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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

Sammandrag af Hushållningssällskapens berättelser för år 

1908, 
utarbetadt af Statistiska Centralbyrån. 

Till KONUNGEN. 

JL djupasto underdånighet får Statistiska Centralbyrån här
med öfverlämna sitt Sammandrag af Hushållningssällska
pens berättelser om rikets jordbruk och boskapsskötsel år 
1908. Såsom af de särskilda berättelserna närmare framgår, 
hafva dessa till Centralbyrån inkommit under tiden den 
20 april till och med den 14 december 1909, nämligen 1 be
rättelse under april månad, 3 under juni, 15 under juli och 
augusti, 5 under september samt 1 under oktober och 1 
under december månad förenämnda år. 

De loliala undersökningar, som af Hushållningssällska
pen anställts för årets berättelse, omfatta följande områden: 

i Stockholms län: Sotholms och öknebo härad samt 
staden Södertälje; 

i Uppsala län: Fundbo, Rasbo, Björklinge, Lena, Tensta, 
Viksta och Ärentuna socknar; 

i Södermanlands län: Jönåkers, Rönö och Hölebo härad; 
i Östergötlands län: Hägerstads, Västra Ryds, Viby, 

Sjögestads, Törnevalla, Värna, S:t Anna, Östra Ryds, Kvar-



4 Lokala undersökningar. Mantal. 

sebo, Östra Stenby, Svanhals, Högby, Hvarfs, Herrestads 
och Lönsås socknar 

i Jönköpings län: Östbo härad; 
i Kronobergs län: Lenhofda, Ekeberga, Dädesjö, Herr-

åkra, Södra Sandsjö, Tingsås, Uråsa,' Söraby, Vederslöfs, 
Dänningelanda, Skatelöfs, Vislanda, Mistelås, Hvittaryds, 
Dörarps, Berga och Hinneryds socknar; 

i Gottlands län: Älskogs, Lye, Etelhems, Närs, Lau, 
Burs, Stånga, Hejde, Väte, Klinte, Fröjels, Eskelhems, 
Tofta, Sanda, Mästerby, Västergarns, Stenkumla, Väster-
hejde, Träkumla, Valls, Hogräns och Atlingbo socknar; 

i Blekinge län: Mjällby, Hällaryds, Fridlefstads, Tjurkö 
och llamdala socknar; 

i Hallands län: Höks och Tönnersjö härad; 
i Göteborgs och Bohus län: Kållereds, Tufve, Jörlanda, 

Ljungs, Skredsviks, Morlanda, Skaftö, Svenneby och Nafver-
stads socknar; 

i Älfsborgs läns södra del: As och Gäsene härad; 
i Älfsborgs läns norra del: Ale och Valbo härad; 
i Skaraborgs län: Amnehärads, Finnerödja, Hofva, Äl

garås, Beatebergs, Mölltorps, Ransbergs, Trästena och Unde-
näs socknar, samtliga i Vadsbo härad; 

i Kopparbergs län: Väster-Bergslags fögderi; samt 
i Jämtlands län: Södra fögderiet. 
Såsom redan i föregående berättelser blifvit anmärkt, 

företagas icke dessa lokala undersökningar på enahanda sätt 
af de olika sällskapen, och förefinnas jämväl afsevärda olik
heter beträffande undersökningarnas noggrannhet, omsorgs
fullhet och tillförlitlighet. Så har äfven i fråga om de nu 
företagna undersökningarna varit fallet. 

1 allmänhet hafva årets undersökningar öfvergått om
råden, som redan förut en eller flera gånger varit före
mål för sådana; men delvis har motsatt förhållande ägt rum, 
så att äfven under detta år omfånget af den icke lokal-
undersökta arealen har minskats. Denna areal är dock fort
farande rät t afsevärd och utgöres af följande områden: 50 
af Östergötlands läns 155 kommuner, 4 af Malmöhus läns 
13 härad, 51 af Skaraborgs läns 270, 33 af Örebro läns 04-
och 6 af Kopparbergs läns 52 kommuner samt dessutom 1 
af Västerbottens läns kommuner. Sämst ställer sig förhål
landet beträffande Norrbottens län. De här företagna un
dersökningarna hafva nämligen afsett uteslutande mantalet 
och kreatursstocken, men icke alls uppgifterna om jordbruks
förhållandena. At t märka är dessutom, att inom några län 
de en gång företagna undersökningarna sedan längre tid 
tillbaka afstannat, hvadan med den utveckling, som känne
tecknar den svenska jordbruksnäringen, de en gång vunna 
siffrorna numera äro alltför gamla, att på dem en säker 
kännedom om nuvarande förhållanden kan grundas. 

At t uppgifter, af ett eller annat slag aldrig meddelats, 
förekommer ännu beträffande några kommuner i Västerbot
tens och Norrbottens län. För Västerbottens län gäller detta 
uppgifterna om den naturliga ängens areal i 3 och om den 
skogbärande markens areal i 5 socknar, för Norrbottens län 
uppgifterna om brukningsdelarnas, antal i 3 och om deras 
fördelning i ytterligare 13 kommuner. 

Om utsäde och skörd af spånadsväxter saknas uppgifter 
från ett, om utsäde och skörd af gräsfrö från tre, om an

talet bisamhällen från ett och om antalet fjäderfä från tre 
af Hushållningssällskapen. 

1. Jordbruk. 
Den öfversikt af 1908 års jordbruksstatistiska uppgifter, 

som i tabell 1 meddelas efter de särskilda Hushållnings
sällskapens berättelser, har vitarbetats efter samma grunder 
som föregående års öfversikter, i det att befintliga luckor i 
berättelserna så vidt möjligt kompletterats med uppgifter 
från äldre årgångar af jordbruksstatistiken, eller, när dessa 
ej kunnat lämna någon upplysning, från andra källor. 
Härvid hafva de länssiffror, hvilka ti l l någon väsentlig del 
stödja sig på uppgifter af nyssnämnda slag, betecknats med 
s. k. mediaivaltyper, hvilka därjämte såväl i detta samman
drag som i de särskilda berättelserna användts, när upp
gifter äro afsevärdt ofullständiga eller i öfrigt af en eller 
annan anledning måste betraktas såsom i väsentligare grad 
otillförlitliga. 

Till jämförelse med redogörelseårets uppgifter äro i ta
bellen motsvarande siffror för riket meddelade dels för när
mast förflutna år, eller 1907, dels äfven för öfriga slutar 
af de tioårs- och delvis äfven af de femårsperioder, för hvilka 
uppgifter från Hushållningssällskapen föreligga, eller för 
åren 1805, 1870, 1880, 1890, 1895, 1900 och 1905. 

I kol. 2 lämnas uppgifter om mantalet. Dessas bety
delse för jordbruksstatistiken är emellertid numera mycket 
ringa, oafsedt för de lokala undersökningarna såsom krite
rium på att områden ej därvid blifvit förbigångna. De 
uppgifter härom, som lämnas af Hushållningssällskapen, 
hafva äfven visat sig mycket otillfredsställande, och redan 
tidigt fann sig Statistiska Centralbyrån föranlåten att i 
stället upptaga de i ämnet af Länsstyrelserna i deras fem
årsberättelser lämnade siffror. Så har äfven skett nu, i det 
att uppgifterna från Kungl. Maj:ts Befallningshatvandes 
femårsberättelser för åren 1901—1905, som nu föreligga 
fullständiga, blifvit använda. Enligt dessa utgjorde lands
bygdens mautal år 1905 07,294-832, hvilket sedan år 1900 
visar en ökning af 49527 mantal, hvilken med undantag af 
omkring 13 mantal faller på Norrbottens län. Då här man
talet för år 1908 angifves, har likväl nyssnämnda tal ej 
fått kvarstå oförändradt, enär under de tre åren 1906—1908 
ej mindre än fyra hela socknar, Lundby i Göteborgs och 
Bohus län, Kloster och Fors i Södermanlands län samt 
Trelleborgs socken i Malmöhus län blifvit öfverflyttade 
till städerna. Härigenom har mantalet för landsbygden 
nedgått med i det närmaste 100 eller till det i tabell 1 
angifna 07,194-957. 

Förut har i kol. 2 af tabell 1 äfven lämnats uppgifter om 
städernas mantal, grundade på särskilda undersökningar. 
Dessa uppgifter äga ännu mindre betydelse än motsva
rande för landsbygden och då mantalet här därjämte ej beteck
nar detsamma som för landsbygden, hvadan ett sammanförande 
af det ursprungliga stadsmantalet med de öfverflyttade lands-
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kommunernas mantal ej är lämpligt, har det synts bäst att 
helt och hållet utesluta uppgifterna om städernas mantal. 

I kol. 3—11 lämnas efter Hushållningssällskapens be
rättelser uppgifter om antal brukningsdelar samt om dessas 
storlek och fördelning mellan själfägande jordbrukare och 
brukare af andras jord eller arrendatorer. Antalet bruk
ningsdelar är sedan flera år tillbaka kändt för samtliga 
kommuner i riket med undantag af de tre städerna i Norr
bottens län, för hvilka det fortfarande saknas. Antalet 
utgjorde enligt tabell 1 för riket 359,117. Fördelningen af 
dessa, efter deras storlek, mellan ägare och brukare, kol. 4 
—11, är känd för 355,042 brukningsdelar, men saknas fort
farande för 13 af Norrbottens läns landskommuner, med 
4,075 brukningsdelar. I följd häraf blir för detta län, lik
som för hela riket, uppgiften i kol. 3 större än uppgifterna 
i kol. 4—11 tillsammans. 

Af de i tabell 1 meddelade siffror finner man, att brnk-
ningsdelarne voro på följande sätt fördelade: 

Proportionen mellan ägare och arrendatorer är densamma 
som år 1907. Utsträckes undersökningen, framgår likväl, 
a t t proportionen förändras till ägarnes förmån. År 1900 
voro sålunda endast 84-9 % af brukarne ägare af den bru
kade jorden. Härmed står i samband, att det är småbru
ken, som ökas i antal, och, såsom af ofvanstående öfversikt 
synes, äro dessa i långt mindre grad utarrenderade än 
de stora gårdarne. Ar 1900 utgjorde af hela antalet bruk
ningsdelar gruppen med högst 2 hektar odlad jord 22-7 ;»> 
med 2—20 hektar 66-3 %, med 20—100 hektar 10 % och med 
öfver 100 hektar 1 %. 

På hvarje brukningsdel belöpa sig i medeltal 10-3 hekt
ar odlad jord, mot 105 hektar år 1900. 

Såsom egna brukningsdelar räknas ej jordtorp och andra 
jordlägenheter. Dessa uppgifvas i kol. 12 till 150,358 år 
1908, mot 154,428 år 1907. 

De särskilda områdenas ytvidd af fastland (kol. 13) upp
tages i öfverensstämmelse med de uppgifter, som offentlig
gjorts i andra häftet af Befolkningsstatistiken för år 1900; 
sedan nämnda tidpunkt och till redogörelseårets slut hafva 
inga områdesöfverflyttningar ägt rum, som inverka på siff
rorna i tabell 1. 

Enligt de uppgifter, som i kol. 14—17 lämnas om yt
vidden af särskilda ägoslag, utgjorde denna år 1908: träd
humle- och kålgård 43,322 hektar, åker och annan odlad jord 
3,641,037, naturlig äng 1,327,754 och skogbärande mark 
21,446,006 hektar. Jämförda med 1907 års siffror, visa de 
nyssnämnda en ökning för träd-, humle- och kålgård med 
461, för åker och annan odlad jord med 25,361 samt för 
skogbärande mark med 8,765 hektar, men för naturlig äng 
en minskning af 11,571 hektar. 

Hvad länen beträffar har äfven enligt 1908 års uppgif
ter trädgårdsarealen allmänt ökats; minskning uppgifves 
endast för två län. Åkerarealen visar, när de tre län, för 
hvilka föregående års siffror fått kvarstå oförändrade, läm
nas ur räkningen, ökning för alla län och områden utan 
undantag. Störst har ökningen angifvits för Skaraborgs län 
eller 5,485 hektar, därnäst för Västerbottens, Jönköpings och 
Kristianstads län, mellan 4,000 och 3,000 hektar, äfvensom 
Uppsala län och Älfsborgs läns södra del, mellan 2,000 och 
1,000 hektar. Kalmar län i sin helhet visar ock en till
växt af mer än 1,000 hektar. Ängsarealen uppgifves endast för 
tre län något högre än förut, men annars äro siffrorna, när 
de ändrats, mindre, särskildt för Jönköpings, Kalmar och 
Skaraborgs län. Skogsarealen utvisar ej samma ökning, 
som vanligen är fallet; tre län, Jönköpings, Skaraborgs och 
Östergötlands, förete till och med afsevärd minskning, af 
inalles nära 12,000 hektar. 

I tabell A (sid. 6) meddelas en i öfverensstämmelse med 
föregående år utförd beräkning utaf den andel, hvari de sär
skilda ägoslagen ingå i hvarje områdes hela ägovidd af fast 
mark. De ändringar af någon betydenhet, som ägt rum be
träffande de absoluta siffrorna, finna här sin motsvarighet i 
fråga om de relativa. Hvad särskildt procentsiffrorna för 
den skogbärande marken beträffar, har redan i föregående 
årgångar anmärkts, at t den ökning, som dessa utvisa allt
sedan år 1875, åtminstone till den vida öfvervägande delen 
har sin orsak däri, att uppgifterna år från år förbättras. 
Det är ock mycket antagligt, a t t denna höjning af skogs
arealens siffror ännu ej afstannat, eller med andra ord att 
den skogbärande marken i själfva verket utgör ännu mer 
än 52-18 % af Sveriges areal af fast mark. I tabellens ko
lumner benämnes ock den mark, som ej utgöres af inägor 
eller skogsmark, annan eller oredovisad mark. At t ännu 
för flere län mycken mark är oredovisad, kan man sluta där-
af, att för de län, som varit föremål för Ekonomiska Kart
verkets undersökningar, procenttalen i ifrågavarande kolumn 
äro betydligt lägre än motsvarande tal för nästan alla andra 
närliggande områden. Till någon del bero äfven olikheterna 
härvidlag de särskilda länen emellan på olika uppfattning 
af hvad med skogbärande mark bör förstås. 

Åkerjordens fördelning mellan de särskilda kulturväx
terna åskädliggöres genom de relativa tal, som meddelas 
i tabell Ii (sid. 7). En granskning af tabellens siffror, så vidt 
de angå hela riket, utvisar, att beträffande foderväxterna 
och trädan utvecklingens gång ända sedan år 1865 varit i det 
hela densamma, eller för de förra en stadigt fortgående ök
ning, för den senare enahanda minskning af deras andel af 
åkerarealen. Medan den mark, som lagts under plog, ökats 
med mer än 1,000,000 hektar, har det svenska jordbruket 
så gått framåt, at t trädesarealen bibehållits nästan oföränd
rad. I samband härmed samt med ängsarealens anmärk
ningsvärda minskning och boskapsskötselns storartade fram
steg har foderväxtodlingen ökats, dock endast i fråga om 
den för skörd afsedda arealen; de till bete och grönfoder 
anslagna fälten hafva i det stora hela varit af samma storlek. 

