
eller mycket god beskaffenhet. 

Vårsäden, hvaraf mest odlas hafre och korn, har lämnat nära 
god skörd af god beskaffenhet. 

Skörden af potatis har varit öfver medelmåttig af god eller 
mycket god beskaffenhet. 

Höskörden från såväl odlad jord som naturliga ängar har läm
nat till kvantiteten nära god skörd af god eller utmärkt god be
skaffenhet. 

Halmafkastningen såväl af höstsäden som vårsäden har varit god 
och af god beskaffenhet. 

Bärgningsvädret har i allmänhet varit mycket gynnsamt. A 
vissa orter har dock bärgningen af vårsäden något försvårats af 
regn, som dock ej orsakat någon skada å skörden. 

På grund af hvad sålunda anmärkts, får Konungens Befallnings
hafvande såsom allmänt omdöme om innevarande års skörd uttala 
den meningen, att densamma blifvit nära god och af god beskaffenhet; 

för Gäfléborgs län (ink. d. 20 okt.): 
att höstsäden gifvit god skörd; 
att vårsäden, hufvudsakligen bestående af korn och hafre, gifvit 

likaledes god skörd; 
att potatisen lämnat nära god skörd; 
att höskörden jämväl varit nära god; 
att halmen gifvit god skörd; samt 
att beskaffenheten af skörden i allmänhet varit god. 
Och kan i följd häraf såsom allmänt omdöme om skörden inom 

länet uttalas, att densamma varit god; 

för Västernorrlands län (ink. d. 29 okt.): 
att höskörden från såväl odlad jord som naturliga ängar varit 

öfver medelmåttan och af god beskaffenhet; 
att sädesskörden såväl beträffande hufvudsädet korn som den 

mindre allmänt förekommande rågen varit af god beskaffenhet och 
fullt medelmåttig; 

att potatisen lämnat mer än medelmåttig skörd af god, på 
sina ställen utmärkt god beskaffenhet; 

att halmafkastningen varit god såväl till mängd som beskaf
fenhet; samt 

att på grund häraf skörden, som gynnats af synnerligt för
månligt bärgningsväder, kan anses hafva utfallit öfver medelmåttan 
och varit af god beskaffenhet; 

för Jämtlands län (ink. d. 3 nov.): 

att skörden af råg, som odlas i obetydlig mängd inom länet, 
blifvit mycket god; 

att kornet, ortens hufvudsäde, lämnat god skörd; 
att hafren, som skördats hufvudsakligen såsom grönfoder, å de 

platser, där den gått till mognad, lämnat öfver medelmåttig afkast
ning; 

att ärter och blandsäd odlats i ringa mängd och skördats nästan 
uteslutande såsom grönfoder; 

att potatisen gifvit till myckenheten nära god och till beskaffen
heten mycket god skörd; 

att skörden af vanliga slag af öfriga rotfrukter varit fullt me
delmåttig; 

att höskörden från odlad jord blifvit nära god och från van
liga ängar öfver medelmåttig; 

att halmafkastningen blifvit god; 
att fodertillgången blifvit nästan utan undantag fullt tillräcklig 

för ortens behof och å en del platser tillräcklig till försäljning där-
utöfver, hvaremot sädesafkastningen anses motsvara ortsbehofvet en
dast inom länets bördigare delar; samt 



Länsstyrelsernas omdömen om 1908 års skörd. Skörden i hela riket. Skördens talvärde. 7 

att bärgningsvädret varit särskildt för höskörden synnerligen 
gynnsamt; 

och kan i följd häraf såsom allmänt omdöme om skörden inom 
länet uttalas, att densamma varit till myckenhet och beskaffen
het god; 

för Västerbottens län (ink. d. 5 nov.): 
att såväl höstsäden, hvilken uteslutande består af råg, som ock 

kornet, ortens hufvudsäde, lämnat en såväl till kvantitet som kvali
tet god skörd; 

att potatisen lämnat en medelmåttig skörd af god beskaffen
het; 

att höskörden kan anses från odlad jord såsom god eller riklig 
och från naturliga ängar såsom medelmåttig samt öfver allt välbär
gad och af mycket god beskaffenhet; och 

att äfvenledes halmafkastningon och grönfoderskörden blifvit fullt 
medelmåttig och af god beskaffenhet. 

