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Abstract 

 

In Sweden there are many people who take the food on our tables for granted, there is rarely 

anyone who reflects on the fact that it was hard work behind. The situation has not always 

been like that. During the late 1800s there were still many people living in rural areas and 

their livelihood was farming. Their jobs and mundane chore was to produce, if not the whole, 

but parts of the food that would later be consumed in the household. The studied period in this 

paper was colder than today, and people therefore had to adapt to this. The study's purpose is 

therefore to examine how society could adapt to the current climate. The study is therefore 

based on material from Statistics Sweden but also historical meteorological data from SMHI. 

This study shows how the western Swedish farmers changed their way of farming. This was 

done by the previous land consolidation reforms made possible a more large-scale agriculture 

and individual responsibility had to be higher. A colder climates generally generated smaller 

harvests, but when agricultural society had undergone major change through land parcelling 

and new technological innovations had entered the market as farmers were able to maintain 

production even in years with low average temperatures. The study also shows how farmers 

came to have more animals on farms, to produce both meat and dairy products. Farmers also 

came to increase potato cultivation which gave large harvests and gave a more differentiated 

work and facilitated the work of sowing and harvesting. The study also shows that growing  

oats was an important crop to grow as it not only could be consumed by the farmer himself 

but it was also important as animal feed.  

However, it can be difficult to draw general conclusions over larger areas where the 

geographical area is important for people. Since Sweden is long and narrow, there are natural 

differences between north and south. 
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Förord 

Denna masteruppsatts i miljövetenskap är skriven för att belysa historiens roll inom det 

miljövetenskapliga ämnesområdet. Frågor om och kring klimatet har framför allt sin 

utgångspunkt i framtiden men även historien kan belysa viktiga händelser och bidra med 

kunskap för framtidens forskning i ämnet. Jag vill särskilt tacka min handledare Niklas 

Vareman som hjälpt mig att komma framåt i mitt arbete samt hjälpt mig att kritiskt granska 

mitt material. Jag vill också tacka Nina Reistad som pushade på i början av processen vid 

grupphandledningstillfällena.  

 

 

Lund, augusti 2015. 
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1. Inledning 

Det som i idag kallas för den agrara revolutionen var en process som ägde rum under 1700- 

och 1800- talen. Jordbrukets historia är lång och spännande och mycket har hänt i 

klimathänseende och teknisk utveckling sedan de första människorna blev bofasta och började 

odla upp mark och domesticera de vilda djuren. Varför valde människor att överge sitt fria liv 

med jakt, fiske och insamlande av bär i skogen och bli bofasta för att leva av jorden? Andrew 

Marr (2012) ger i sitt populärvetenskapliga arbete A History of the World ett tydligt svar: 

Jordbruket uppstod för att det tillät fler människor att leva. Klimatet var och är naturligtvis 

mycket viktigt för jordbruket. För omkring 15 000 år sedan hade den kallaste perioden av den 

senaste istiden upphört. Klimatet på landmassorna norr om ekvatorn blev mildare. 

 Jordbruket har uppstod ungefär samtidigt på många olika platser på jorden. Det viktigaste 

området torde vara den så kallade Bördiga halvmånen i nuvarande Mellersta Östern. I 

området fanns utomordentliga förutsättningar för jordbruk, då 32 av 56 vildväxande, ätliga 

växter fanns där. Det är växter som vete, majs och ris. I Amerika fanns lamadjur och i Kina 

fanns det grisar, men i den Bördiga halvmånen fanns de 13 stora djur som kunde 

domesticeras. Där fanns djur som grisar, vildhästar, kor, getter och får. Klimatet blev kallare 

igen, men förändringen blev inte så dramatiskt som tidigare. Då klimatet blev kyligare drog 

sig befolkningen i den Bördiga halvmånen upp i bergen när klimatet blev mildare igen 

flyttade man ner till dalgångarna och slätterna.  Klimatförändringar har sedan fortsatt och 

påverkat människors levnadsförhållanden och möjlighet till odling. Jordbruket kom så 

småningom att föras vidare till Europa och ungefär 4000 år f Kr började man gradvis odla säd 

och hålla sig med boskap i det geografiska område som min undersökning innefattar. (Marr, 

2012) Hur detta gick till kan vi bara spekulera kring. Det torde i alla fall handla om 

invandrande bönder som slog sig ned i området. 