Hushållningssällskapens berättelser lämna icke uppgif
ter om den andel af åkerarealen, som hvarje särskildt växt
slag upptager, utan redovisas denna beträffande sädesslagen 
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allenast för dettas trenne hufvudgrupper, höstsäd, vårstråsäd 
och baljväxter. Genom sammanställning af berättelsernas 
uppgifter om ntsädesbelopp och areal med från annat håll 
inhämtade upplysningar om utsädestätheten för olika växter, 
b Ii iver det likväl möjligt a t t erhålla kännedom om den 
areal, som hvarje sädesslag upptaga: Från och med år 1890 
har Statistiska Centralbyrån, genom sådan sammanställning 
och genom att i öfrigt gå till väga så, som i detta års sam
mandrag är anfördt, kunnat meddela mera detaljerade upp
gifter om åkerarealens användning. Hittills hafva emeller
tid i fråga om andra rotfrukter än potatis sockerbetorna ej 
särskilts från öfriga hithörande växtslag, d. ä. rofvor, rötter 
m. m., eller i allmänhet foderrotfrukterna. Genom de upp
lysningar om arealen för sockerbetsodlingen, som Kontroll-
och Justeringsstyrelsen numera lämnar, har det likväl blifvit 
möjligt "att göra en sådan skillnad och, sedan preliminära upp
gifter i ämnet för år 1008 från Styrelsen erhållits, hafva 
dessa blifvit använda i nedanstående öfversikt öfver åker
arealens användning nämnda år : 

Af här upptagna 18 grupper visar halfva antalet ökning 
af arealen sedan år 1907, mod tillsammans 40,801 hektar; andra 
hälften däremot minskning, med tillsammans 15,440 hektar. 
Största ökningen förete som vanligt foderväxterna till hö-
skörd samt de hittills till en grupp sammanförda rotfruk
terna utom potatis med resp. 19,924 och 8,561 hektar, hvar-
efter följa foderväxter till bete och grönfoder med 4,089, 
hösthvete med 3,477, blandsäd med 2,858 och potatis med 
1,609 hektar. Ökning har dessutom ägt rum för vårråg och 
vicker. Minskningen drabbar i främsta rummet trädan, 
med 8,410 hektar, därnäst höstrågen, hafren och kornet, 
med resp. 2,804, 1,821 och 1,627 hektar, samt i öfrigt ärter, 
vårhvete, bönor, spånadsväxter och »andra växtslag». 

Af den 8,561 hektar stora ökningen för andra rotfruk
ter än potatis komma öfver 1,000 hektar på hvart och ett af 
Kristianstads, Hallands och Malmöhus län, medan återstoden 
fördelar sig på de öfriga länen, hvilka äfvenledes visa ökad 
areal utom tvenne, där föregående års siffror bibehållits 
oförändrade. Då sockerbetsarealen genom Kontroll- och Jus

teringsstyrelsens uppgifter i ämnet är känd äfven för åi 
1907 (då den utgjorde 31,197 hektar, mot 31,477 år 1906) 
finner man häraf, genom jämförelser med ofvan angifna siff-

'ror, att under år 1908 sockerbetsarealen ökats med 878 
hektar och arealen för rofvor, rötter m. m. med 7,683 hektar. 

De från Kontroll- och Justeringsstyrelsen meddelade 
uppgifter lämna äfven tillfälle att länsvis fördela den till 
andra rotfrukter än potatis anslagna arealen mellan socker-

Tab. A. Arealen af trädgård, åker, äng och skog i förhål
lande till hvarje områdes hela ägovidd af fast mark, år 1908. 
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betor och andra hithörande växtslag. Fördelningen år 1908 
var följande: 

Beträffande här angifna siffror å betarealen 'är likväl 
att märka, a t t fördelningen mellan länen i Kontroll- och 
Justeringsstyrelsens uppgifter bestämmes af läget af den 
fabrik, där betorna afverkats; dock torde i det stora hela 
betorna afverkas inom det län, där de odlas. De angifna 
arealerna stämma ock i allmänhet rätt väl med de i Hus
hållningssällskapens berättelser angifna skördekvantiteterna 
för länen; undantag göra Kalmar, Blekinge och Kristianstads 
län. Från Kalmar län gingo beiorna tillförene till fabriken 
i Karlshamn, och möjligen kan detta äfven under afverk-
ningsåret 1908—09 delvis hafva varit fallet, trots det att 
länet under året i Mörbylånga å Öland fått egen fabrik. 

Utsädcsbclopjicn (kol. 28, 30 o. s. v. i tab. 1) år 1908 
uppgifvas sålunda: 

För att visa, hvilken andel nyss anförda växtslag, oaf-
sedt potatis samt gräs, hvart och ett för sig utgöra af ut
sädet samt de förändringar, som härutinnan ägt rum under 
senaste årtionden, framläggas följande procenttal: 

Här anförda procenttal visa en oafbruten minskning för 
korn, lin och hampa samt bohvete m. m., och med undantag 
för den allra senaste tiden äfven för baljväxter. Hvetet är 
det enda sädesslag, som visar en oafbruten ökning. I sin 
helhet har visserligen ökningen varit större för blandsäden, 
men under 1870-talet gick likväl odlingen af detta växtslag 
relativt tillbaka. Hafreodlingens tillväxt fortfor ända till 
1890-talet, men efterträddes då af tillbakagång, medan mot
satsen ägde rum beträffande rågen. Sistnämnda sädesslag 
har dock under de senaste åren ej kunnat bibehålla sin andel 
af utsädet, utan har dess procenttal minskats. 

I fråga om de särskilda växtslagens relativa betydelse, 
efter utsädet räknadt, inom olika landsdelar samt dessa se-

Tab. B. Åkerjordens användning, i % af hvarje områdes hela 
åkervidd, år 1908. 
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nares andelar af utsädesmängderna inom hela riket för 
hvarje särskildt slag af stråsäd och baljväxter samt för po
tatis torde Statistiska Centralbyrån här kunna inskränka 
sig till att hänvisa till de redogörelser, som därför lämnades 
i Sammandraget af 1905 års berättelser, oeh särskildt till 
tabellerna D och E därstädes. 

Utsädet per hcliar utgjorde år 1908, jämfördt med slut
åren för de årtionden, under hvilka dessa berättelser utgif-
vits, samt med närmast föregående år, i hektoliter: 

Beträffande de viktigaste af dessa växtslag finner man 
af ofvanstående, att utsädet per hektar af höstsäd i det hela 
bibehållit sig nästan oförändradt, af vårstråsäden åter min
skats, men af potatis i hög grad ökats. 

Tabell G innehåller uppgifter dels rörande blandsädens 
sammansättning, dels rörande lin- och hamjpodlingens andelar 
i den till spånadsväxter upplåtna arealen. 

Beträffande blandsäden visar tabellen, at t - i medeltal för 
hela riket denna till något mer än hälften utgöres af hafre, 
till något mer än tredjedelen af korn och till sin återstå
ende del af baljväxter och, i obetydande mån, vårråg. 

Af den till spånadsväxter anslagna arealen, i sin helhet 
1,804 hektai-, ägnas blott 0-G %, eller 11 hektar, åt odling af 
hampa. För öfrigt är det endast i få län, som någon nämn
värd odling förekommer ens af lin. Största arealen eller 
474 hektar, ägnas däråt i Gäfleborgs län. De tre smålands
länen tillsammans komma till nästan samma tal. I öfrigt 
öfverstiger arealen endast i två län, Blekinge och Väster
norrlands, 100 hektar, dock icke i större mån. Ar 1870 upp-
gafs ännu, att 1(5,543 hektar användes till odling af spånads
växter. 

Skörden år 1908 lämnade enligt Hushållningssällskapens 
berättelser följande utbyte af säd och potatis (kol. '29, 31 
o. s. v. i tab. 1.): 

Den vida öfvervägande delen af hvetet och rågen var 
höstsäd. Af vårhvete skördades endast 125,535 och af vår
råg 160,200 hektoliter. 

Sammanföras de nu anförda sädesslagen i grupper, och 
sammanställas uppgifterna för dessa med motsvarande från 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes årsväxtberättelser, fram
träda följande olikheter i fråga om skördetalen: 

Tab. C. Blandsädens vanliga sammansättning samt lin- och 
hampodling, år 1908. 
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Att Ärsväxtberättelsernas siffror äro högre än Hushåll
ningssällskapens, är ofta fallet. I all synnerhet plägar detta 
inträffa vid goda skördar, och var sålunda hvad man kunde 
vänta i fråga om år 1908. Förhållandet står i samband 
med och är delvis beroende af några sällskaps tillvägagångs
sätt att för större eller mindre delar af området låta fjol
årets siffror kvarstå tämligen oförändrade. 

Yid beräkningar af skördeutfallet plägar detta samman
ställas dels med utsädesbeloppet, dels med den besådda area
len. En sammanställning sådan som den första utvisar årets 
korntal, och har detta år 1908 och närmast föregående år varit 
följande enligt Hushållningssällskapens berättelser och en
ligt Årsväxtberättelserna: 

Såsom var att vänta af de här ofvan lämnade uppgif. 
terna om de absoluta skördebeloppen, äro äfven här Ärs
växtberättelsernas siffror genomgående högre än Hushåll
ningssällskapens; minsta olikheten förefinnes i fråga om höst
säden, den största i fråga om baljväxterna. 

Till närmare belysning af skördeutfallet år 1908 i fråga 
om spannmål och potatis meddelas enligt Hushållningssäll
skapens berättelser följande uppgifter om korntalet dels år 
1908 och dels i årligt medeltal för tjuguåisperioden 188G— 
1905: 

Årets korntal äro för hvart enda växtslag högre, och 
i allmänhet mycket högre, än medeltalen för tjuguårsperio. 
den. Undantag gör endast vickern, men korntalen därför 
äro i allmänhet osäkra, på grund däraf att en så betydande 
del däraf, större eller mindre olika år, skördas som grön
foder. Och osäkerheten ökas, när, såsom här på grund af 
uppgifternas beskaffenhet är fallet, jämförelsen sker mellan 
utsädet i dess helhet och sädesskörden. I Arsväxtberättel-
serna, där vid beräkningen afdrag göres för den del af ut
sädet, hvaraf skördats grönfoder, är 1908 års korntal för 
vieker 24 % högre än medelkorntalet. 

Skörden af andra rotfrukter än potatis har lämnat myc
ket förmånliga resultat, så at t då äfven den areal, hvaruppå 
dessa odlats, under året vannit afsevärd tillväxt, skördekvan
titeterna blifvit betydande. Särskildt gäller detta i fråga 
om rofvor, rötter o. d., hvilkas afkastning, 28,82^,537 hekto
liter, är den högsta hittills antecknade. Närmast kommer 
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året 1907 med 21,723,035 hektoliter och därnäst året 1900 
med 19,453,147 och året 1905 med 12,780,704 hektoliter. Under 
1890-talet var skörden i medeltal endast omkring 4-8 och 
under 1870-talet endast omkring 17 millioner hektoliter. Af 
sockerbetor skördades år 1908 9,376,171 deciton. Endast år 
1906 har att uppvisa ansenligare skörd, eller 9,861,941 deciton. 

Enligt preliminär uppgift från Kontroll- och Justerings
styrelsen utgjorde beloppet af de betor efter 1908 års skörd, 
som vid sockerfabrikerna uppvägdes till afverkning 9,009,346 
deciton, hvarförutom vid brännvinsbrännerierna användes om
kring 83,000 deciton betor. Olikheten med Hushållningssäll
skapens uppgift är sålunda för året icke af större betydenhet, 
allra helst när i betraktande tages, att före uppvägningen 
vid sockerfabrikerna betorna tvättats samt at t någon mindre 
del af betorna funnit användning vid kreatursutfodringen. 

I fråga om andra växtslag angifves skörden af tobak 
år 1908 till 10,296 deciton, eller ej långt ifrån samma belopp 
som år 1907. I öfrigt får Statistiska Centralbyrån beträf
fande tobaksskörden i riket hänvisa till den i 1906 års 
Sammandrag lämnade redogörelsen. 

SlcövdanHi hcldar för såväl hela riket som särskilda områden 
angifves i tabdl T) (sid. 10), och torde härvid böra anmärkas, 
att, liksom ixnder föregående år, skörden afser hela den be
sådda åkerarealen, oafsedt om en del af densamma afkastat 
endast grönfoder, hvilket särskildt i de nordligare länen ej 
sällan är fallet, äfvensom att i fråga om spånadsväxterna af 
brist på specialuppgifter de skördade kvantiteterna af frö 
och spånadsämne hvar för sig jämföras med hela den areal, 
som till odlingen af dessa växter varit använd, så att, då nu 
för år 1908 uppgifves, att i riket per hektar skördats 4'4 
hektoliter frö och 3'9 deciton spånadsämne, detta är så att 
förstå, att å den till spånadsväxter anslagna arealen i me
deltal på hvar hektar sköz'dats dels 4-4 hektoliter frö och 
dels 3-9 deciton spånadsämne. 

För a t t underlätta bedömandet af skörderesultatet för 
riket år 1908 hafva i tabellen bifogats uppgifter om skörden 
på hektar i medeltal dels under det närmast föregående året 
och dels under de fem närmast föregående femårsperioderna. 
Tabellen bekräftar livad som redan af föregående jämförel
ser framgått beträffande det förmånliga utfallet af årets 
sades- och rotfruktsskörd. Under ingen af dessa femårs
perioder har någon af tabellens växtgrupper lämnat större 
afkastning per hektar än år 1908 med undantag möjligen 
för spånadsväxter, beträffande hvilka jämförelser äro svåra 
att utföra, då, såsom nyss är nämndt, afkastningen afser 
dels frö och dels spånadsämne å samma ytenhet och upp
gifterna för öfrigt äro mycket bristfälliga. 

En närmare undersökning utvisar, att nu angifna öfver-
vikt för 1908 års skörd framträder, icke blott när jämfö
relsen sker med medeltalen för femårsperioderna, utan äfven 
när den utsträckes ti l l de enskilda årens skördar, och detta 
ända sedan berättelsernas första år, 1865. Såväl för sär
skilda slag af säd och rotfrukter som för åkerhö visar året 
1908 den högsta afkastningen per hektar, med blott ett enda 
undantag, eller i fråga om höstsäden, som år 1906 gaf 23-2 
hektoliter per hektar. I fråga om öfriga växtslag komma 
följande skördeår redogörelseåret närmast: året 1906 i fråga 
om vårstråsäd och andra rotfrukter än potatis med 27-7 och 
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485 hektoliter per hektar, året 1905 i fråga om potatis med 
157 hektoliter per hektar, året 1892 i fråga om baljväxter 
med 19 hektoliter per hektar samt året 1873 i fråga om 
åkerhö med 37 deeiton per hektar (året 1907 därnäst med 
36 deeiton per hektar). 

Från och med år 1877 hafva i dessa rikssammandrags 
textafdelning framlagts beräkningar af skördeutfallet af säd 
och rotfrukter reduceradt till rågvärde, enligt de grunder som 
angifvas i 1877 års berättelse och hvilka Statistiska Central
byrån af skäl, som i 1894 års berättelse omförmälas, ansett 
sig fortfarande böra bibehålla. I enlighet härmed sättas så
lunda vid ifrågavarande reduktion 10 hektoliter råg = 7 hek
toliter hvete = 8 hektoliter ärter eller annan trindsäd = 11 
hektoliter korn = 14 hektoliter blandsäd = 17 hektoliter hafre 

Tab. D. Skörd på hektar, år 1908. 

= 40 hektoliter potatis och andra rotfrukter. Dessa rela
tionstal hafva blifvit använda vid de beräkningar, som i 
tabell E blifvit framlagda dels beträffande 1908 års skörd, 
dels äfven beträffande medelskörden, som beräknats efter 
förhållandena under tioårsperioden 1896—1905. 

Då den till säd och rotfrukter anslagna arealen ökats 
och då skörderesultatet per ytenhet varit så ytterst förmån
ligt, som nyss angifvits, är bäraf en naturlig följd, a t t det 
i tabell E för år 1908 angifna rågvärdet för hela riket, 53 
millioner hektoliter, är det högsta, som på grund af Hus
hållningssällskapens skördesiffror beräknats. Närmast kom
mer år 1906 med 49'4 och därnäst år 1907 med 46-3 millio
ner hektoliter, öfvervikten öfver medelskörden åren 1896— 
1905 är ej mindre än 14-4 millioner hektoliter, eller mer än 
37 '/'• Hvad som dessutom särskildt utmärker det nu af-
handlade skördeåret är, att intet län i hela riket visar siff
ror under medelskörd, utan alla förmånligare, och ofta myc
ket förmånligare skörd. Främst märkes här Kristianstads 

Tab. E. Skörden af säd och rotfrukter, reducerad till rågvärde 
och jämförd med åkervidden, år 1908. 
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län, där enligt tabellen hvarje till säd- eller rotfruktsod
ling använd hektar år 1908 gaf mer än dubbelt så stor 
afkastning som under normala år. 

Enär det förmånliga skördeutfallet kommit alla områden 
till del, visa de procentsiffror, som utmärka de olika om
rådenas andelar i spannmåls- och rotfrukstskörden för hela 

riket för år 1908 ej några större afvikelser från normala 
förhållanden. Kristianstads län bildar dock, på grund af 
hvad nyss är anfördt, ett undantag härifrån. 