Med stöd af livad sålunda blifvit anfördt anser sig Landshöf-
dingeämbetet böra uttala det allmänna omdömet om skörden inom 
länet, att densamma såväl till kvantitet som kvalitet blifvit fullt 
god; 

för Norrbottens län (ink. d. 16 nov.): 
Rågen, som fortfarande endast i länets kustland utgör föremål 

för nämnvärd odling, har lämnat fullt medelmåttig skörd; 
kornet, ortens hufvudsäde, har lämnat god skörd af god be

skaffenhet; 
hafren, hufvudsakligen odlad såsom grönfoder, likaså; 
potatisskörden kan, med hänsyn till potatisens goda beskaffen

het, i allmänhet betecknas såsom fullt medelmåttig, äfven om den 
på ett eller annat ställe slagit fel; 

öfriga rotfrukter hafva jämväl gifvit fullt medelmåttig afkast-
ning; 

höskörden från odlad jord kan betecknas såsom god, från na
turliga ängar såsom fullt medelmåttig; 

halmafkastningen kan betecknas såsom god; 
bärgningsvädret har varit ovanligt gynnsamt. 
Såsom totalomdöme öfver årets skörd kan uttalas, att densam

ma varit god. 

Sammanfattas ofvan meddelade omdömen, så vidt de 
gälla skörden i dess helhet inom hvarje län, erhålles följande 

Sammandrag af Länsstyrelsernas omdömen om 1908 
års skörd. 

Stockholms län nära god.1) 
Uppsala län god. 
Södermanlands län nära riklig. 
Östergötlands län riklig. 
Jönköpings län nära god. 
Kronobergs län nära god. 
Kalmar län god. 
Gottlands län nära god. 
Blekinge län god. 
Kristianstads län god. 
Malmöhus län god. 
Hallands län god. 
Gröteborgs och Bohus län nära god. 
Alfsborgs län riklig. 
Skaraborgs län nära god. 

1) Jämför ordalydelsen i ofvan anförda utdrag af länsredogörelsen. 

Värmlands län nära god. 
Örebro län god. 
Västmanlands län riklig. 
Kopparbergs län god.1) 
Gäfleborgs län god. 
Västernorrlands län god.2) 
Jämtlands län god. 
Västerbottens län fullt god. 
Norrbottens län god. 

Hela riket god. 

Om nu enligt den värdeskala för de särskilda länen, 
som år 1890 upprättades och för hvilken då i årets Sam
mandrag lämnades redogörelse, de län, hvilkas skördeutfall 
varit detsamma eller i det närmaste detsamma, föras till
hopa, visar sig, a t t 1908 års skörd i fråga om länen kan 
sålunda betecknas: 

Aret utmärker sig sålunda icke blott genom det syn
nerligen förmånliga skördeutfallet för riket i dess helhet, 
utan äfven därigenom at t den goda skörden kommit alla 
län till del utan ett enda undantag, något som i vårt lång
sträckta land med dess vidt skilda klimatiska förhållanden 
är särdeles märkligt. 

För erhållandet af det nyss angifna omdömet om skör
den för hela riket hafva vid beräkningen de allmänna om
dömen, som gifvits beträffande de särskilda länens skörd, 
blifvit omsatta t i l l de relativa talvärden, som finnas an
gifna i 1874 års berättelse. Enligt denna hafva nämligen 
gifvits och gifvas fortfarande åt dessa allmänna omdömen 
följande värden: 

Användas dessa talvärden vid beräkningen af 1908 års 
skörd, erhålles såsom riksmedeltal 8-1, hvilket närmast mot
svarar uttrycket god. 

Då jämförelser med tidigare år i hög grad tjäna a t t 
belysa årets skördeutfall och klargöra uppfattningen däraf, 
meddelas här äfven de relativa talvärden, som skördarne 

1) Jämför ordalydelsen i ofvan anförda ntdrag af länsredogörelsen. 
2) Enligt länsstyrelsens omdöme, sammanställdt med kronolänsmännens 

rapporter. 
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i riket ansetts böra erhålla från och med 1874, det år då 
Sammandrag af Länsstyrelsernas årsväxtberättelser för för
sta gången af Statistiska Centralbyrån offentliggjordes: 

Skördeår med relativa värden af 8-0, 7-9, 7-7, 7-2 o. s. v. 
hafva ej under de trettiofem åren förekommit. Vanligaste 
omdömet har varit fullt medelmåttig, och därnäst nära god-
Tillsammans hafva dessa två omdömen användts om nära 
hälften af samtliga skördeår. 