 Klimatet påverkar befolkningsomflyttningar. Skedde några förändringar i jordbruket under 

århundradena? Ja, jordbruket förändrades, men inte i den omfattning som kom att ske under 

1700 och 1800 talet. Den del av den agrara revolutionen som denna studie omfattar skedde i 

Sverige under framförallt 1700- och 1800-talen. I begreppet agrarrevolution ryms olika 

förändringar som skedde inom jordbrukssamhället. Under 1700- och 1800-talen kom flera 

förändringar att spela roll. Framför allt handlar det om förändringen i Sverige kring några 

olika områden som jordägandet, odlingssystem, teknisk utveckling och nya redskap, grödorna 

som odlades. Dessa områden brukar användas som förklaringsmodeller till den agrara 

utveckling som skedde i landet. Sverige inte på något sätt unikt, utan paralleller kan dras till 

såväl Storbritannien som till Frankrike (Gadd, 200). Jordbruket mekaniserades och den 

Europeiska ekonomiska kartan ritades om, då den agrara produktionen förändrades så 

radikalt. Tidigare hade de flesta människorna i Europa och Sverige livnärt sig på jordbruk 

som i stort sett var självhushållande. Befolkningen ökade och fler människor flyttade in till 

städerna för att arbeta vid industrierna där. Mot bakgrund av den agrara revolutionen läggs ett 

särskilt fokus på den senare delen av 1800-talet i denna studie, då Sverige var under 

förändring ännu en gång. Nu hade också industrins intåg börjat få betydelse för samhället 

(Gadd, 2000). Den agrara revolutionsprocessen har skett under olika perioder i olika länder 

och i olika former. Under 1900-talet har det skett jordbruksrevolutioner på flera håll i världen. 
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Dessa har haft en något annan utveckling då de dels har varit och är influerade av den tidigare 

utvecklingen i Europa, och vidare sker nu utvecklingen på andra sätt än de vad som hände 

under 1700- och 1800- talen.  De utmaningar som dagens och framtidens jordbruk står inför, 

är anpassning till ett förändrat klimat. Lybbert och Sumner (2012) menar att behovet av 

tekniska innovationer inom jordbruket aldrig tidigare varit så uppenbart som det är idag. Det 

finns ett överhängande hot mot jordbruket främst i utvecklingsländer. Dagens 

livsmedelsproduktionsnivå räcker inte till och kommer inte göra så i framtiden heller. 

Klimatförändringar och växande befolkningar skapar oro inför framtiden. Knäckfrågan gäller 

hur mer mat skall produceras utan att öka resursanvändandet.  

I vilken utsträckning har klimatet påverkat den agrara revolutionen? Denna fråga har ännu 

inte tagits upp i så stor utsträckning inom forskningen. Det har skett klimatförändringar 

genom historien som har förändrat människors livsbetingelser. Det har varit livsviktigt att 

kunna bemästra värme och köld och kunna föda människor och husdjur. Denna studie syftar 

till att belysa de förändringar som har skett i det svenska samhället och på landsbygden. Vad 

kan vi lära oss av de människor som redan har varit med om dessa förändringar i klimatet? 

Vad kan vi lära av historien? Miljö, klimat och temperatur är något som spelar in på 

människor sätt att leva och möjlighet till försörjning. Just försörjningsfrågan är en del av den 

samhällsdebatt som får stort utrymme i dagens media. Många frågor ställs, särskilt kring hur 

en växande världsbefolkning skall kunna försörjas, då det redan idag är många människor 

som svälter samt att användningen av resurser påverkar klimatet. Redan i slutet av 1700- talet 

gav Thomas Robert Malthus ut sitt verk An Essay on the Principle of Population (1789), där 

Malthus presenterar sina teorier kring att världens livsmedelsproduktion och att den inte 

kommer att räcka till i framtiden, då den mänskliga populationens ökning aldrig kan motsvara 

jordbrukets produktivitet. Befolkningen kommer därför att kontrolleras genom katastrofer, 

svält och krig (Pilcher, 2006). Detta scenario uppfylldes inte att under de nästkommande 200 

åren. Dock kom teorierna att leva vidare, och möjligt är att Malthus teorier kan appliceras på 

andra produkter och inte just livsmedel. De problem som förutsågs lyckades människorna 

lösa. I dag står mänskligheten inför en liknande utmaning, där klimatet kan komma att ha en 

avgörande betydelse. Denna studie vill visa på hur människor under 1800-talets andra hälft 

reagerade på skiftningarna i årsmedeltemperatur. Förändringarna som skedde i samhället kan 

senare sättas i ett större perspektiv för att förstå människornas reaktioner och tillämpningar till 

det rådande klimatet.         

För att visa på vilka möjliga konsekvenser klimatet hade för utvecklingen på den svenska 

landsbygden har en kliometrisk metod använts. Det handlar om att ”mäta” historia. Hur gör 

man det? Jo, genom att plocka in mätverktyg. Metoden innebär att använda sig av matematik 

och då särskilt statistik för att studera historia. Kliometri är en kvantitativ metod. (Historiska 

undersökningar, 2012) Stellan Dahlgren ger i Fråga det förflutna (2010), en bakgrund till hur 

forskarna började utnyttja siffermaterial mer systematiskt i den historiska forskningen. 