De särskilda sädesslagen och rotfrukterna ingå, efter 
rågvärde räknadt, i ofvannämnda 1908 års skörd med föl
jande siffror: 

Tab. F. Resultaten af 1908 års skörd, med fäst afseende å in- och utförsel, åtgång för brännvinsbränning och utsädesbehof. 
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Enär skördeutfallet för samtliga här ingående växtslag 
varit mycket förmånligt, skulle årets procentsiffror icke på 
grund af själfva skörderesultatet företett några större af-
vikelser från föregående års medeltalssiffror, så vida ej för
ändringar inträdt i fråga om växtslagens odling. Härvid 
framträder då rotfrukternas "(och i all synnerhet sockerbetor
nas och foderrotfrukternas) alltjämt ökade betydelse. I 
nyssnämnda skördevärde för år 1908 ingå sålunda rotfruk
terna med nära en tredjedel. Ar 1900 ingingo de häri med 
23-28 '/. och år 1890 med 15-5 >'. 

I tabell F (sid. 11) lämnas liksom föregående år en be
räkning af de kvantiteter näd och rotfrukter (oafsedt socker
betor), som under året närmast efter 1908 års skörd, eller 
under tiden den 1 oktober 1908 till och med den 30 sep
tember 1909, varit disponibla till konsumtion och som äfven 
öfver hufvud,taget kunna anses utvisa själfva konsumtionen 
under samma tid. Vid här utförda beräkningar hafva an-
vändts de i Arsväxtberättelserna för året angifna viktstalen; 
och torde, beträffande valet af reduktionstal för utsädets 
vikt, få hänvisas till hvad Statistiska Centralbyrån anfördt 
härom i 1903 års redogörelse. Om reduktionen af målen 
spannmål till omalen lämna anmärkningarna till tabellen 
närmare upplysningar. 

Under år 1908 inhöstades i Sverige en ovanligt rik 
skörd och i följd häraf ökades konsumtionen af alla däri 
ingående växtslag, och däribland äfven af sådana, som i 
regel pläga visa tillbakagång, eller rågen," kornet och balj-
växterna. Det enda undantaget är hvetet, hvaraf dock 
konsumerades lika stor kvantitet per invånare som året 
förut. Annars är hvetet sedan längre tid tillbaka ett af 
de sädesslag, hvaraf förbrukningen allra mest tilltager. Den 
är sålunda nu mer än 2 V3 gånger så stor som i slutet af 
1870-talet och ingår, synnerligast efter rågkonsumtionens 
tillbakagång alltsedan 1890-talets början, i allt större andel 
i rikets brödförbrukning. Medan åren 1881—86 dess andel 
af den samfällda råg- och hveteförbrukningen utgjorde 22-2 i, 
hade samma andel året 1907—08 ökats till 40-5 % Axet 1908 
—09 inträdde dock en minskning, till 37"5 ;i. 

Kornets betydelse såsom brödsäd aftager alltjämt, och 
vida starkare än af tabellens siffror synes framgå. I korn
förbrukningen ingår nämligen äfven detta sädesslags an
vändning vid brygd, hviiken är större äu under tidigare år. 

En högst betydande ökning af konsumtionen utvisa 
äfven de i tabellen redovisade rotfrukterna, eller potatis 
och foderrotfrukter (rofvor, rötter m. m ) . Af de 576-9 kilo
gram per invånare, som denna konsumtion beräknas utgöra, 

kommo på potatisen 247-8 kilogram och på foderrotfrukterna 
329-1 kilogram. Motsvarande siffror för närmast föregående 
år voro 2011 och 250-5 kilogram. 

Från 1908 års början nedsattes tullen å majs, men 
under sådana bestämmelser, at t denna nedsättning ej skulle 
komma brännvinsbränningen till godo. Under konsumtions
året 1907—08 steg på grund häraf införseln af detta sädes
slag högst betydligt, eller till 16-7 millioner kilogram, hvar
af något öfver 9-3 millioner, eller ungefär samma kvantitet 
som närmast föregående år, användes vid brännerierna. 
Under året 1908—09 har, såsom af tabell F framgår, en 
betydande förändring ägt rum: hela konsumtionen har ned
gått till 4-5 millioner kilogram, och ingen majs har funnit 
användning vid brännerierna. 

Under en längre följd af år har kliinförseln i vårt land 
varit stadd i jämn tillväxt, och tippgick året 1905—0(5 in-
förselöfverskottet till ej mindre än 148-4 millioner kilogram. 
Under de båda följande åren inträdde en skarp förändring, 
så at t införselöfverskottet året 1907—08 hade nedgått till 
561 millioner kilogram. Under här af handlade år ökades 
det åter, dock endast med 6-7 millioner kilogram. 

För jämförelses skull meddelas här följande uppgifter 
om införselöfverskottet af säd, reducerad till omalen spanu-
mål, äfvensom af rotfrukter oafsedt sockerbetor (eller, hvad 
som här är detsamma, af potatis) under en följd af år, i 
1,000,000-tal af kilogram: 

Det ovanligt gynnsamma skörderesultatet har naturligen 
öfvat inflytande på årets handelsomsättning af skördepro-
dukterna, och äro på grund häraf årets siffror för införsel
öfverskottet öfverallt förmånligare än motsvarande för när
mast föregående år 1907—08, liksom de äfven, trots folk
mängdens ökning, äro väsentligt lägre än medeltalen för fem
årsperioden 1901—06, hvilket sistnämnda omdöme i fråga 
om råg och korn kan utsträckas jämväl till perioderna 
1896—1901 och 1891—96. I fråga om rotfrukterna (potatis) 
gäller omdömet visserligen icke båda dessa perioder, utan 
endast den förra, men är införselöfverskottets nedgång till 
7-1 millioner kilogram dock särdeles anmärkningsvärd, när i 
betraktande tages dess starka ökning under 1890-talet till 
och med året 1901—02, med maximitalet 142-7 millioner 
kilogram. Från detta år har likväl, såsom af förestående 
siffror kan inhämtas, en återgång inträdt, i det att intet af 
efterföljande års siffror når upp till medeltalet för perioden 
1896-1901. 
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Bland sädesslagen saknas i ofvanstående öfversikt haf-
ren. Denna utvisade alltsedan år 1838 hvarje år export-
öfverskott, och ofta ett betydande sådant, ända till konsum
tionsåret 1899—1900, då, efter en under senare tid iakttagen 
minskning i detta öfverskott, ett importöfverskott förefanns 
af 66-9 millioner kilogram. Under de två närmast följande 
åren var utförseln större än införseln, men de fyra följande 
konsumtionsåren t. o. m. året 190.r>—06 utvisa åter införsel-
öfverskott, med lägst 63-8 och högst 103'9 millioner kilo
gram. Aret 1906—07 sjönk visserligen balansen ned till 
251 millioner tack vare den ovanligt gynnsamma skörden, 
men den fanns likväl fortfarande. Aret 1907—08 ökades 
den till 911 millioner och har äfven efter 1908 års goda 
skörd fortfarande ägt bestånd, om ock med minskade kvan
titetssiffror, 32-<i millioner kilogram. Sverige har sålunda 
blifvit ett hafreimporterande land, från att vara ett af de 
förnämsta utförselländerna för detta sädesslag. 

Af de uppgifter angående spannmålens vikt, som lämnas 
i nedanstående tabell G-, framgår, att skörden äfven härvidlag 
utfallit förmånligt, dock icke i lika hög grad som enligt 

Tab. G. Spannmålens vikt i kilogram för 1 hektoliter, år 1908. 

Årsväxtberättelsernas uppgifter. Enligt dem skulle nämligen 
medelvikten för 1 hektoliter hafva utgjort: hösthvete 78"9, 
höstråg 73-0, korn G5-8, hafre 49-2 och ärter 803 kilogram. 
Hushållningssällskapens siffror borde visserligen vara bättre 
på den grund, att de icke, såsom Arsväxtberiittelsernas, läm
nas omedelbart efter skördens afslutande eller medan den 
ännu pågår, utan längre tid därefter, då fullt tillförlitliga 
uppgifter borde kunna erhållas. Sådana torde ock lämnas 
af åtskilliga sällskap, men, såsom erfarenheten visat, är 
detta långt ifrån alltid händelsen. At t i hvarje fall härom 
bilda sig ett omdöme, är likväl för närvarande icke möjligt, 

Tab. H. Fröodling af foderväxter och foderskörd på hektar, 
år 1908. 
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enär dessa viktsiffror meddelas endast för sällskapens om
råde i dess hela utsträckning. 

Om odlingen af gräsfrö samt om fodcrslcurdcn lämnas i 
tabell II (sid. 13) uppgifter i likhet med föregående år. Enligt 
tabell 1 såddes år 1908 af gräs och andra foderväxter 
97,946 deciton, men skördades endast 66,429 deciton frö. 
Uppgifterna äro dock ej fullständiga; de saknas sålunda 
helt och hållet för tre områden, i hvilka, om förhållandena 
där äro jämställda med motsvarande i angränsande områ
den, utsädet kan beräknas hafva utgjort omkring 4,000 och 
skörden omkring 5,000 deciton. 

Enligt tabell H skulle af årets fröskörd 43 % utgöras 
af klöfverfrö samt 57 «i af timotejfrö m. m., hvilket unge
fär motsvarar normala förhållanden; och skulle sålunda af 
den i tabell 1 angifna skörden omkring 38,000 deciton hafva 
utgjorts af timotejfrö och omkring 28,500 deciton af klöfver
frö. Lägges härtill skörden från de tre nyssnämnda områdena, 
skulle af timotejfrö skörden hafva uppgått till omkring 
41,000 och af klöfverfrö till omkring 31,000 deciton. 

Lå t ock vara att Hushållningssällskapens siffror lämna 
åtskilligt öfrigt att önska i fråga om fullständighet och 
noggrannhet, en sammanställning mellan utsädes- och skörde
siffrorna ger dock till resultat, a t t det inom landet skör
dade gräsfröet icke räcker till utsädet. Detta bekräftas 
äfven af handelsstatistikens siffror, som ständigt upp
visa importöfverskott. Är 1908 infördes sålunda enligt pre
liminära uppgifter 8,595 deciton klöfverfrö, 10,418 deciton 
timotejfrö samt 6,249 deciton gräsfrö af ej specificeradt slag 
(dock ej timotejfrö) med värde af resp. 945,000 kr., 625,000 
kr. och 187,000 kr., eller tillsammans 1,757,000 kr. (2,142,000 
kr. år 1907), medan motsvarande utförsel endast utgjorde 
685 deciton klöfverfrö, 212 deciton timotejfrö och 917 deci
ton ej specificeradt gräsfrö. 

Hvad foderskörden beträffar har denna, enligt livad tabell 
H närmare utvisar, kvantitativt taget utfallit lika förmån
ligt som under närmast föregående år, men i fråga om det 
viktigaste växtslaget, höet från odlad jord, är resultatet 
dock ännu bättre, med en skördesiffra af ej mindre än 39 
deciton per hektar. Jämförd med 1907 års skörd företer 
årets foderskörd den betydande olikheten, att, medan kvali
teten då var öfvervägande dålig, var fodret från 1908 års 
skörd i allmänhet af god eller utmärkt beskaffenhet, och 
gäller detta särskildt beträffande höet. 

Sammanställas de för foderskörden i tabellen angifna 
viktsiffror med motsvarande arealuppgifter i tabell 1, kan 
man på sådant sätt komma till en ungefärlig uppskattning 
af hela rikets foderskörd för året. Denna kan sålunda be
räknas hafva utgjort: 

29 millioner deciton vårsädeshalm, 
17 » » höstsädeshalm, 
16 » » hö från naturlig äng, 
45 » » hö från odlad jord (tab. 1, kol. 57). 
Siffrorna äro desamma som för år 1907 utom för höet 

från odlad jord (då 41 millioner deciton). Medeltalen för de 
fem åren 1903—1907 äro: vårsädeshalm 260, höstsädeshalm 
150, hö från naturlig äng 148 och hö från odlad jord 32-8 
millioner deciton. 

Enligt de upplysningar om väderleken och skördens be

skaffenhet, som äro vidfogåde Hushållningssällskapens be
rättelser, rådde under år 1908 i allmänhet en för såväl sådd 
som skörd gynnsam väderlek, och gäller detta särskildt i 
fråga om Norrland. Våren, i rikets mellersta delar torr, i 
dess södra delar åter regnig, var öfverallt kall, men var 
temperaturen under sommaren i stället ganska hög och var 
hösten blid. Regnperioder inverkade dock störande vid bärg
ningen i en del af länen i södra och västra Sverige, hvarigenom 
särskildt vårsäden led skada. I öfrigt var skördens beskaffen
het, enligt hvad redan blifvit nämndt, god, delvis utmärkt. 

Det totalomdöme, som på grund af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes årsväxtberättelser afgifvits om 1908 
års skörd var: god. Af de trettiofyra föregående år, under 
hvilka berättelserna utgifvits, har blott ett enda, året 1892, 
erhållit samma vitsord. Ser man till de relativa tal, som 
närmare angifva skördens värde, står äfven detta något till
baka för år 1908. Dess värdesiffra var nämligen 8-1, men 
1892 års 7-8. Närmast kommer året 1906 med 7-6 (nära god 
skörd). Af de år, för hvilka endast Hushållningssällskapens 
berättelser föreligga, ej Arsväxtberättelser, eller åren 1865 
—1873, var det relativa talet högst för år 1870, eller 7-4. 

I 1906 års sammandrag uppdrogs en jämförelse mellan 
1906 och 1892 års skördar enligt Hushållningssällskapens 
uppgifter, och visade sig däraf, a t t enligt dessa den förra 
kan fullt likställas med den senare. At t året 1906 i 
Arsväxtberättelserna ej erhöll samma totalomdöme om 
skördeutfallet som året 1892, berodde på det förras under
lägsenhet i fråga om foderskörden. Enligt Hushållnings
sällskapen fanns likväl ej en sådan underlägsenhet, i det 
att foderskörden gifvit bättre resultat, än som i Årsväxt-
berättelserna uppgifves, och finnas, såsom i årssammandraget 
närmare angifves, goda skäl som kunna andragas för till
förlitligheten härvidlag af sällskapens uppgifter. 

Då en sammanställning af dessa två års skördeuppgifter 
med motsvarande för år 1908, enligt Hushållningssällskapens 
siffror, torde vara af intresse, meddelas här en sådan: 

Året 1908 visar sålunda enligt Hushållningssällskapens 
uppgifter öfverallt bättre skördesiffror än år 1892. Allmänt 
äro också dess siffror bättre, och delvis mycket bättre, än 
1906 års siffror i fråga om skördemängden såväl af säd och 
rotfrukter som af foderväxter. I fråga om sädens vikt står 
emellertid året 1908 något tillbaka, i det att det härvidlag 
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intager en mellanställning mellan aren 1892 och 1906. Då 
Hushållningssällskapens viktsiffror, enligt hvad förut är 
nämndt, delvis äro mindre tillfredsställande, torde här böra 
nänmas, att enligt Arsväxtberättelserna höstsädens vikt år 
1908 något understeg, men vårsädens däremot något öfver-
steg samma vikt år 1906, ehuru skiljaktigheterna i båda 
fallen voro ringa. 

Men äfven om Hushållningssällskapens viktsiffror få 
tillmätas full trovärdighet, blifver likväl totalomdömét af 
här anställda jämförelse, a t t året 1908 i fråga om skörde
utfallet öfverträffar såväl året 1892 som året 1906, och gäller 
följaktligen äfven enligt Hushållningssällskapens uppgifter det 
omdöme, som Statistiska Centralbyrån i sitt Sammandrag 
af 1908 års årsväxtberättelser fällde om detta års skörd, a t t 
antagas kunde, a t t densamma vore den bästa, som i Sverige 
inhöstats, samt att detta åtminstone gällde i fråga om de 
senast förflutna årtiondena, så långt tillbaka som skörde
berättelser blifvit af Statistiska Centralbyrån afgifna. 

De i kol. 65—72 af tabell 1 meddelade upplysningarna 
om vidden af under året utförda jordförbättringar med hän
syn till nyodling, vattenaftappning, underdikning (täckdik
ning), ängsvattning, märgling, skogssådd och skogsplante
ring samt om antalet under året planterade fruktträd äro, 
liksom alltid, mycket ofullständiga och kunna därför, hvad 
hela riket beträffar, endast betraktas såsom minima. 