Endast två år hafva kunnat tilldelas vitsordet god, 
nämligen utom år 1908 äfven år 1892; men medan det rela
tiva talvärdet för innevarande år är 8.1, är det för det sist
nämnda året blott 7-8, i själfva verket en icke obetydande 
skillnad. Granskar man närmare skördeuppgifterna för de 
båda åren, finner man, att olikheten dem emellan härrör från 
skördeförhållandena i Norrland, och speciellt i denna lands
dels fyra nordligaste län. Medan nämligen skörden i rikets 
återstående del kunde mäta sig med samma skörd inneva
rande år, sträckte sig det utmärkta skördeutfallet år 1892 
icke till rikets nordligare delar, utan alldeles motsatta för
hållanden härskade därstädes, i det att skörden inom de fyra 
nordligaste länen utföll betydligt under medelmåttan, och i 
det allra nordligaste länet, eller Norrbottens, till och med 
närmade sig missväxt. 

Åfven under år 1906, hvilket enligt ofvanstående öfver-
sikt kommer de båda åren 1908 och 1892 närmast i fråga 
om skörderesultatet, var det de norrländska förhållandena 

Med säkerhet torde redan nu kunna uttalas, a t t den 
tillbakagång i skördens genomsnittsvärde, som i skarp mot
sats till förhållandena under fiere föregående perioder med 
ständigt stegrade skördevärden, karakteriserade den senast 
förflutna femårsperioden 1901—1905, ej längre skall fortgå. 
De tre åren 1906 — 1908 visa nämligen ett medelvärde af ej 
mindre än 7-47, hvadan talvärdena för de båda åren 1909 
och 1910 tillsammans skulle blifva 8-7, eller i medeltal för 
hvarje 4-35, för att skördetalet för perioden 1906—1910 skulle 
blifva lika lågt som för perioden 1901—1905, hvilket dock icke 
kan antagas skola inträffa. Enligt föregående öfversikt var 
nämligen det lägsta talvärdet för något af åren 1874—1908 5-0, 
för år 1881, samt för två följande år tillsammans 113, eller för 
åren 1876 och 1877. Skulle skördeutfallet under de två 
närmaste åren blifva lika oförmånligt som under de båda sist
nämnda, skulle ändock talvärdet för skörden under perioden 
1906—1910 komma att uppgå till 6-74 eller till mer än under 
någon af de sex föregående perioderna. 

I I . 

Kvantitativ beräkning af uppgifterna om 
1908 års skörd. 

Till grund för den kvantitativa skördeberäkningen läggas, 
enligt hvad förut blifvit anmärkt, dels Hushållningssäll
skapens meddelanden om utsädesmängden, dels de för hvarje 
länsmansdistrikt insända uppgifterna om skördadt korntal. 

De senaste uppgifter om utsädet, som vid uppgörandet 
af denna beräkning föreligga för riket i dess helhet, förskrifva 
sig från år 1906. Dock kunna icke dessa obetingadt få 
begagnas för att angifva äfven 1908 års utsäde. Erfaren
heten visar nämligen, att åtminstone i fråga om en del 
kulturväxter en ganska jämnt fortgående förändring med 
afseende på odlingens omfattning äger rum, och denna faktor 
måste äfven tagas med i beräkningen. För at t närmare 
lära känna ifrågavarande förhållande beträffande de senaste 
åren har, i likhet med hvad förut ägt rum, efterföljande 
öfversikt upprättats: 

De allmänna omdömena hafva på grund häraf för föl
jande antal år varit: 

som nedbragte totalomdömet. Skörden i Norrland var då 
visserligen bättre än år 1892, eller medelmåttig, men un
dersteg dock betydligt skörden i det öfriga riket, hvarige-
nom totalomdömet enligt Arsväxtberättelserna för riket i 
dess helhet sänktes till nära god, med det relativa värdet 
7-6. Anmärkas kan, att enligt Hushållningssällskapens be
rättelser 1906 års skörd, såsom af Sammandraget för året 
närmare framgår, varit jämngod med skörden år 1892. 

I genomsnitt för samtliga trettiofem år har talvärdet 
för skörden uppgått till 6-5. Medeltalen för femårsperioderna 
1876—1905 äro följande: 
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Förändringar i utsädesmängden, i %. 

Ökning + ; minskning —. 

Bland här uppräknade växtslag visar blandsäd samt, 
med undantag för ett år, äfven hösthvete och potatis en årligen 
fortgående afsevärd ökning af utsädesmängden. Om dessa 
växtslag kan med fog antagas, att deras utsäde ökats på 
enahanda sätt åren 1907 och 1908. Motsatt antagande kan 
af samma skäl göras i fråga om kom och bönor. 

Vid beräkning af utsädesmängden år 1908 af nämnda 
fem växtslag, eller hösthvete, korn, blandsäd, bönor och 
potatis, hafva, i öfverensstämmelse med hvad förut vid 
sådana beräkningar ägt rum, de i Hushållningssällskapens 
berättelser för dem angifna utsäden för år 1906 ökats eller 
minskats med två gånger det procenttal, som utgör medel
talet af tabellens siffror för de fem åren 1902—1906, eller 
ökats för hösthvete med 3-88 %, för blandsäd med 5-11 % och 
för potatis med 4-00 % samt minskats för korn med 2-18 % 
och för bönor med 2.67 %. För öfrigt hafva 1906 års utsä
dessiffror blifvit bibehållna. I enlighet med hvad nu blifvit 
anfördt, har en beräkning af 1908 års utsädesbelopp länsvis 
blifvit utförd, hvilken för hela riket gifvit följande t a l : 

odlingen helt och hållet upphört, och bohvete odlas i så 
ringa omfattning, att de skördeuppgifter härför, som i läns
mansrapporterna erhållits, varit så otillfredsställande, att 
en på dessa grundad skördeberäkning blifvit mycket otill
förlitlig, och i för sig har skörderesultatet af detta växtslag 
dessutom städse varit af mycket r inga betydelse för skörde
resultatet i dess helhet. Vid den omarbetning af de i formu
läret för skördeuppgifterna af Statistiska Centralbyrån med
delade upplysningar för formulärets användning, som nu ägt 
rum, hafva därför icke längre några uppgifter om skörden 
af raps och bohvete blifvit begärda. 

Uppgifterna om det skördade korntalet af hvarje sär-
skildt slag af utsäde äro sammanställda i tabel l 1 och äro 
enligt denna år 1908 för hela riket följande: hösthvete 10.41, 
vårhvete 7-l6, höstråg 8.63, vårråg 6-10, korn 882, hafre 
7-85, blandsäd 971 , ärter 7'58, bönor 6 37, vicker 7-27 och 
potatis 8-19. För vårhvete, vårråg, korn, hafre, blandsäd, 
och ärter äro dessa de högsta, som förekommit, alltsedan 
dessa årsväxtberättelser, började offentliggöras. Närmast 
kommer beträffande samtliga dessa sädesslag året 1906 
(hvarom se tabell 1) utom i fråga om hafre, där året 
1898 har närmast högre korntal (7.61). För hösthvete och 
höstråg företer blott året 1906 högre korntal (10-44 och 8-73) 
än år 1908 och för vicker äfven året 1892 (med maximitalet 
7-35), men beträffande sistnämnda sädesslag torde böra an
märkas, a t t skiljaktigheterna äro så obetydande, a t t de 
mycket väl kunna hafva sin orsak endast i beräkningssät
tet, hvilket för vickern möter stora svårigheter på grund af 
den stora andel af skörden, som afmejas till grönfoder. I 
fråga om potatis hafva fem år lämnat högre korntal än år 
1908, däraf året 1889 betydligt högre än något annat, eller 
9-13. Utsädet per hektar af potatis har emellertid sedan 
flere år tillbaka stadigt ökats, och detta kan ju medföra en 
sänkning af korntalet, utan a t t själfva hufvudresultatet, 
afkastningen per hektar, därför är sämre. 