I sitt Sammandrag af Hushållningssällskapens berättel
ser för år 1893 fann Statistiska Centralbyrån af anförda 
skäl lämpligt intaga en tabell öfver markegångsprisen för 
året å olika slag äf spannmål, hö och halm samt smör, så
dan denna markegång blifvit åsätt enligt föreskriften uti § 
3 mom. 2 och 3 af nådiga kungörelsen den 11 maj 1855, 
angående grunderna och sättet för markegångsprisens be
stämmande i fråga om ränte- och kronotionde samt med dem 
jämförliga persedlar (Markegång A. l:o). En tabell af ena
handa art, tabell I, meddelas nu äfven för år 1908, hvarvid 
medelprisen för riket blifvit beräknade på samma sätt som 
förut, eller så, att, när prisuppgifter ^finnas för särskilda 
länsdelar, först medelprisen för dessa län beräknats, hvar-
efter dessa ingått i den slutliga medeltalsberäkningen för riket. 

Sammanställas dessa medelpris för år 1908 med motsva
rande för det närmast föregående året, eller 1907, visar sig, a t t 
prisfall öfverallt ägt rum utom för smör, där priset är oför-
ändradt, och korn, där en ringa höjning har inträdt. Störst 
har prisfallet varit för hö och halm samt för hafre. Medan 
detta i öfrigt icke sträckt sig så långt, a t t ej årets siffror 
fortfarande äro högre än motsvarande för hvar och en af de 
tre närmast föregående femårsperioderna, är priset för halm 
lägre än under den sista och priset på hö är lägre, och ej 
obetydligt lägre, än under någon af dessa tre perioder. 

För beräkningen af totalvärdet af rikets skörd kunna 
härför erforderliga prisuppgifter, som saknas i tabell I, er
hållas för blandsäd genom siffrorna i tabell C. Beträffande 
bönor finnas i markegångstaxorna upplysningar för- de två 
län, där öfver i/a af dessa baljväxter odlas. Priset å halm 
enligt tabell I torde af brist på bättre uppgifter få gälla för 
all halm, såväl höst- som vårsädeshalm, men i fråga om hö 
har enligt uppgifter i åtskilliga läns markegångstaxor ängs
höet endast kunnat beräknas till 60 % af däri intagna hö-

pris, som närmast afse hårdvallshö eller åkerhö. Beträf
fande vicker lämnas i markegångstaxorna endast uppgift 
om priset i Blekinge län och beträffande rotfrukter endast 
uppgift om priset å rofvor i Stockholms län. För potatis 
och sockerbetor har Centralbyrån därför äfven nu ansett 
bäst att använda af Kontroll- och Justeringsstyrelsen läm
nade preliminära uppgifter om höstprisen å dessa rotfrukter. 

På grund häraf hafva följande värden antagits vid be
räkningen: blandsäd 7-35, bönor 8-85 och vicker 1100 kr. per 
hektoliter, ängshö 284 kr. per deciton, potatis 2-33 samt 

Tab. I . Markegångsprisen å 1 hektoliter spannmål, 1 deciton 
hö och halm samt 1 kilogram smör, år 1908. 
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rofvor, rötter o. d. 0-93 kr. per hektoliter och sockerbetor 
2-40 kr. per deciton. 

Af de i tabell 1 upptagna växtslag återstår nu att vär
dera skörden af lin och hampa, af gräsfrö samt af bohvetei 
raps, tobak och spärgel. Enligt prisuppgifter, hämtade huf-
vudsakligen från Kommerskollegii statistik öfver utrikes 
handeln, men till en del (i fråga om lin och hampa 
spånadsämne) från markegångstaxorna och till en del (i fråga 
om tobak) från .Tobaksskattekommitténs år 1904 afgifna 
underdåniga betänkande, kan skördevärdet af dessa produk
ter anslås till 7-G millioner kronor, däraf omkring 6 millio
ner kr. för gräsfrö samt omkring 800,000 kr. för lin (frö 
och spånadsämne) och lika mycket för tobak. 

För samtliga skördeprodukter blifva värdena, såväl per 
hektoliter eller per deciton som i sin helhet, år 1908 föl
jande, hvarmed sammanställas totalvärdena i medeltal af 
samtliga skördeprodukter för dels femårsperioden 1903—1907, 
dels femårsperioden 1898—1902: 

Värdet af 1908 års skörd, uppskattad efter markegångs-
taxornas prisuppgifter, blifver sålunda något öfver 800 mil
lioner kronor, hvilket är 200 millioner kronor mer än medel
värdet för åren 1898—1902 och ej långt från 100 millioner 
kronor mer än medelvärdet för de fem närmast föregående 
åren 1903—1907. Totalvärdet är visserligen det högsta hit
tills antecknade, men, särskildt i betraktande af årets ut
märkta skörd, är skillnaden från de närmast stående års-
värdena dock ej så stor, som man möjligen kunnat förmoda. 
Värdet af 1907 års skörd var nämligen 787-4 och af 1906 
års skörd 780'2 millioner kronor — hvarefter kommer året 
1905 med G78-2 millioner kronor. At t ej skillnaden blef 
större, har sin orsak i det betydande prisfallet år 1908, i 
all synnerhet å sådana produkter som hö, halm och hafre. 

En sammanställning af skördeprodukternas ofvan an
förda värden såväl för år 1908 som för närmast föregående 
femårsperioder utvisar, a t t de särskilda hufvudgrupperna 
af dessa ingå i totalvärdena med följande belopp: 

Jämföres arealen med den beräknade afkastningen, 
skulle den sistnämnda per hektar hafva utgjort: 

Vid beräkningen af skörden per hektar af säd, åkerhö 
och rotfrukter är ingen hänsyn tagen till trädan, utan en
dast t i l l den besådda arealen. 

2. Boskapsskötsel. 
Kreatursstocken, som vid 1908 års slut underhölls i 

riket, fördelade sig enligt kol. 73—81 af tabell 1 på följande 
sätt, med här angifna ökning eller minskning från år 1907: 

Af samtliga nio grupper hafva sålunda enligt Hushåll
ningssällskapens berättelser alla med undantag endast för 
två, eller oxar och får, ökats i antal. Ökning uppgifves 
till och med för getterna, hvilka annars jämte oxar och får 
äro de djurslag, som sedan längre tid tillbaka visa en sta
digvarande tillbakagång. I sin helhet har kreatursantalet 
under året ökats med 09,104, eller med 134 % Vid årets 
slut uppgick det till 5,230,666. 

Nyssnämnda ökning var något större än motsvarande 
ökning af invånareantalet, hvarigenom antalet kreatur på 
1,000 människor, som vid åi-ets början utgjorde 960, ökades 
till 963. Sedan midten af 1890-talet är annars vanligt, at t 
detta relationstal minskas. Är 1900 var motsvarande tal 
1,025, år 1895 1,061, år 1880 1,024 — eller nästan samma tal 
som år 1900 — och år 1870 1,072. 

Öfver kreatursstammens förändringar under äldre år 
lämnas i Sammandraget för år 1905 utförligare redogörelse. 



Boskapsskötsel. 17 

Uppgifter om antalet bisamhällen och fjäderfä hafva so
dan flera år tillbaka meddelats i kol. 82 och 80 af tabell 1; 
enligt dessa skulle antalet bisamhällen vid 1908 års slut ut
göra 112,410 och antalet fjäderfä 3,848,350. Uppgifterna, ehuru 
de år från år förbättras, äro emellertid ej fullständiga. De 
saknas sålunda helt och hållet för Kalmar läns norra del och 
beträffande ensamt fjäderfä för Värmlands och Norrbottens 
län samt nära hälften af Älfsborgs läns södra del. Under 
antagande att förhållandena här äro desamma som i an
gränsande områden, skulle antalet bisamhällen i hela riket ut
göra omkring 120,000 och antalet fjäderfä åtminstone 4,100,000. 

Utgår man från de nu förefintliga uppgifterna och jäm
för dem med invånareantalet, för att erhålla en föreställ
ning om dessa djurslags relativa förekomst inom olika lands
delar, befinnes, att mot 1,000 invånare svara: 

I allmänhet blifva både bisamhällen och fjäderfä tal
rikare, ju längre söderut man kommer, och står deras före
komst i naturligt samband med klimatets beskaffenhet och 
vintrarnes stränghet och långvarighet. Gottland uppvisar 
högsta relativa antalet fjäderfä, och i fråga om bina träffas 
detta inom ett sammanhängande område af Småland, Hal
land och delar af Västergötland. De nordligaste bi
samhällena finnas i Västernorrlands län, men hela antalet 
såväl i detta som i Gäfleborgs län — eller med andra ord i 
Norrland — uppgår blott till 3G3. I hela riket komma på 
1,000 invånare 22 bisamhällen och 755 fjäderfä enligt nu 
föreliggande uppgifter. 

Antalet renar (kol. 84) uppgifves till 237,253, eller näs
tan samma antal som år 1907. 

Reduceras kreatursstocken i riket till nötlreaturscnhctcr 
enligt förut antagna och senast i noterna till tabell O i 1905 
års Sammandrag angifna regler, hlifver resultatet följande 
för år 1908, för närmast föregående år och för slutåren i 
de gångna femårsperioderna: 

ökningen i antalet nötkreatursenheter har, såsom synes, 
fortgått under alla femårsperioder med undantag endast för 
den sista, eller åren 1901—1905. Åren 190(1—1908 visa 
återigen ökning, och betydande sådan, i det att densamma 
under såväl 1900 som 1908 var nästan lika stor som under 
hela perioden 189(>—1900 och betydligt större än minsk
ningen under perioden 1901—1905. Relationen till arealen 
har på grund af nyssnämnda förhållanden för år 1908 blif-
vit så gynnsam, att den, såväl när jämförelsen afser hela 
ägovidden, som när den afser endast åkern och ängsmar
ken, är förmånligare än för något af de föregående åren. 

1 likhet med föregående år lämnas i tabell K, till be
lysning af boskapsskötselns ställning i riket, ur Kommers-

Tab. K. In- och utförsel af ladugårdsalster och- dylikt, åren 
1906—1908. 
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kollegii handelsberättelser hämtade uppgifter om införseln 
och utförseln af ladugårdsalster och dylikt. 

Tab. L. Arbetsprisen (i kronor), år 1908. 

Året 1908 karakteriseras i allmänhet af minskad inför
sel och ökad utförsel. Särskildt att märka är ökningen i 
utförsel af svin, fläsk, smör och ägg. I fråga om svin har 
exportöfverskott ägt rum, och i fråga om fläsk har import-
öfverskottet nedgått med 3 millioner kg. samt i fråga om 
ägg med 15 millioner stycken (eller 750,000 tjog). Beträf
fande hudar har importöfverskottet sjunkit ned till en obe
tydlighet och beträffande ben och benmjöl företett en högst 
betydande tillbakagång. Af tabellen framgår för öfrigt, att, 
huru stort antalet af bisamhällen och fjäderfä än må vara, 
det dock icke är tillräckligt för rikets behof. 

3. Arbetspris. 
I Hushållningssällskapens berättelser meddelas uppgif

ter äfven om arbetsprisen för de i jordbrukets tjänst an
ställde arbetare, dock endast af Hushållningssällskapen 
beräknade medelpris för hvarje område. De uppgifter om 
dessa arbetspris, som lämnats för år 1908, hafva blifvit sam
manställda i tabell L, som äfven innehåller uppgifter om 
medelprisen i riket såväl år 1908 som tidigare år, och äro 
då såsom dessa medelpris antagna medeltalen af de sär
skilda områdenas prisuppgifter. 

Jämföras 1908 års siffror med motsvarande för närmast 
föregående år, eller år 1907, visar sig öfverallt utan undan
tag stegring af arbetsprisen. Den ovanligt långa perioden 
af stegrade arbetspris har sålunda ännu icke nått sitt slut, utan 
fortfar på det tjuguförsta året. Den började nämligen med 
året 1888 och har sedermera, oafsedt at t prisen åren 1901 
och 1902 voro något vacklande, oafbrutet ägt bestånd. 

Arbetsprisen år 1887, det år hvarifrån stegringen 
skedde, voro följande: årslön i husbondes kost för dräng 
140 och för piga 64 kronor, värdet af stat och lön för dräng 
346 och för piga 202 kronor, sommardagsverkspris för man 
l-48 och för kvinna 0-87 kronor, vinterdagsverkspris för 
man 099 och för kvinna 0-59 kronor. 

Arbetsprisen för de med jordbruksnäringen sysselsatte 
arbetarne hafva sålunda på tjugaxett års t id fördubblats 
eller i det närmaste fördubblats. Starkaste relativa tillväx
ten har skett beträffande årslönen för piga, med ej mindre 
än 156 °/o. 

I fråga om arbetslönerna tillåter sig Centralbyrån i 
öfrigt hänvisa till de därom i föregående berättelser läm
nade redogörelser. 

Stockholm den 27 januari 1910. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

Edv. Söderberg. 
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Tab. 1. Öfversikt af 1908 års jordbruks-
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statistiska uppgifter. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af 1908 års jordbruks-
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statistiska uppgifter. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af 1908 års jordbruks-
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statistiska uppgifter. 
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Anmärkningar till tab. 1. 

Atlmän anmärkning. Uppgifterna i ko], 2 äro, med iakttagande af överflyttnin
garna af Kors och Klosters socknar tili Eskilstuna stad, af Lundin" socken 
till Göteborgs stad samt af Trelleborgs landsförsamling till Trelleborgs stad, 
hämtade fråu Kungl. JIaj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser för åren 
1 0 0 1 — 1905. 

Uppgifterna i kol. 13 äro grundade på arealberäkriingar, utfärda af 
Generalstabens topografiska afdelning, för hvilka redogöres i andra häftet af 
Bidrag till Sveriges officiella statistik, A. Befolkningsstatistik 1900. 

Stockholms stad. Samtliga uppgifter afse året 1905 och hafva hämtats ur Ofver-
ståthållareämbetets femårsberättelsc för åren 1001—1905. 

Södermanlands län. Kol. 2(5: A denna areal har därjämte odlats luddvicker med 
utsäde och skörd af resp. 1 och 3 hl. 

Kalmar läns Norra del. Kol. 55, 56, 82 och 8 3 : Uppgifter saknas. 

Blekinge län. A arealen för andra växtslag (kol. 20) hafva dessutom utsatts 85 
hl. hipiuer till gröngödscl. 

Kristianstads län. A arealen för andra vältslag (kol. 2(5) hafva dessutom utsatts 
23G hl. lupiner till gröngödscl. 

Oötelorgs och Bohus län. Kol. 55, 5(5 och 65—72: Uppgifter saknas. Kol. 8 3 : 
Uteslutande höns. 

Alfsborgs läns Södra del. Kol. 8 3 : Uppgifterna afse endast Vedens, Gäsene, As 
och Redvägs härad samt städerna Borås och Ulricehamn. 

Alfsborgs läns Norra del. Uppgifterna i kol. 07 och 72 afse endast Ale och 
Valbo härad. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Värmlands län. Kol. 8 3 : Uppgift saknas. 

Västmanlands län. Kol. 52—54: Uppgifter saknas. 

Kopparbergs län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Gäfteborgs län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Jämtlands län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Västerbottens lån. Uppgifterna i kol. IG och 17, hvilka i länsberättelsen saknas 
för respektive 3 och 5 af länets 26 kommuner, hafva här kompletterats 
enligt den år 1868 tillsatta Skogskommitténs betänkande. Kol. 8 3 : Uteslu
tande höns. Kol. 84 : Uppgifterna hafva kompletterats med uppgifter från år 1900. 

Norrbottens län. Kol. 3 : Uppgifterna afse endast landsbygden. Kol. 4 — 1 1 : 
Uppgifterna afse endast Piteå fögderi samt Neder-Luleå, Neder-Kalis, Korpi-
lombolo och Jiickasjiirri socknar. Kol. 55 och 8 3 : Uppgifter saknas. Kol. 5 7 : 
Skörden beräknad på grund af uppgifterna i kol. 57 och Upplysning litt. 
I i länsberättelseu. 

Résumé de la statistique agricole de 1908. 

Le nombre des unités cadastrales à la campagne était de 67,195. (Tabl. 1, 
col. 2). 