Till närmare belysning af 1908 års skördeutfall, kvan
titativt taget, hafva i tabell A jämförelser blifvit gjorda 
mellan årets korntal och korntalen för en medelskörd, och 
äro härvid, liksom i närmast föregående berättelser, såsom 
medelkorntal antagna medeltalen för de tjugu åren 1886— 
1905. Skärskådar man nu dessa tal, finner man, att enligt 
dem afkastningen af alla sädesslag utan undantag liksom 
äfven af potatis utfallit mycket förmånligt, i det a t t de för 
hela riket visa ett korntal, som med 10 till 31 procent öfver-
stiger medelkorntalet. Lägsta öfverskottet visar det minst 
betydande sädesslaget eller bönorna, detta på grund af skörden 
i Göteborgs och Bohus län, där 3/4 af dem odlas. Förut 
har blifvit anmärkt, att skörderesultatet ej företer några 
större skiljaktigheter afven lokalt taget, eller i fråga om de 
olika länen. Härmed står då i samklang, a t t af alla de 
jämförelsesiffror för rikets län, som i tabell A meddelas, 
endast fyra visa lägre procental än 100, nämligen hösthve-
tet i Jönköpings län, bönorna i Älfsborgs län, vickern i 
Kopparbergs län och potatisen i Norrbottens län, och under
stiger skörden sålunda endast i dessa fall den normala. Be
träffande dessa fall är då at t märka, a t t endast beträffande 
Norrbottens län är procenttalet afsevärdt lägre; och dess
utom är det blott här fråga om skörd af någon betydenhet 

9 

Härvid äro då äfven vederbörliga afdrag gjorda för de 
fall, när inom ett distrikt odlingen helt och hållet eller 
delvis afsett grönfoderskörd. Minskning af utsädesmängden 
har af denna anledning gjorts för hafre med 25,438 hekto
liter (0-8 %), för blandsäd med 5,351 hektoliter (1-0 %), för 
ärter med 507 hektoliter (0"8 %) och för vicker med 23,310 
hektoliter (38'9 %). 

I äldre årgångar utfördes äfven beräkningar beträffande 
raps och bohvete. Af raps har sedan några år tillbaka 
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(dock äfven här endast något mer än 200,000 hektoliter). 1 
de öfriga tre fallen stiger skörden för samtliga till det obe
tydliga beloppet 7,200 hektoliter, och kan då dessutom an
märkas, att, när ett sädesslag odlas i så ytterst ringa om
fattning, därom afgifna primäruppgifter ofta lämna mycket 
öfrigt att önska i fråga om tillförlitlighet. 

Sammanföras växtslagen gruppvis, utfaller en jämförelse 
mellan korntalen för år 1908 och medelkorntalen för åren 
1886—1905 på följande för årets korntal förmånliga sätt: 

Af de uppgifter om skörden, som i tabell 1 lämnas, 
framgår för öfrigt: 

att potatisen varit af god beskaffenhet, synnerligast i 
Norrland, ehuru röta visat sig i några län, dock ingenstädes 
af större betydelse; 

att skörden af öfriga rotfrukter torde hafva varit nära 
god, af sockerbetor möjligen god; 

att spånadsväxter lämnat i frö 4-3 kornet och i tåga en 
nära god skörd; 

att höskörden varit från odlad jord riklig och af ut
märkt beskaffenhet, från naturlig ting god och af mycket 
god beskaffenhet; 

att halmafkastningen blifvit till mängden mycket god, 
och att dess beskaffenhet varit god utom i fråga om en del 
af vårsädeshalmen i Södra Sverige samt i västra delen af 
Mellersta Sverige; 

a t t sädestillgången är i fråga om såväl höstsäd som vår
säd betydligt större än vanligt; 

att fodertillgången är fullt tillräcklig och dessutom i 
Svealand och Götaland lämnar stort öfverskott till försälj
ning; samt 

att bärgningsvädret varit särdeles gynnsamt utom för 
vårsäden i Södra och Mellersta Sverige. 

Äfven rotfruktsskörden i sin helhet och foderskörden hafva 
sålunda gifvit mycket förmånliga resultat. 

I tabell 2 meddelas resultaten af de beräkningar, som 
verkställts rörande den inbärgade skördens kvantitet, hvar-
jämte motsvarande uppgifter anföras för de närmast före
gående fem åren äfvensom i medeltal för årtiondet 1898— 
1907. 

Tab. A. Jämförelse mellan 1908 års och 1886—1905 årens grödor, bestämda efter skördade korntalet af olika växtslag. 
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Vid en jämförelse af årets gröda med medelskörden före
gående år, påverkas resultatet häraf äfven af den omstän
dighet, i hvilken mån odlingen af den eller de jämförda 
växtslagen gått framåt eller tillbaka. Till de sistnämnda 
höra kornet och i ännu högre grad ärterna. Oaktadt korn
talet för hvartdera af dessa är det högsta sedan årsväxtbe
rättelsernas början år 1874, har likväl enligt berättelserna 
skördekvantiteten flere år varit större; dock får man i fråga 
om ärterna gå tillbaka till år 1897 och beträffande kornet 
till år 1890 för att påträffa högre hektolitertal. Af såväl 
höst- och vårhvete äfvensom af blandsäd och potatis äro 
däremot årets skördekvantiteter de högsta under ifrågava
rande tid och af höst- och vårråg äfvensom af hafre stå de 

blott tillbaka, och yt ters t obetydligt tillbaka, för ett à två 
år, nämligen i fråga om höstrågen för åren 1900 och 1906, 
i fråga om vårrågen för år 1906 och i fråga om hafren för år 
1890. 

Öfver sädesslag ens medelvikt i kilogram för 1 hektoliter 
innehåller tabell B här nedan uppgifter dels i medeltal för 
åren 1886-1905 och dels för år 1908. Skillnaden i vikt för 
hvarje sädesslag under skördeåret och nyssnämnda tjugu-
årsperiod beträffande hela riket framgår af följande öfversikt: 

Tab. B. Sädesslagens medelvikt i kilogram för 1 hektoliter, åren 1886—1905 samt år 1908. 

Skördetalen för olika grupper äro enligt tabell 2 föl
jande: 

Äfven här finner man sålunda ett afsevärdt förmånligare 
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skörderesultat än det normala för hvarje sädesslag utan 
undantag. Och utsträckes undersökningen till de särskilda 
länen, befinnas de fall vara få, när ett sädesslag år 1908 
företer lägre vikt än den normala. Af åtskilliga skäl äro 
viktsiffrorna ej så tillförlitliga som korntalsuppgifterna> 
bland annat därför att de saknas för en mängd länsmans
distrikt, i all synnerhet i fråga om de mindre allmänna 
sädesslagen. Inskränker man därför undersökningen till de 
mera allmänt odlade sädesslagen hösthvetet, höstrågen, kor
net, hafren, blandsäden och ärterna, befinnes, att ärterna i 5 
fall (hufvudsakligen i länen kring Mälaren) och de öfriga 
sädesslagen tillsammans i blott 10 fall förete undervikt (om 

ock föga betydande), Häraf komma 3 fall på Gottlands län 
(hösthvete, höstråg och korn) samt äfvenledes 3 fall på 
Hallands län (korn, hafre och blandsäd). De fall, där årets 
viktsiffror i hög grad öfverstiga de normala, träffas i all 
synnerhet i de norrländska länen. I allmänhet är sädes
slagens vikt här betydligt lägre än i det öfriga riket, men 
i år med dess för Norrland så gynnsamma väderleksförhål
landen komma de norrländska viktsiffrorna ganska nära 
viktsiffrorna för det öfriga riket. 

Sammanställas de nu i tabell B meddelade viktsiffrorna 
med den beräknade skördemängden, erhållas uppgifter om 
totalvikten af de särskilda sädesslagen. De häröfver gjorda 

Tab. C. Sädesskördens beräknade vikt år 1908. 
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Såsom af de nyss anförda förmånliga viktsiffrorna för 
de särskilda sädesslagen var a t t vänta, äro årets här angifna 
procenttal af medelskörden för hvarje särskild växtgrupp 
högre än motsvarande procenttal för enbart skördemängden, 
något som af en jämförelse med siffrorna å sid. 11 närmare 
framgår. Omdömet kan för öfrigt utsträckas äfven till 
hvarje sädesslag i och för sig. 

De procenttal, hvarmed nyssnämnda sädesgrupper ingå i 
hela sädesskörden, beräknad såväl efter rymd som efter 
vikt, hafva under år 1908 och i medeltal för åren 1898— 
1907 varit följande: 

Enär årets skörd i allmänhet varit genomgående god af 
samtliga sädesslag, äro de afvikelser, som dess procenttal 
visa från medeltalen, icke betydande. 

Uppgifter om rostens härjningar äro visserligen icke i 
formuläret för skörderapporterna begärda, men pläga likväl 
meddelas. För år 1908 formales om sådan skada endast ifrån 
2 länsmansdistrikt, nämligen 1 i Södermanlands län (höst-
hvete och hafre i mindre grad) och 1 i Malmöhus län (vår-
hvete i hög grad). Därjämte omtalas skador af sot å höst-
hvete från 1 distrikt i Stockholms och 1 i Värmlands län. 
Uppgifterna kunna ej göra anspråk på fullständighet, men 
att de i jämförelse med vaniiga år afse så få länsmansdi
strikt, torde i sin mån vit tna om den goda beskaffenheten 
af skörden innevarande år. 