Le nojnbre total des cultivateurs (col. 3) était de 359,117, dont 302,481 
étaient propriétaires (col. 4—7) et 52,561 fermiers (col. 8—11); la répartition 
des autres 4,075 cultivateurs n'est pas exactement connue. Le nombre des ter
rains affermis contre prestation de journées (>torp>) (col. 12) était de 150,358. 

De l'étendue de la terre ferme (411,012 kilom. c , d'après la col. 13) les jardins 
occupaient 43,322 hectares, les cliamps cultivés 3,641,037, les prés naturels 
1,327,754 et les forêts 21,446,006 hectares (col. 14-17) . 

Quant a l'emploi des champs cultivés (col. 18—27), les céréales en occu
paient 1,654,248 hectares, les légumineuses 41,011, les pommes de terre 152,336, 
les autres racines 87,560, le lin (et le chanvre) 1,804, les plantes de four
rage 1,322,857 et les autres cultures 785 hectares; 380,436 hectares étaient 
en jachère. 

Les quantités de la semence ont été (d'après les col. 28, 30, etc.): 240,005 
hectolitres de froment, 1,055,418 de seigle, 612,769 d'orge, 3,296,030 d'avoine, 
532,989 de graines mélangées, 142,782 de légumineuses, 3,314,482 de pommes de 
terre, 4,353 de lin (et de chanvre) et plus de 98,000 quintaux métriques de 
graines des herbes (trèfle etc.). 

Quant à la récolte, il y a deux séries de données, l'une fournie, depuis 1865, 
par les Sociétés agricoles, et l'autre (première publication de 1874) dont les 
chiffres sont calculés par le Bureau central de statistique d'après les rapports 
des Préfets. 

La récolte de 1908 a été jugée, d'après les rapports des Préfets, bonne. 
Les col. 65—71 du tabl. 1 contiennent les données sur les améliorations 

du terrain. 
La col. 72 indique le nombre des arbres fruitiers plantés. 
Les col. 73—84 du tabl. 1 donnent le nombre des espèces du bétail, etc.: 

les chevaux (col. 73—74), les boeufs (col. 75), les taureaux (col. 76), les vaches 
(col. 77), les bouvillons (col. 78), les moutons (col. 79), les chèvres (col. 80), 
les porcs (col. 81), les ruches d'abeilles (col. 82), la volaille (col. 83) et les 
rennes (col. 84). 

Les sujets des tableaux A—L, intercalés dans le texte, sont: 

A = Relation des jardins (col. 3), des champs cultivés (col. 4), des prés naturels 
(col. 5) et des forêts (col. 7) à l'étendue totale de la terre ferme de chaque 
district. 

15 = Emploi relatif des champs cultivés (céréales d'hiver col. 2, cér. d'été col. 3, 
pommes de terre, lin etc. col. 4, herbes col. 5, jachères col. 6). 

G = Composition des graines mélangées (col. 2—5); proportions du lin et du 
chanvre (col. 6 et 7). 

D = Récolte par hectare (céréales d'hiver col. 2, cér. d'été col. 3, légumineuses 
col. 4, pommes de terre col. 5, autres racines col. 6, graines de lin col. 7, 
lin à filer col. 8, plantes fourragères col. 9). 

E = Récolte des blés et des racines réduite en seigle et référée à l'étendue des 
champs cultivés. 

F = Résultats de la récolte, déduction faite de l'importation et de l'exportation, 
de la consommation pour la fabrication de l'eau-de-vie et des ensemencements. 

G = Pesanteur moyenne du grain. 

H = Proportions des graines à fourrage (col. 2 et 3) et récolte moyenne de la paille 
(col. 4 et 5) et du foin (col. 6 et 7). 

I = Taxe officielle des céréales (froment col. 2, seigle col. 3, orge col. 4, avoine 
col. 5, pois col. 6), du foin (col. 7), de la paille (col. 8) et du beurre (col. 9). 

K = Importation (col. 2 - 4 ) et exportation (col. 5 —7) des produits de la basse-cour. 

L = Salaires des ouvriers agricoles, par an (col. 2—5) et par jour (col. 6—9). 
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TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 8 . 

S T O C K H O L M S L Ä N . 

Ar »uppgifterna inkommo till Rungl. Statistiska Centralbyrån den 22 september 1900, jämte följande missiv: 

»Stockholms läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott liar härmed äran öfverlumna sammandrag af uppgifterna till länets 
jordbruksstatistik för år 1908. 

Förvaltningsutskottet tillåter sig på samma gång meddela, att uppgifterna rörande Sotholms och Öknebo härad med staden 
Södertälje grunda sig på lokalundersökningar, utförda under innevarande år, hvaremot uppgifterna beträffande ofri ga delar af länet 
äro upprättade med stöd af äldre lokalundersökningar, hvarvid skörden beräknats med hänsyn till skördeförhållandena under år 1908. 

Stockholm den 17 september 1909. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

TIIEODOH ODELBEHG. 

Olof Stjernqtiist.» 

092423. Jordbruksstatistik 1908. Stockholms lan. I 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: I allmänhet 7- ä 8-årigt och fritt växelbruk med här och hvar därjämte förekommande ängscirkulation. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2167/24o mantal; minsta V2000 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren delvis kall och torr, sommaren varm, hösten växlande. Sådd: af höstsäd (1907) 

2cy8_2o/9) a f vå r säd 2/5—24/6; skörd: af hö 3/T—s0/7, af höstsäd e/s—si/s, af vårsäd 18/s—18/9, af potatis ä<y9_i<y1()) a f a n d r a 

rotfrukter %°—28/'10-
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad och af god beskaffenhet. Potatisskörden oskadad och af god beskaffenhet. Halm-

skörden välbärgad och god. Höskörden välbärgad och af mycket god kvalitet. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. ärter 

81 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre och 1 del trindsäd. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 25 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 60 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 

25 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster, företrädesvis ved, virke i mindre kvantitet. Brist för eget behof endast å enstaka ställen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Begagnas numera icke i afsevärd mån. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, båtbyggeri, stenbrytning och stenhuggeri, tegeltillverkning, torfströtillverkning, hemslöjd, trädgårds

skötsel, fjäderfä- och biskötsel, slakterirörelse 111. 111. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 280 kronor; för piga 180 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng (iOO kronor; för statpiga 400 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 270 kr.; af kvinna I.35 kr. Vinterdagsverke 

af man l-75 kr.; af kvinna Too kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1909. KuDgl. B o k t r y c k e r i e t . P. Å. Norstedt & Söner. 
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N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 
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U P P S A L A L Ä N . 

Ar »uppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 29 juni 1909, jämte följande missiv: 

»Uppsala, läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlänma uppgifter till jordbruksstatistiken för Uppsala 
län år 1908 samt därjämte meddela, att på lokalundersökningar grundade primäruppgifter blifvit under året insamlade inom 
Fundbo, Rasbo, Bjövklinge, Lena, Tensta, Viksta och Arentuna socknar. 

Uppsala den 28 juni 3 909. 

Enligt uppdrag: 

För Uppsala läns hushållningssällskaps 
förvaltningsutskott: 

Carl Björk. 

091489. Jordbruksstatistik HW8. Uppsala län. 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: 7- och 8-skiftesbruk vanligast. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 1920/«i mantal; minsta V1920 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Medelvarmt med ringa nederbörd. I allmänhet godt bärgningsväder. Vårsådden började 

sista dagarne i april och höstsådden i slutet af augusti. Höbärgningen började under förra delen af juli. Rågen skars i början 
af augusti och hvetet i midten af samma månad. 

D. Skördens beskaffenhet: Höst- och vårsäd väl bärgade och af mycket god beskaffenhet. Rågen i norra delen af länet skadad 
af frost. Potatisskörden ovanligt fri från röta och af god hållbarhet. Halmskörden af god beskaffenhet. Höskörden likaså. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn G8 kg.; 1 hl. hafre 52 kg.; 1 hl. ärter 
81 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 2 delar hafre och 1 del ärter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 40 procent och tiniotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 30 deciton; höstsädeshalm 38 deciton; hö från naturlig äng 25 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af spannmål, hö och halm. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mjölk, smör och ost. Brist för eget behof af 

kreatur. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster äger rum i norra delen af länet. Brist för eget behof i södra delen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Vid Söderfors, Vattholma, Enköping, Österby ni. fl. ställen. 
O. Binäringar: I norra delen af länet äro skogs- och inalmkörning samt kolning och vid kusten fiske jordbrukets binäringar. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: P"ör dräng 275 kronor; för piga 225 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng G50 kronor; för statpiga 400 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sominardagsverke af man 2'5o kr.; af kvinna l\ir> kr. Vinterdagsverke 

af nian 1T>O kr.; af kvinna 0-yo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1<J09. Kungl. Bokt rycker ie t . V. A. Norstedt & Söner. 
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N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 
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S Ö D E R M A N L A N D S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kxingl. Statistiska Centralbyrån den 7 juni 1Q0U, jämte följande missiv: 

»Jag liar äran härmed öfvcrläinna jordbruksstatistiska uppgifter från Södermanlands län för är 1008. Speeialuppgifter 
lämnas för samtliga socknar inom Jönåkers, Rönö och Hölebo härad, inom hvilka lokalundersökningar verkställts. 

Nyköping den 4 juni 190H. 

Högaktningsfullt 
K. A. Högström, 

Hushiillningssiillsknpds sekreterare.» 

003894. Jordbruksstatistik 1908. Södermanlands län. 



2 S ö d e r m a n l a n d s 



län. 3 



4 S ö d e r m a n l a n d s 



län. 5 



U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: I allmänhet 7-skiftes växelbruk; fi- och 8-skiftes förekomma äfvert; bos småbrukare mera fri växtföljd. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen lfj-i25 mantal; minsta 0-oG2r> mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: I allmänhet god för såväl sådd som skörd; för skörden af hö och hafre dock flerstädes 

mindre god. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden fullgod; endast hö och hafre något skadade. Potatisskörden god. Halmskörden god till 

riklig. Höskörden god. 
K. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 72\i kg.; 1 hl. korn (>7-3 kg.; 1 hl. hafre 50-8 kg.; 1 

hl. ärter 81-1 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 3 delar korn samt 7 delar hafre och 3 delar trindsäd. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 32'fi procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18'4 deciton; höstsädeshalm 24"i deciton; hö från naturlig äng 

9-9 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af både höst- och vårsäd. Brist för eget behof ingen. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af utslagsdjur och gödkalfvar. Brist för eget behof af 

dragoxar och grisar. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster i mindre skala frän de flesta socknar. Brist för eget behof här och där å slättbygden. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I ringa män. 
O. Binäringar: Mejerihandtering, kvarn- och sågrörelse, insjö- och saltsjöfiske. 
1. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 251 kronor; för piga 1G2 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q Värdet af stat och lön för stathjon: För staturäng 5(>7 kronor; för statpiga 335 kronor. (Allt i medeltal.) 
It. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Soimnardagsverke af nian 2'55 kr.; af kvinna 1-34 kr. Vinterdagsverke af 

man 169 kr.; af kvinna 0-9!> kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockliolin 1909. Kungl . Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 
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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 8 . 

Ö S T E R G Ö T L A N D S LÄN. 

Ars uppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 16 september 1909, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får jag härmed vördsamt öfverlämna 1908 års 
jordbruksstatistiska sammandrag för länet. 

Uppgifterna rövande Hägerstads, Västra Ryds, Viby, Sjögestads, Törnevalla, Värna, S:t Anna, Östra Ryds, Kvarsebo, 
Östra Stenby, Svanhals, Ilögby, Ilvarfs, Herrestads och Lönsås socknar grunda sig på lokala undersökningar. 

Linköping den 14 september 1909. 
Wilh. lleyman.-» 

0923S9. Jordbruksstatistik 1908. Östergötlands län. 



2 Ö s t e r g ö t l a n d s 



län. 3 



4 Ö s t e r g ö t l a n d s 



län. 5 



6 Ö s t e r g ö t l a n d s 



län. 7 



8 Ö s t e r g ö t l a n d s 



län. 9 



10 Ö s t e r g ö t l a n d s 



län. 11 



12 Ö s t e r g ö t l a n d s 



län. 13 



14 Ö s t e r g ö t l a n d s 



län. 15 



16 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: Lika ined föregående år. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 13 mantal; minsta V ŝso mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: I allmänhet gynnsam. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden god. Halmskörden och höskörden goda. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 7G kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. ärter 

81 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre, stundom inblandning af baljväxter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 54 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 32 deciton; hö från naturlig 

äng 13 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu betydligt. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugardsalster: Öfverskott till afsalu af göddjur och mejeriprodukter betydligt. Drag

oxar och smågrisar köpas. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster och brist för eget behof lika med föregående år. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Lika med föregående år. 
O. Binäringar: Desamma som förut. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 270 kronor; för piga 179 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q". Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 589 kronor; för statpiga 327 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-56 kr.; af kvinna 152 kr. Vinterdagsverke af 

man 173 kr.; af kvinna l-07 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1909. K un g I. Bokt i j ckc r i e t . I». A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 8 . 

J Ö N K Ö P I N G S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 11 oktober 1909, jämte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfverlämna de jordbruksstatistiska uppgifterna från Jönköpings län för år 1908 och samtidigt 
meddela, att Östbo härad varit föremål för särskildt noggrann undersökning. 

Jönköping i hushållningssällskapets sekreterareexpedition den 1 oktober 1909. 

G. Lindman.» 

092667. Jordbruktstaiittik 1908. Jånköpingt län. I 



2 J ö n k ö p i n g s 



län. 3 



4 J ö n k ö p i n g s 



län. 5 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Växelbruk med 7 skiften, understundom dock 4-skiftesbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 6-7 5 mantal; minsta O004 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Väderleken växlande, med mycket regn under försommaren. Såningstid maj; höskörd juli; 

sädesskörd augusti—oktober. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden till en mindre del regnskadad. Potatisskörden god. Halmskörden medelmåttig. Höskörden 

god, en del mindre välbärgad. 
K. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 50 kg. (Allt i 

medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 3 delar korn och f> delar ha fre. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 30 deciton; hö från naturlig äng 

15 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af hafrc och råg. Brist för eget behof af ärter och hvete. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget behof 

af spädgrisar. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster förekommer i alltför hög grad. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I det hela obetydligt. 
O. Binäringar: Skogskörslor, hemslöjd och småindustri. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 325 kronor; för piga 225 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för statlijon: För statdräng b"50 kronor; för statpiga 375 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3oo kr.; af kvinna I/75 kr. Vinterdagsverke 

af man 225 kr.; af kvinna I/25 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1910. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 8 . 

K R O N O B E R G S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 1 september 1909, jämte följande missiv: 

»Härjämte öfverlämnas sammandrag af jordbruksstatistiska uppgifter frän Kronobergs län för år 1908. 
Noggranna undersökningar hafva ägt rum i följande socknar: Lenbofda, Ekeberga, Dädesjö, Herråkra, Södra Sandsjö, 

Tingsås, Uråsa, Söraby, Vederslöf, Dänningelanda, Skatelöf, Vislanda, Mistelås, Hvittaryd, Dörarp, Berga och Hinneryd. 

Växjö den 31 augusti 1909. 

Enligt uppdrag: 

Karl Meijer. 
Hushållningssällskapets sekreterare. > 

09241S. Jordbruksstatistik 1908. Kronobergs län. 



2 K r o n o b e r g s 



län. 3 



4 K r o n o b e r g s 



län. 5 



6 K r o n o b e r g s 
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8 

U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: I allmänhet å större egendomar växelbruk med 7—9 skiften; å mindre hemmansdelar oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 23 mantal; minsta Ooooos mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren sen och våt, sommaren varm, hösten regnig. Sådden börjades i maj; höskörden 

i slutet af juni och sädesskörden i augusti månad. 
D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden i allmänhet välbärgad; vårsäden till betydlig del regnskadad. Potatisskörden god. Halm-

skörden i allmänhet mindre god, regnskadad. Höskörden välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 74 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 63 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. ärter 

79 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar hafre och 1 del korn eller vårråg. 
Gr. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 99-9 procent och hampa återstoden. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 63 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 27 deciton; hö från naturlig äng 7 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af korn, hafre och potatis. Brist för eget behof af hvete, 

råg, ärter, vicker och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af nötkreatur, får, fläsk, mejerialster och ägg. 

Brist för eget behof ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster betydlig. Brist för eget behof i några socknar af Sunnerbo härad. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I ringa mån. 
O. Binäringar: Fiske, trädgårdsskötsel, biskötsel, bärplockning, skogskörslor samt diverse hemslöjd. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 289 kronor; för piga 178 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 642 kronor; för statpiga 371 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-6 3 kr.; af kvinna 1/54 kr. Vinterdagsverke 

af man 183 kr.; af kvinna Tos kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1909. Kungl. Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 
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K A L M A R L Ä N S 
Norra Hushållningssällskaps område. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 17 juli 1900, jämte följande tuissiv: 

»I enlighet med gifven föreskrift får Kalmar läns Norra Hushållningssällskap-härjämte öfverlämna uppgifter till jordbruks
statistiken för år 1908. 

Västervik den 15 juli 1909. 

På Hushållningssällskapets vägnar: 

E D V. F L E E T W O O D . 
Carl Nilsson. 

09160S. Jordbruksstatistik 1908. Kalmar läns norra del. 1 



2 K a l m a r l ä n s 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: I allmänhet växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9 mantal; minsta 1-252 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Väderleken gynnsam för såväl sådd som skörd. Vårsådden började de sista dagarna i april, 

höstsådden i augusti och september. — Skörden af höstsäd försiggick under augusti och af vårsäd i september och oktober 
månader, af potatis i oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden i allmänhet välbärgad. Halmskörden välbärgad. Höskörden 
välbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter] hvete väger 78-8 kilogram; 1 hl. råg 71-] kg.; 1 hl. korn 64-3 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. 
ärter 79-5 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar hafre och 1 del vicker. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptager odling af lin. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 23-4 deciton; höstsädeshalm 36'5 deciton; hö från naturlig äng 

15-4 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af säd och andra jordbruksalster. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och andra ladugårdsalster. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster från de flesta socknar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Se är 1905. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 259 kronor; för piga 160 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 546 kronor; för statpiga 352 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-34 kr.; af kvinna 121 kr. Vinterdagsverke af 

man l-68 kr.; af kvinna 0-88 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Slooliholm 1909. Knngl. Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söocr. 
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K A L M A R L Ä N S 
Södra Hushållningssällskaps område. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 14 juli 1909, jämte följande missiv: 

»Kalmar läns Södra Hushållningssällskap far härigenom öfverlämna föreskrifna jordbruksstatistiska uppgifter från sällskapets 
område för nästlidet år. 

Kalmar den 6 juli 1909. 
A Sällskapets vägnar: 

C HR. R A P P E . 

Ferdinand Carleson. 

091B07. Jordbruksstatistik 1908. Kalmar läns sudra del. 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Se år 1903. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Regnig och kall vår, god sommar och godt bärgningsväder. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden god och välbärgad. Ualmskörden riklig och välbärgad. Hö

skörden mycket god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 69 kg.; 1 hl. hafre 46 kg.; 1 hl. ärter 

80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn och 1 del hafre; eller 1 del korn, 1 del hafre och 1 del vicker; eller 1 del 

korn och 2 delar vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 75 procent och timotej-järnte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 28 deciton; höstsädeshalm 34 deciton; hö från naturlig äng 

20 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott, till afsalu af stråsäd, potatis och sockerbetor. Brist för eget behof 

af ärter, vicker samt gräs- och rotfruktsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och ladugårdsalster. Brist för eget behof 

ingen. 
M. Skogstillgång: Se år 1903. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Se år 1903. 
O. Binäringar: Se år 1903. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 200 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 650 kronor; för statpiga 400 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'25 kr.; af kvinna 125 kr. Vinterdagsverke 

af man Tso kr.; af kvinna l-oo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1909. Kungl. Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 
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TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1908. 

G O T T L A N D S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 14 augusti 1909, jämte följande missiv: 

»Gottlands läns Hushållningssällskap får härmed öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1908. 
Lokalundersökningar hafva ägt rum inom socknarna Älskog, Lye, Etelliem, När, Lau, Burs, Stånga, Hejde, Väte, Klinte, 

Fröjel, Eskelhem, Tofta, Sanda, Mästerby, Västergarn, Stenkumla, Västerhejde, Träkumla, Vall, Hogrän och Atlingbo. 

Visby den 12 augusti 1909. 
Enligt uppdrag: 

G. af Wetterstedt. 
Hushållningssällskapets sekreterare. > 

092028. Jordbrvhiåiatittik 1908. Gottlands län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Det rena sädesbruket, d. v. s. odling af enbart stråsäd med t. ex. hvart tredje år mellankommande helträda 
(3-skiftesbruket), är numera ganska sällsynt. Jämte stråsäd odlas höfoderärter och rotfrukter. 6- och 7-årigt omlopp eller 
öfvergång därtill förekommer i mellersta och södra delarna af länet. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 5'594 mantal; minsta 0'ooo24 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Genom kyla och regn fördröjdes vårsådden och kunde i allmänhet ej påbörjas förrän om

kring den 5 maj. Torka under senare hälften af juli. Ehuru riklig nederbörd i augusti, kunde höstsådden ajslutas i vanlig tid. 
D. Skördens beskaffenhet: Såväl höstsäd som vårsäd välbärgad. Potatisskörden något angripen af sjukdom. Halmskörden mycket 

god. Höskörden riklig, af utmärkt kvalitet. 
E Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77-2 kilogram; 1 hl. råg 718 kg.; 1 hl. korn 68 i kg.; 1 hl. hafre 48-8 kg.; 1 hl. 

ärter 822 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 1 del hafre och 1 del ärter eller vicker. 
Gr. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 95 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling föi foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 26 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 60 deciton; hö från naturlig äng 

7 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af hvete, råg, korn och sockerbetor. Brist för eget behof 

af hafre och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af nötkreatur, får, ägg, smör och mjölk. Brist för 

eget behof förefinnes ej. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster större än tillväxten. Brist för eget behof förefinnes ej. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Binga användning. 
O. Binäringar: Kalkbränning, slipstenstillverkning, tegeltillverkning, sockerfabrikation, något fiske och själfångst. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 262 kronor; för piga 158 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 603 kronor. (I medeltal.) Statpigor förekomma ej. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-65 kr.; af kvinna l'5o kr. Vinterdagsverke 

af man 192 kr.; af kvinna l i o kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1909. Kuagt. Bokttycketiet. P. k. Nontedt & SBaer. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1908. 

B L E K I N G E L Ä N . 

Arsuppgij'terna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 7 juli 1909, jämte följande missiv: 

»Blekinge läns Hushållningssällskap får härmed vördsamt öfversända sammandrag af länets jordbruksstatistik för år 1908 
och därvid meddela, att uppgifterna från Mjällby, Hällaryd, Fridlefstad, Tjurkö och Ramdala socknar grunda sig på nya lokala 
undersökningar. 

Karlskrona den 3 juli 1909. 
Enligt uppdrag: 

Paul Arnoldsson. , 
t. f. sekreterare.» 

091Ö3S. Jordbruhitatistik I90S. BUHnje län. 1 



2 B l e k i n g e 



län. 3 



4 B l e k i n g e 



län. 5 



6 

U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: På större och en del medelstora gårdar ordnadt växelbruk, eljest oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek; Största brukningsdelen 275/» mantal; minsta V îeoo mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårarbetena ofta afbrutna af regn; försommaren regnig; eftersommaren vacker, men bärg

ningen ofta afbruten af regn; stark frost i början af november. Vårsådden började i slutet af april. Skörd af hö började 
omkring 1 juli, af höstsäd i midten af augusti, af vårsäd i början af september, af potatis omkring 1 oktober, af rotfrukter 
i midten af oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: En del hafre regnskadad. Potatisskörden delvis skadad af röta, delvis af frost före upptagningen. II al ni -
skörden riklig. Höskörden riklig. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. hafre 53 kg.; 1 hl. 
ärter 86 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning; 50 delar korn och 50 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
11. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 26 deciton; höstsädeshalm 41 deciton; hö från naturlig äng 10 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra Jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af råg och potatis; i kusttrakten äfven af hvete. Brist för 

eget behof af ärter, vicker, klöfver- och gräsfrö samt kraftfoder. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mejeriprodukter, mest smör. 
M. Skogstillgång: Afyttring af sågadt virke, björk-, bok- och barrved samt grufstolpar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I Torhamns, Aspö, Uasslö, Mjiillby och Ysane socknar samt Ronneby landsförsamling. 
O. Binäringar: Mejerihandtering, sprit- och stärkelsetillverkning, stenhuggeri, saltsjöfiske, hemslöjd och bärplockning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 225 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q,. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 540 kronor; för statpiga 800 kronor. (Allt i medeltal.) 
It. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-20 kr.; af kvinna 1-25 kr. Viuterdagsverke 

af man 1-G5 kr.; af kvinna 1-00 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1909. Knngl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1908. 

KRISTIANSTADS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 9 augusti 1909, jämte följande missiv: 

»Härjämte öfvevsändes sammandrag af de statistiska uppgifterna öfver jordbruk och boskapsskötsel inom Kristianstads län 1908. 
Primäruppgifterna hafva lämnats af kommunalnämndernas ordförande ensamma eller i förening med Hushållningssällskapets 

sockenombud samt för städerna af resp. drätselkammare. 

Kristianstad den 6 augusti 1909. 

V. Ekerot. 
Hushållningssällskapets sekreterare.» 

091954. Jordbruksstatistik 1908. Kristianstads län. 1 
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U p p 1 y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: I allmänhet 4- till 8-skiftes växelbruk, oftast 7-skiftes. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 29112/125 mantal; minsta YCM351 mantal. 
C. Väderlek, sänings- och skördetider: Våren kall, regnig; försommaren regnig, liksom högsommaren; eftersommaren torr och vann; 

tidiga frostnätter. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis skadad af regn, riklig, delvis dåligt bärgad. Potatisskörden riklig och frisk, men 

angripen af röta under uppbevaringen. Halmskörden riklig. Höskörden synnerligen riklig, delvis regnskadad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. 

ärter 83 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 1—2 delar hafre och 2—1 del vicker, ärter eller pelusker. I skogsbygden 

ingår oftast 1 del vårråg. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 20 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 23 deciton; höstsädeshalni 30 deciton; hö från naturlig äng 18 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu i hela länet utom i nordligaste delen, där något bröd

säd köpes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu i hela länet. 
AI. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster i länets skogsbygder. Brist för eget behof å slättbygderna omkring Kristianstad, Ängel

holm och Simrishamn. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Allmänt i hela länet. 
O. Binäringar: Biskötsel, fiske, sprittillverkning, stärkelsefabrikation, träslöjd, klensmide, korgtillverkning i stor skala, tegel- och 

kalkbränning, cementfabrikation, stenhuggeri och stensliperi, fruktodling, cigarrfabrikation, kvarnrörelse, fiskodling, torfströbered
ning ni. m. 

I'. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 306 kronor; för piga 186 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 667 kronor; för statpiga 380 kronor. (Allt i medeltal.) 
K. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-7i kr.; af kvinna Tro kr. Vinterdagsverke af 

man Tas kr.; af kvinna l-26 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1909. Kung!. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1908. 

M A L M Ö H U S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 3 augusti 1909, jämte följande, missiv: 

»Malmöhus läns hushållningssällskap får härmed öfverlämna 1908 års uppgifter till jordbruksstatistiken för Malmöhus län. 

Malmö den U juli 1909. 

På Malmöhus läns hushållningssällskaps vägnar: 

G. T O R N E R H J E L M . 

G. Leufvén.» 

091740. Jordbruksstatistik 1908. Malmöhut lä». 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: 7-skiftes växelbruk allmännast, men äfven 6- och 8-skiftes växelbruk rätt vanliga; 4-, 5-, 9- och 10-skiftes 
växelbruk någon gång förekommande; på större gårdar i sockerbetsdistrikten användes 4-skiftes växelbruk (sockerbetor, korn, 
klöfver, hvete), och i närheten af städerna samt ä småbruken är fritt landtbruk ingalunda sällsynt. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 15 mantal; minsta 5ÖJUÖ mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden började i slutet af mars, men afbröts af regn och köld, så att den afslöts ej förr 

än omkring den 5 maj; våren varm, omväxlande med regn, sommaren varm, utom under hö- och sädesskörden då mycken 
nederbörd föll. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden på de flesta ställen regnskadad. Potatisskörden god och riklig. Halmskörden riklig. 
Höskörden riklig, men regnskadad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 07 kg.; 1 hl. ha fre 52 kg.; 1 hl. 
ärter 83 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 33-8 deciton; höstsädeshalm 4(vi deciton; hö från naturlig äng 

427 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af hvete, korn och sockerbetor, på sina ställen äfven af 

potatis. Brist för eget behof af gräs- och klöfverfrö, på sina ställen äfven af råg, hafre och potatis. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, ungnöt och svin samt ladugårdsprodukter. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster inom några få socknar i Bara, Torna, Luggude, Frosta och Färs härad. Brist för 

eget behof inom flertalet af länets socknar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inom några socknar af Luggude, Frosta och Onsjö härad bränntorf till afsalu, inom vissa 

socknar af länets alla härad för eget behof, men inom flertalet socknar brist. 
O. Binäringar: Handtverk, fiske och biskötsel, socker-, brännvins- och tegeltillverkning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 324 kronor; för piga 198 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 680 kronor; för statpiga 378 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'fii kr.; af kvinna l-6 7 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-92 kr.; af kvinna 1-29 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm. 1909. Kuugl. Boktrycker ie t . 1'. A. Norstedt k Söuer. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 8 . 

H A L L A N D S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl, Statistiska Centralbyrån den 16 augusti 1U09, jämte följande missiv: 

»Hallands' läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfvorlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för är 1908 
med tillkännagifvande tillika, att samtliga socknar inom Höks och Tönnersjö härad varit föremål för en af sällskapets jordbruks
konsulent verkställd noggrann undersökning, hvarjämte skörderesultaten k stråsäd, sockerbetor m. in. blifvit undersökta. 

Halmstad den 12 augusti 1909. 

A förvaltningsutskottets vägnar: 

S. B. BRUHN. 

E. Grundberg. 

092550. Jonlbrtthstatistik 1908. Hallands län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: G- ä 7-årigt allmännast, men förekommer äfven 5-årigt på de större gårdarne i länets södra del och 8-årigt 
på en del gårdar i liinets norra del. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårbruket började den 13 april. Våren var kall och regnig, hvarför vårbruket ej afslutades 

förr än i slutet af maj månad. Försommarens väderlek var mycket tjänlig mod god värme och lagom nederbörd, och blef 
skörden mycket god. I medio af juli blef en regnperiod, som fortsatte ända till slutet af september. 

D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden blef i allmänhet välbärgad. Vårsäden bärgades visserligen torr, men led mycket af regn, 
hvarför kvalitén blef mindre god. Potatisskörden medelgod och i allmänhet frisk. Halmskörden god, men af vårsäden mindre 
god kvalitet. Höskörden god och välbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 7G kilogram; 1 hl.- råg 73 kg.; 1 hl. korn G4 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. 
ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre och 2 delar pelusker och vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö. omkring 25 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 35 deciton; höstsädeshalm 38 deciton; hö från naturlig äng 

IG deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af alla sädesslag å slättbygden, för eget behof i skogs

trakterna. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar och utmönstrade nötkreatur samt stor svin

försäljning. 
M. Skogstillgång: Afyttring af timmer, ved och props. Brist för eget behof i kusttrakterna. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bränntorf upptages allmänt, där sådan finnes, för eget behof samt till försäljning särskildt i skogs

trakterna. 
O. Binäringar: Snickeri i stor omfattning i Lindome socken. Ilemväfnad i gränssocknarne till Västergötland, bindning i södra 

Halland; sjöfart, fiske och stenhuggeri i kustsocknarne. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 250 kronor; för piga 160 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 560 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2"25 kr.; af kvinna Pso kr. Vinterdagsverke 

af man P75 kr.; af kvinna Poo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm. 1910. Kung!. Boktryckeriet . P. A. Norstedt k Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1908. 

G Ö T E B O R G S OCH B O H U S LÄN. 

Ärsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 23 september 1009, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1908 från Göteborgs och Bohus läns hus
hållningssällskap. 

De lokala undersökningar, som årligen företagas inom omkring V10 af länets område, hafva för nämnda år ägt rum inom 
Kållereds, Tufve, Jörlanda, Ljungs, Skredsviks, Morlanda, Skaftö, Svenneby och Nafverstads socknar. 