Såsom af den föregående redogörelsen framgår, och 
såsom af Landtbruksstyrelsens månadsuppgifter om skörde
utsikterna (och skörderesultaten) var a t t vänta, har årets 
skörd utfallit mycket förmånlig i samtliga rikets län liksom 
äfven af samtliga skördeprodukter, såväl af säd och rot
frukter som af hö och halm; och detta icke blott med af-
seende på kvantiteten. Äfven grödans beskaffenhet har 
nämligen i allmänhet varit förträfflig. Af allt a t t döma, 
torde därför kunna antagas, a t t årets skörd varit den 
bästa, som i Sverige inhöstats; åtminstone gäller detta i 
fråga om de senast förflutna årtiondena, så långt tillbaka 
som skördeberättelser af Statistiska Centralbyrån blifvit 
afgifna. 

Stockholm den 21 november 1908. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

Edv. Söderberg. 

beräkningarna äro, i likhet med hvad under flere föregåen
de år varit fallet, länsvis sammanförda i tabell C (sid. 12). 

Enligt denna kan totalvikten af samtliga sädesslag år 
1908 uppskattas till 28,504,770 deciton, mot 27,023,400 deci-
ton år 1.906, det hittills förmånligaste af alla år, och 23,539,500 
deciton åren 1898—1907 i medeltal. 

Fördelade efter grupper, blifva skördetalen följande: 

13 
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Anm. Sädestillgången år såväl i fråga om höstsäd som vårsäd betydligt större än vanligt. 

Tab. 1. Sammandrag af kronolänsmännens 



rapporter om skörden år 1908. 
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Tab. 2. Beräknad skörd af säd och potatis år 1908. 

Anm. Härjämte har af vicker i alla län och af åtskilliga andra sädesslag i flere län, synnerligast de norrländska, skördats grönfoder. 
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R é s u m é . 

Les renseignements annuels sur les faits de la statistique agricole en Suède 

sont fournis par denx méthodes. Depuis 1865, les Sociétés agricoles des préfectures 

donnent des chiffres directement reçus des cultivateurs, entre autres des ren

seignements 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 pent publier 

les résultats qu'après l'expiration d'une année au moins. A cause de cela, il 

a été introduit, depniä 1874, une autre méthode donnant des renseignements 

immédiatement après la fin de la récolte, bien qu'en chiffres approximatifs. Le 

calcul se fait de la manière suivante: la quantité ensemencée étant connue par 

les publications des Sociétés agricoles et les corrections nécessaires y ayant été 

apportées, on n'a besoin que de demander une appréciation des multiples des 

grains récoltés dans chaque bailliage (au nombre de plus de 500). Ces chiffres 

approximatifs, multipliés par la quantité de la semence, donnent les chiffres 

de la récolte. 

C'est par la combinaison des résultats de cette dernière méthode avec les 

rapports des préfets qu'on a pu dresser la présente relation. 

La récolte de 1908, d'après les rapporls des préfets jugée bonne, a été 

probablement la plus favorable que l'on connaisse dans la Suéde; assurément elle 

est la meilleure pendant les cinquant dernières années. La quantité moissonnée 

est grande et la qualité ne laisse, en général, rien à désirer; cette évalution ne 

se rapporte non seulement au royaume tout entier mais aussi, pins ou moins, à 

chacune des vingt quatre préfectures. 

Le tableau 1 résume les multiples des grains divers par préfectures: 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 graines mélangées, col. 9 pois, col. 10 fèves, 

col. 11 vesces, col. 12 pommes de terre. Les autres colonnes (13—22) con

tiennent les appréciations sur la récolte du lin, du fourrage etc. 

Le tableau 2 donne les quantités calculées de la récolte. Pour faciliter la 

comparaison, nous ajoutons aussi les moyennes des dix années précédentes: 
Le poids total de tons les blés et légumineuses récoltés en 1908 a été de 

28,504.800 quintaux; la moyenne de 1898—1907 représente 83,539.500 quintaux. 

Le tableau A contient, en proportion pour cent des grains récoltés, les rela

tions entre la récolte de 1908 et la moyenne des années 1886—1905. 

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

le tableau B, celles sur le poids total dans le tableau C. Voici les chiffres pour 

tout le royaume: 
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