Göteborg den 21 september 1909. 

Erik M. Koch. 
nushåjlningssiillskapets sekreterare. > 

00247-J. Jordbruksstatistik 1903. GuUlorgs och Duhus län 
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U p p 1 y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Viil de större ncli en tlel niiiulre egendomar ordnadt växelbruk med i allmänhet 7 l\ 8 skiften, eljest oregelbundet, 
äfven utan träda. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 14-125 mantal; minsta O-oooo-tn mantal. 
C Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden på sina ställen försenad af regn, likaså bärgningen af densamma. För skörden 

af hö och höstsäd var väderleken gynnsam. 
I). Skördens beskaffenhet: Skörden af höstsäd god, af vårsäd delvis mindre god. Potatisskörden god. 11 almskorden god. Hö

skörden god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 75 kilogram; 1 hl. råg 7;! kg.; 1 hl. korn f!7 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 

'i kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Yårsädeshalm 30 deciton; höstsädeshalm 50 deeiton; hö från naturlig äng 

20 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu i allmänhet. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu i allmänhet. 
AI. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster i några delar af länet. Brist för eget behof i större delen af länet. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Där de finnas, allmänt. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, båtbyggeri, tillverkning af träkärl, stenhuggeri. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 275 kronor; för piga. 175 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 750 kronor; för statpiga 400 kronor. (Allt i medeltal.) 
It, Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Somniardagsverke af man 2T>O kr.; af kvinna 1T,O kr. Viuterdagsveike 

af man P75 kr.; af kvinna 125 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

ijtdi-kliolm l t W . K u n g ) . I i . i l . l i -vcl ,cr i i ' t . 1'. A. .Vorslrilt i Söm-r. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 8 . 

Ä L F S B O R G S L Ä N S 
Södra Hushållningssällskaps område. 

Arsuppffifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 20 april 1909, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Älfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott öfverläranas härmed 1908 års 
jordbruksstatistiska sammandrag för sällskapets område. 

Lokalundersökningar hafva detta år företagits inom samtliga socknar i As och Gäsene härad. 

Salgutsered, Fritsla i april 1909. 

A. Andersson.» 

09911. Jordbruksstatistik 1908. Älfsborgs läns södra del. 1 



2 Ä l f s b o r g s l ä n s 
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10 

U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Växelbruk, ganska fritt, med 2- och 3-åriga gräsvallar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 12 mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårarbetet började i slutet af april. Väderleken var under våren och sommaren synnerligen 

gynnsam, men däremot mycket ogynnsam för sädesbärgningen. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden blef till stor del regnskadad. Potatisskörden riklig, frisk och god. Ualmskörden riklig, 

men delvis regnskadad. Höskörden mycket riklig, delvis ej välbärgad. 
K. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 75 kilogram; 1 hl. råg 60 kg.; 1 hl. korn 51 kg.; 1 hl. hafre 45 kg.; 1 hl. ärter 

80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 12 procent och tiniotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 15 deciton; höstsädeshalm 21 deciton; hö från naturlig äng 

0 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Brist för eget behof af hvete, råg och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mejeriprodukter från en del af området, men brist 

för eget behof i fabriksdistrikten. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortgår från skogstrakterna. Brist för eget behof inom områdets sydvästra del. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Ej så mycket till bränsle, dock mer till torfströ. 
O. Binäringar: llandväfnad, maskinstickning, »dussinsöm» i stor skala samt gtöfre träslöjd och inöbelsnickeri. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 270 kronor; för piga 148 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng (53G kronor; för statpiga 353 kronor. (Allt i medeltal.) 
H. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Soinmardagsverke af man 2"2r> kr.; af kvinna lv>o kr. Vinterdagsverke 

af man l-co kr.; af kvinna l i o kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, l lJ09. K n n y; I. B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 8 . 

Ä L F S B O R G S L Ä N S 
Norra Hushållningssällskaps område. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 12 juli 1909, jämte följande missiv: 

»På Älfsborgs läns norra hushållningssällskaps vägnar får jag härigenom vördsamt öfversända ett häradsvis upprättadt 
sammandrag öfver de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1908 tillika med sockenuppgifter för de under året noggrant genom
gångna Ale och Valbo härad. 

Vänersborg den 11 juli 1909. Enligt uppdrag: 

Kr. von Sydoio. 

0915S0. Jordbruksstatistik 1908. Älfsborgs Uns norra dtl. I 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Allmänt växelbruk, 6 ä 9-årigt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 10J mantal; minsta , , 7 ^ mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern mild mod tämligen normal nederbörd; mars och april ganska kalla och torra; första 

delen af maj äfvcn med jämförelsevis låg temperatur; sommaren något varmare än vanligt med normal nederbörd; september med 
temperatur under normalmåttet; oktober däremot mild med ovanligt ringa nederbörd; november med lägre och december med 
högre temperatur än vanligt samt mindre nederbörd än resp. normalkvantiteter. — Vårbruket började på en del ställen i slutet 
af april, afbröts dock snart samt var i allmänhet afslutadt inom maj månad. — Höskörden, som påbörjades i vanlig tid, för
siggick tämligen ostörd; omedelbart därefter vidtog skörden af höstsäd; vårsädesskörden, påbörjad i slutet af augusti, var ej 
afslutad förr än i början af oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Skörden af höstsäd välbärgad, af vårsäd regnskadad. Potatisskörden af i allmänhet god beskaf
fenhet. Halmskörden af höstsäd af mycket god beskaffenhet, af vårsäd däremot mindre god. Höskörden i största allmänhet af 
utmärkt kvalitet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn Gi kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. ärter 
81 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 63 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 17 deciton; höstsädeshahu 42 deciton; hö från naturlig äng 

8 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu endast obetydligt. Brist för eget behof i allmänhet icke. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget behof 

i allmänhet icke. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster ej ringa. Brist för eget behof inom flere delar af området. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Ganska allmänt, särskildt inom de skogfattiga delarne. 
O. Binäringar: Se 1902 års uppgifter. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 250 kronor; för piga 14G kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng t>17 kronor. (I medeltal.) 
II. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-35 kr.; af kvinna 154 kr. Vinterdagsverke 

af man l-58 kr.; af kvinna 120 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1909. Kungl. Bok t rycke r i e t . P. A. Xorstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 8 . 

S K A R A B O R G S L Ä N . 

Arsuppgiflerna iiikommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 10 juni 1909, jämte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfversända Skaraborgs läns bidrag till jordbruksstatistiken för år 1908. 

Sedan föregående års uppgift ingafs liafva följande socknar af Vadsbo härad blifvit lokalt undersökta, nämligen: 
Amnehärad, Finnerödja, Hofva, Älgarås, Beateberg, Mölltorp, Ransberg, Trästena och Undenäs. 

Sköfde den 14 juni 1909. 

Enligt uppdrag: 

Fr. Manncrfelt. 
t. f. pekretorare.» 

r/os>. Jordbruksstatistik 1908. Slanilm-r/s län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: G- å 8-årig (allmännast 7- ä 8-årig) cirkulation. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 11-375 mantal; minsta Ooooi mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden började under senare delen af april, men afbröts under maj månad af inträf

fande regnperioder. För alla foder- och sädesslag var bärgningsvädret någorlunda gynnsamt. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet god; på vissa trakter dock ej fullt medelmåttig. Potatisskörden god och 

af utmärkt beskaffenhet, llalmskörden riklig. Höskörden riklig. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 75 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 60 kg.; 1 hl. hafre 47 kg.; 1 hl. ärter 

77 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre och 1 del ärter eller vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härfur använd areal upptager lin omkring 90 procent och hampa återstoden. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring (>0 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 21 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig äng 14 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af såväl vår- som höstsäd flerstädes. Brist för eget 

behof af kraftfoderämnen. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget behof 

ingen. 
M. Skogstillgäng: Afyttring af skogsalster inom vissa delar af länet riklig. Brist för eget behof mångenstädes å »Falbygden» och 

»Västgötaslätten». 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bearbetas på vissa trakter. Torfströberedning tilltager. 
O. Binäringar: Fiske, jakt och slöjd. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 252 kronor; för piga 183 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 500 kronor; för statpiga 275 kronor. (Allt i medeltal.) 
K. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-4 0 kr.; af kvinna 14o kr. Vinterdagsverke 

af man Tas kr.; af kvinna 0-u2 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1909. Kung;!. Bokt rycker ie t . P. A. N'orstedt & Söner. 
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TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 8 . 

VÄRMLANDS LÄN. 

Arsuppgiftema inkomma till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 24 augusti 1909, jämte följande missiv: 

»Härmed har jag äran öfversända uppgifter till 1908 års jordbruksstatistik från Värmlands län. 
Karlstad den 23 augusti 1909. 

Efter anmodan 

Axel TAftman.t 

Voo. •)oi lU/ruhsstntixtik 1908. Värmlands län. 1 
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Upplysningar. 

A. Brukningssätt: 7- h 8-årigt cirkulationsbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Störstii brukningsdelen fl-875 mantal; minsta O-OOM mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren och försommaren varma med tillräcklig nederbörd. Högsommaren torr. Regnperiod 

vid hafrebärgningen, som därigenom försenades. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad, vårsäden på några ställen regnskadad. Potatisskörden i allmänhet af god be

skaffenhet, delvis angripen af torröta. Ilalmskörden till större delen af god beskaffenhet. Höskörden af god beskaffenhet. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 71-s kg.; 1 hl. korn 54 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. 

ärter 78 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar kom och 3 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptages uteslutande af lin. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 67 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22deciton; höstsädeshalm 34 deciton; hö från naturlig äng 14 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af hö och något höstsäd, dock anses sädestillgången ej 

fullt tillräcklig i länets västra och norra delar. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar och mejeriprodukter. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster äger fortfarande rum. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I ringa omfattning. 
O. Binäringar: Skogskörslor och fiske. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 144 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng G00 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
It. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-uo kr.; af kvinna 1-BO kr. Vinterdagsverke af 

man 1-75 kr.; af kvinna 1-a kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1909. Kungl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Sihier. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1908. 

Ö R E B R O L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 20 juli 1909, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott får jag härmed äran öfverlämna sammandrag 
af de från länets kommuner insamlade primiiruppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel under år 1908. 

Sannahed, Hallsberg den 16 juli 1909. 

B. LINDBLAD. 

Örebro läns Kungl. IIushällningssulhlcBps sekreterare.! 

091609. Jordbruksstatistik 1908. Örebro län. 
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U p p l y s n i n g a r . 
A. Brukningssätt: Mestadels växelbruk med allmännast 7-årig, men äfven längre eller kortare omloppstid. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största uppgifna brukningsdelen 127 mantal; minsta 1/i320oo mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden pågick från förra hälften af april till slutet af maj under mestadels tjänlig 

väderlek; höstsådden, delvis försvårad af väta, ägde rum från medio af augusti till slutet af september. Höbärgningen ägde 
rum under mycket gynnsamma förhållanden och var allmänt afslutad under juli månad. Eågbärgningen försiggick jämväl under 
gynnsamma förhållanden; påbörjades omkring 6 augusti. IIvete- och hafrebärgningen, som påbörjades under senare hälften af 
augusti, försvårades något genom då inträffade regnperiod. 

D. Skördens beskaffenhet: Hvete- och hafreskörden delvis regnskadad; sädesskörden i öfrigt välbärgad. Potatisskörden af god be
skaffenhet. Halinskörden riklig. Höskörden god, af god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76-5 kilogram; 1 hl. råg 70-7 kg.; 1 hl. korn 63 kg.; 1 hl. hafre 40 kg.; 1 hl. ärter 
78 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1/s korn eller ärter och vicker och 2/3 hafre. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptages hufvudsakligen af lin. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 33 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 235 deciton; höstsädeshalm 31 deciton; hö från naturlig äng 16-4 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu i flertalet af länets kommuner. Brist för eget behof 

inom några af bergslagskommunerna samt stadsområdena. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu i de flesta kommuner. Brist för eget behof uppgifves 

endast frän ett fätal kommuner. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster, kol, timmer och ved, äger rum från ett flertal kommuner. Brist för eget behof inom 

ett tiotal kommuner. 
O. Binäringar: Mejerirörelse, kreaturshandel, slakt, trädgårds-, fjäderfä- och biskötsel, jakt, fiske, slöjd — tillverkning af möbler 

och laggkärl, borstbinderi, smide, skomakeri m. m. — kvarn- och sågverksrörelse, timmerhuggning och -körning, kolning, tegel-
och torfströtillverkning, kalkbränning, kimrökstillverkning, grufarbete, malmkörning, byggnadsarbeten, stenhuggeri ni. m. 

P. irslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 269 kronor; för piga 169 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 567 kronor; för statpiga 322 kronor. (Allt i medeltal.) 
K. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-55 kr.; af kvinna 1-50 kr. Vinterdags

verke af man 1-59 kr.; af kvinna 1-00 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1909. Knngi. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 
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V Ä S T M A N L A N D S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 13 juli 1909, jämte följande missiv: 

»Härmed öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Västmanlands län 
för år 1908. 

Västerås den 10 juli 1909. 

J. O. Bergstrand.» 

001036. Jordbruksstatistik 1903. Västmanlands län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Växelbruk å största delen odlad jord; oordnadt omloppsbruk å en del nyodlingar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren torr; sommarvärmen något under det normala; riklig nederbörd under juni och au

gusti; hösten torr och ovanligt mild. Vårbruket börjad^e omkring den 1 maj, höbärgningen den 6 juli, rågskörden den 10 au
gusti, hveteskörden den 18 augusti; vårsädesskörden pågick från slutet af augusti till inemot medlet af oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden god. Halm- och höskörden i allmänhet välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn C3 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. ärter 

80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2/3 hafre och 1/s vicker. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptages af lin. Hampodling förekommer ej. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 25 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 31 deciton; höstsädeshalm 36 deciton; hö från naturlig äng 

12 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster helt ringa utom länet. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Vid några bruk och större egendomar. 
O. Binäringar: I norra delarne af länet bergsbruk och skogshandtering; i södra delarne af länet, särskildt vid Mälaren, tegeltill

verkning; på några ställen tillverkning af torfströ och torfmull. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 267 kronor; för piga 182 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon i medeltal: För statdräng 570 kronor; för statpiga 337 kronor. (Häri ingår dock icke 

värdet af husrum och ved, hvilket värderas i medeltal för statdräng till 95 kronor; för statpiga till G4 kronor.)' 
It. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-59 kr.; af kvinna 150 kr. Vinterdagsverke 

af man 180 kr.; af kvinna loo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1909. Kungl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 8 . 

K O P P A R B E R G S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 9 augusti 1009, jämte följande missio: 

»Har äran härmed insända sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Kopparbergs 
län för år 1008. 

Lokalundersökningar äro under året utförda inom Väster-Bergslags fögderi af vandringsrättaren C. Johansson. 

Falun den 7 augusti 1909. 

Enligt uppdrag af Kopparbergs läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott: 

Bengt Torssell. 
Sekreterare.» 

Vo9 Jordbruksstatistik 1908, Kopparbergs län. 1 



2 K o p p a r b e r g s 



län. 3 



4 K o p p a r b e r g s 



län. 5 



6 

U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: I de södra delarna af länet växelbruk med 7 å 8 skiften och 3- ä 4-åriga vallar; uti de norra och västra 
delarna, där brukningssättet är mera oregelbundet, varieras mest mellan vårsäd och mångåriga vallar. Ron träda obetydligt; 
råg sås å upplöjd vall. Potatisen intager jämförelsevis stort rum, och rotfruktsodlingen är i tilltagande. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 500 hektar; minsta 0-4 ar. Som exempel på den i vissa trakter till ytter
lighot drifna sönderdelningen af jorden anför länets förste landtmätare i ett lämnadt uttalande, att vid landtmäteridelning af 
ett fäbodeundantag vid Kalbol i Mora socken, beläget cirka ?>lJ2 mil från byn, ett skogsskifte om 1 kvadratmeter tilldelats en 
delägare. Vidare finnas skogsskiften, som äro 2 meter breda vid Mora-Fjesko fäbodar samt sådana, som äro 1 mil långa och 
7'/2 meter breda i Lima socken ni. il. egendomligheter. Såväl skog som jord, fördelade i 20—30 skiften, hör ej till sällsynt-
heterna för en småbrukare, exempelvis i Mora socken. 

C. Väderlek, sånings- och skördetider: Såväl vår- som höstsädessådden kunde utföras å normal tid och under gynnsamma väder
leksförhållanden. Detsamma kan också sägas oin skördens bärgning, med undantag möjligen af en period i början af september, 
då ostadig och regnig väderlek orsakade mycket hinder i bärgningsarbetet, om också ingen egentlig skada däraf är att omförmäla. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad och af god beskaffenhet. Potatisskörden frisk och god. Ilalmskörden välbärgad 
och af bästa beskaffenhet. Höskörden vacker, välbärgad och näringsrik. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78-e kilogram; 1 hl. råg 72-2 kg.; 1 hl. korn 65-3 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 
76-6 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 3 delar hafre och i trakten öster om Siljan 2—3 delar gråärtor. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin alltsammans. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 75 procent och timotej- jämte annat gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 38 deciton; hö från naturlig äng l l c 

deciton. .(Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af råg, hafre och hö i de sydliga delarna. Brist för 

eget behof af hvete, ärter och gräsfrö inom de flesta områdena och af råg samt något fodersäd inom de nordligare orterna. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af nötkreatur, mjölk och smör samt af hästar, fastän 

endast i ringa antal, från vissa trakter, såsom Itättvik, Leksand, Västerbergslagen och Hedemoratrakten. Brist för eget behof 
af hästar å nordliga orter samt af smågrisar och fläsk mångenstädes. 

M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster pågår som förut, fastän för tillfället i mindre omfattning. Anmärkas bör dock, att 
timmertillgången minskats och att kolning ej bedrifves i så stor skala som förut, under det att försäljning af virke till pappers
massa ansenligt ökats. Brist för eget behof förekommer, i stort sedt, ingenstädes. 

N. Bränntorfsmossar begagnade: Förekommer endast i ringa utsträckning vid några bruksegendomar inom Grangärde, Hedemora 
och Säfsnäs socknar. Torf till strö för ladugårdens behof upptages nästan öfverallt; å en del mossar beredes äfven torfströ 
fabriksmässigt till afsalu. 

O. Binäringar: Skogs- och bergsbruk samt arbete vid industri- och byggnadsföretag. Därjämte idkas ännu något gårdfarihandel 
och bedrifvas kreaturs- och slakteriaffärer, diverse handtverk, skinnberedning, slipstenstillverkning, gällfejuteri samt förfärdigande 
af korgar och laggkärl. Kvinnlig hemslöjd (gammal dalaslöjd) bidrager också till uppehället inom vissa orter, likasom också 
turistströmmen å många områden, särskildt de gamla socknarne kring Siljan, tillför befolkningen goda förtjänster. 

P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 358 kronor; för piga 145 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stativjon. För statdräng 693 kronor; för statpiga 365 kronor. (Allt i medeltal.) 
It. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-86 kr.; af kvinna 1T>5 kr. Vinterdagsverke af 

man 2-43 kr.; af kvinna P20 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1909. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söuer. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1908. 

G Ä F L E B O R G S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kxingl. Statistiska Centralbyrån den 1 juli 1009, jämte följande missiv: 

»Iliiijämte för jag vördsamt öfverlänma jordbruksstatistiska sammandraget för Gäfleborgs län för är 1908. 

Gäfle den 30 juni 1909. 

Enligt uppdrag 

Agatlwn Westman: 

001490. Jordtirul-istalistik 1909. Gäfleborgs län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Ordnadt växelbruk tämligen allmänt infördt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 194 53 mantal; minsta 0-oo3 mantal. 
C. Yäderlek, sånings- och skördetider: Tillgängen pä snö var under hela den egentliga vintern god och lagom för skogsarbetena. 

Första hälften af maj var kall och torr med frostförande nätter. Vårsådden började i medio af maj och fortgick under gynn
samma förhållanden. Sommaren var gynnsam för växtligheten, och den rika grödan inbärgades under särdeles utmärkta 
väderleksförhållanden. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden värd t mycket väl inbärgad. Potatisskörden af god beskaffenhet, men på grund af frost 
natten mellan den 9 och den 10 juni blef skördemängden i allmänhet mindre god. Ilalmskörden god och af god beskaffenhet. 
Höskörden riklig och väl inbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 736 kg.; 1 hl. korn G6-8 kg.; 1 hl. hafre 53-2 kg.; 1 hl. 
ärter 79-2 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. Vid odling af grönfoder användes vicker eller pelusker 
i blandningen. 

G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 30 deciton; hö från naturlig äng 

10 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af vårsäd och foder. Brist för eget behof af höstsäd. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af nöt- och fårkreatur samt mjölk och smör. Brist 

för eget behof af svin. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortgår i nästan oförminskad skala. Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bränntorf tillverkas blott undantagsvis, men torfströ i stor utsträckning. 
O. Binäringar: Vinterkörslor i skogarne samt timmerhuggning, tegel- och torfströtillverkning, bärplockning, insamling af tall- och 

grankott, höns- och biskötsel, fiske, väfnad in. in. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 320 kronor; för piga 135 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 633 kronor; för statpiga 39b' kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-8» kr.; af kvinna l-49 kr. Vinterdagsverke 

af man 2-4i kr.; af kvinna l - i s kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1909. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1908. 

V Ä S T E R N O R R L A N D S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 6 augusti 1909, jämte följande missiv: 

»Sammandrag af de statistiska uppgifterna (lämnade af koinmunalnämndsordförandena i de särskilda socknarna samt magi
straterna i städerna) angående jordbruk och boskapsskötsel inom Västernorrlands län för år 1908 öfverlämnas härmed vördsamt. 

Härnösand den 3 augusti 1909. 

Enligt uppdrag 

J. Modin. 
Västernorrlands läns 

hushållningssällskaps sekreterare.) 

"45/oo. Jordbruksstatistik 1908. Västernorrland län. 1 



2 V ä s t e r n o r r l a n d s 
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6 V ä s t e r n o r r l a n d s 



l ä n . 7 



8 V ä s t e r n o r r l a n d s 



län. 9 



10 

U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Tämligen fritt; växelbruk alltmera allmänt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största hrukningsdelen 5-875 mantal; minsta O'ooi mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Nederbörden var synnerligen ojämn till mängden under årets olika månader; uppgick på 

ett dygn, den 18 juni, till 187-a mm. Sådden verkställdes i slutet af maj ocli förra delen af juni månader; skörden i augusti, 
september och oktober månader under rätt gynnsamma förhållanden. 

D. Skördens beskaffenhet: Potatisskörden mer än medelmåttig af god, på sina ställen utmärkt god-beskaffenhet, rlalmskördcn 
god såväl till mängd som beskaffenhet. Höskörden öfver medelmåttan och af god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger f>0 kilogram; 1 hl. korn 52 kg.; 1 hl. hafre 34 kg.; 1 hl. ärter Gf) kg. (Allt i 
medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 50 delar korn och 50 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring ,'38 procent och tiniotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 27 deciton; hö från naturlig äng 9-5 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Uvete- och rågmjöl införes. En del utsädeskorn inköpt från Norrbottens län. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Något smör, kött och kreatur importeras från Finland och uppköpes i 

andra delar af riket; amerikanskt fläsk importeras. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster, trävaror och kol. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, forsling och flottning af timmer, arbete vid sågverk och lastningsplatser samt fiske. 
P. Årslön för tjänstohjon i husbondes kost: För dräng 275 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 500 kronor; för statpiga 250 kronor. (Allt i medeltal.) 
II. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man .'Voo kr.; af kvinna 2-oo kr. Vinterdagsverke 

af man 2-so kr.; af kvinna 1-2 s kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1909. Knngl . Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 8 . 

J Ä M T L A N D S L Ä N . 

Arsvppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån Jen 5 juli 1909, jämte följande missiv: 

»Härmed öfverläimias sammandraget öfver 1908 års jordbruksstatistik för Jämtlands län, och har Södra fögderiet särskildt 
undersökts af en utaf länets jordbrukskonsulenter. 

Östersund den 3 juli 1909. 

På Jämtlands läns hushållningssällskaps vägnar: 

JOHAN WIDÉN. 

J. F. Broman 

09152S. Jordbruksstatistik 1908. Jämtlands lin. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: 1—3 är öppet, efter vallbrott för säd, grönfoder och rotfrukter, därefter 4- ;i 5-årig vall. Ordnade växelbruk i 
få fall. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2-207 mantal; minsta Oooi mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Väderleken för skörden gynnsam. Såningstiden normal. Höskörden som vanligt i slutet 

af juli; sädesskörden vidtog redan i början af september. 
I). Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden knappt medelmåttig, men af särdeles god beskaffenhet, Halin-

skörden god. Höskörden öfver medelmåttan, delvis riklig. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger GO kilogram; 1 hl. kom 55 kg.; 1 hl. hafre 40 kg.; 1 hl. ärter 75 kg. (Allt i 

medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 90 procent och hampa återstoden. 
II. Fröodling för foderväxter: Det skördade fröet utgöres endast af timotej. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 30 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 

10 ä 12 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af hö och något korn. Brist för eget behof af hvete, 

råg, liafro och ärter. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, nötkreatur och ladugårdsprodukter. 

Brist för eget behof förefinnes icke. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster rätt betydlig af mindre dimensioner. Brist för eget behof förefinnes icke. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafvcrkning, varutransport, jakt, fiske, handel och kalkbränning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 350 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 800 kronor; för statpiga 400 kronor. (Allt i medeltal.) 
K. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af nian 3-oo kr.; af kvinna l-5o kr. Vinterdagsverke 

af man 2-5o kr.; af kvinna 1'25 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under ävet.) 

Stockholm 1909. Kuugl. Bokt rycker ie t . 1'. A. Norstedt St Sonor. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1908. 

V Ä S T E R B O T T E N S LÄN. 

Armppyifterna inkomma till Kungl. Statistiska Centralbyrån Jen 14 december 11)011, jämte följande missie: 

»Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps förvaltninusutskott far härmed öfveilänma suimnandrag tffver 1908 års 
joidlmiksstatistiska uppgifter. 

Umeå den 11 december 1909. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

II. iiJÖRKLUNI). 

O. K. Smidiii. 

•''' ot>. Jordbruksstatistik /9(W. Västerbultois lan. 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Växelbruk mod fleråriga vallar samt ensädesbruk å vissa ställen inom lappmarken. 
13. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2547 mantal; minsta 0-oooi mantal. 
C. Väderlek, sänings- och skördetider: En gynnsam vår och försommar med tillräcklig nederbörd, sommaren sval till omkring 

den 10 juli; sedan en intensiv värme och torka, gynnsam för höets bärgning och befordrande sädens utveckling och mognad. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden god och välbärgad. Potatisskörden i kustlandet medelmåttig eller under medelmåttan, 

i lappmarken god skörd; beskaffenheten god. Halmskörden god och välbärgad. Höskörden god, delvis riklig; välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 61 kilogram; 1 hl. korn 53 kg.; 1 hl. ha fre 41 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 95 procent och hampa återstoden. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 5 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 28'6 deciton; hö från naturlig äng 

5 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillråcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu intet. Brist för eget beliof af alla sädesslag, dock mindre 

än vanligt. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af smör, ost, hudar och skinn. Brist för eget 

behof af svin och fläsk. 
M. Skogstillgang: Afyttring af skogsalster h de flesta orter betydlig. Brist för eget behof förekommer endast inom de öfversta 

fjälltrakterna. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsarbeten, timmerflottning, tjärbränning, kolning, Iasskörning, något husslöjd, jakt och fiske. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 255 kronor; för piga 104 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 632 kronor; för statpiga 325 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3-oo kr.; af kvinna 1/68 kr. Vinterdagsverke 

af man 2'2i kr.; af kvinna 121 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1910. Kungl . B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1908. 

NORRBOTTENS LÄN. 

Arsuppgiflema inhommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 24 september 1909, jämte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfverlämna uppgifterna till 1908 års jordbruksstatistik för Norrbottens läns hushållningssällskaps område. 

Luleå den 21 september 1909. 

Enligt uppdrag 

Paul Hellström. 
Hushållningssällskapets sekreterare.>• 

092348. Jordbruksstatistik 1908. Norrbottens län. 1 



2 N o r r b o t t e n s 



län. 3 



4 N o r r b o t t e n s län. 

U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: I norra delarne af länet mest enträdesbruk, i 
kusttrakten mest växelbruk. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 3 mantal; 
minsta T | |jj mantal. 

C. Väderlek, sånings- och skördetider: Kall försommar, varm och 
vacker eftersommar och höst. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden 
väl inbärgad, af god beskaffenhet. Halmskörden god. Hö
skörden af god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 65 kilogram; 1 hl. 
korn 60 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar 
hafre. 

I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 
34 deciton; höstsädeshalm 36 deciton; hö från naturlig äng 
9 deciton. (Om höskörden frän odlad jord och naturlig äng 
upplyser kol. 57.) 

K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till 
afsalu finnes ej. Brist för eget behof täckes genom import 
söder ifrån. 

L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott 
till afsalu finnes ej. Brist för eget behof täckes genom import, 
hufvudsakligen från Finland. 

M. Skogstillgäng: Afyttring af skogsalster i stort omfång. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Något i Soppero och Karesuando. 
O. Binäringar: Skogsafverkningar, varutransporter, jakt, fiske, 

hemslöjd, kolning och tjärbränning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; 

för piga 125 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 700 kronor; 

för statpiga 400 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommar-

dagsverke af man 3-25 kr.; af kvinna 2-25 kr. Vinterdagsverke 
af man 2-25 kr.; af kvinna Tso kr. (Allt i medeltal, enligt 
gängse priser under året.) 


	Bidrag till Sveriges officiella statistik. N. Jordbruk och boskapsskötsel. XLIV. Hushållningssällskapens berättelser för år 1908. Jämte sammandrag, utarbetat av Statistiska centralbyrån
	Inledning
	N. Jordbruk och boskapsskötsel. XLIV. Hushållningssällskapens berättelser för år 1908. Jämte sammandrag, utarbetat av Statistiska centralbyrån
	Innehåll
	Sammandrag af Hushållningssällskapens berättelser förår 1908, utarbetadt af Statistiska Centralbyrån
	Berättelsen
	Tab. A. Arealen af trädgård, åker, äng och skog i förhållande tillhvarje områdes hela ägovidd af fast mark, år 1908
	Tab. B. Åkerjordens användning, i % af hvarje områdes helaåkervidd, år 1908
	Tab. C. Blandsädens vanliga sammansättning samt lin- ochhampodling, år 1908
	Tab. D. Skörd på hektar, år 1908
	Tab. E. Skörden af säd och rotfrukter, reducerad till rågvärde ochjämförd med åkervidden, år 1908
	Tab. F. Resultaten af 1908 års skörd, med fäst afseende å in- ochutförsel, åtgång för brännvinsbränning och utsädesbehof
	Tab. G. Spannmålens vikt i kilogram för 1 hektoliter, år 1908
	Tab. H. Fröodling af foderväxter och foderskörd på hektar, år 1908
	Tab. I. Markegångsprisen å 1 hektoliter spannmål, 1 deciton höoch halm samt 1 kilogram smör, år 1908
	Tab. K. In- och utförsel af ladugårdsalster och dylikt, åren1906-1908
	Tab. L. Arbetsprisen (i kronor), år 1908

	Tabellbilaga
	Tab. 1. Öfversikt af 1908 års jordbruks-statistiska uppgifter
	Anmärkningar till tab. 1

	Résumé de la statistique agricole de 1908

	1908. Stockholms län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Uppsala län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Södermanlands län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Östergötlands län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Jönköpings län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Kronobergs län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Kalmar läns Norra Hushållningssällskaps område
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Kalmar läns Södra Hushållningssällskaps område
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Gottlands län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Blekinge län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Kristianstads län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Malmöhus län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Hallands län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Göteborgs och Bohus län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Älfsborgs läns Södra Hushållningssällskapsområde
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Älfsborgs läns Norra Hushållningssällskapsområde
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Skaraborgs län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Värmlands län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Örebro län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Västmanlands län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Kopparbergs län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Gäfleborgs län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Västernorrlands län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Jämtlands län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Västerbottens län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar

	1908. Norrbottens län
	Berättelsen
	Tabell
	Upplysningar