Visserligen finns inte uttrycket kliometrisk metod expressivt i Dahlgrens framställning, men 

ger ändå uttryck för vad kliometrisk metod handlar om. Dahlgren betonar vikten av 

reliabilitet, pålitlighet i kvalitativa undersökningar. Ett annat krav är kravet på validitet, kravet 

att mäta det man vill mäta. Jordbruket är en sektor som borde kunna studeras med hjälp av 

tillgängligt statistiskt material för att finna generella förändringar under en viss period. Det 
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finns risker med att använda sig av en kliometrisk metod. Det gäller att göra ett riktigt urval 

och att kunna göra jämförelser. Den som vill stödja sig på matematisk säkerhet kan hamna 

snett och resultatet kan bli missvisande. Jag vill få insyn i en komplicerad process, men den 

statistik som jag har tillgång till kan vara ofullständig. För att ge ett mer mätbart resultat av 

anpassningen och utvecklingen har befolkningsutvecklingen, marknadsekonomin genom 

prisindex tillsammans med rådande temperaturer och emigrationen för perioden studerats.     
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1.1 Syfte och Frågeställning 

Det västsvenska jordbruket genomgick stora förändringar under 1800-talet. Befolkningen 

ökade, befolkningsomflyttningen inom studieregionen var betydande och emigrationen 

omfattande. Jorden skiftades och förändrade landskapet.  

Syftet med studien är att visa hur de förändringar som skedde hjälpte befolkningen att anpassa 

sig till klimatet. 

   

Frågeställningarna är följande: 

Vilka förutsättningar fanns för den västsvenska befolkningen att kunna anpassa sig till ett 

förändrat klimat? 

Hotet om missväxt har alltid funnits för den jordbrukande befolkningen och i missväxtens 

spår har följden blivit svält. I vilken mån kom nya innovationer och skiftesreformerna att 

medverka till, att missväxthotet minskades?  

I vilken mån kom nya innovationer att utveckla och möjliggöra brukandet av jorden under 

perioden, samt förändringen av brukade grödor? 

 

1.2 Hypotes 

 Storskaligare jordbruk gjorde samhället mer robust och motståndskraftigt mot 

klimatförändringar.  
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2. Teori 

Klimatanpassning handlar i grunden om människors överlevnad under förändrade 

förhållanden orsakade av klimatet. Under den studerade perioden är Sveriges befolkning till 

största delen jordbrukare och anpassningen handlar då om att upprätthålla ett jordbruk som 

kan livnära befolkningen. I detta kapitel avhandlas flera olika teorier, dels klassiska historiska 

teorier, vilka vill göra anspråk på att förklara den agrara revolution som skedde i Sverige och 

Europa under perioden. Dessa olika teorier används senare för att analysera studiens resultat. 

Teorierna visar på några av de vanligaste faktorer som förklarar den agrara revolutionen.  

 

2.1 Underifrånteorin 

Underifrånteorin tar sin utgångspunkt i att jordbrukarna är självägande och inte arbetar under 

någon annan. Jordarna delas upp i frälse, krono och skatte jordar. Skattejorden odlas och ägs 

av jordbrukaren själv och denne betalar skatt. På nästan samma sätt är det med kronojordarna, 

i detta fall är det dock staten eller kronan som äger marken och skatt betalas då också in till 

staten, mer liknande ett arrende. Winberg (1985) beskriver övergången till självägande 

jordbrukare som en central del i den agrara utvecklingen. Den agrara revolutionen med hjälp 

av ett individualiserat jordbruk kan ha varit förutsättningen för en fortsatt utveckling. Tidigare 

hade bondens ställning varit relativt svag och adeln hade haft privilegier utifrån sitt betydande 

jordägande. Gadd (2000) menar också likt Winberg, att den självägande bonden kan ha varit 

en del av drivkraften till den agrara revolutionen. Till skillnad från Gadd, lägger Winberg 

större vikt vid den enskilda specialiseringen. En specialisering som dock har gamla anor och 

som inte direkt behöver vara en del av den agrara revolutionen. Winberg (1985) menar, att 

den enskilde jordbrukaren hade även tidigare varit innovativ och inte alls varit så ”sluten” 

som det beskrivits tidigare. Winberg (1985, sid 157) skriver ”Den regionala specialiseringen 

som var så typisk för den svenska landsbygden under 1700- och 1800-talen tycks ha haft 

gamla rötter”.  Winberg menar också att detta inte kom att påverka de strukturella systemen i 

någon större utsträckning, utan det var jordens värde som varit viktigt. Ja, Winberg går så 

långt att han menar att den självägande bonden, var en förutsättning för den agrara 

revolutionen. Winberg benämner detta som ”individuell äganderätt” och ”jordbrukets 

individualisering” (Winberg 1985, sid 212). Detta mynnar ut i att marken har ett värde, från 

att vara en ”en livsbetingelse” till att bli en handelsvara som vilken annan som helst. 

Överskottsproduktion kom att öka värdet på jorden och gjorde marken än mer åtråvärd och 

därför blev föremål för spekulation. Götlind (1999, sid 234) har kommit fram till resultat som 

överensstämmer med Winberg, då hon tar exempel från 1700- talets Dalarna ”den konkreta 

teknikutvecklingen… ägde i första hand inte rum i vetenskapsmännens proberkammare och 

experimentverkstäder, utan i stället på en annan nivå, bland bönder, hantverkare och 

gruvarbetare i deras dagliga arbete”. Då man dessutom inom den gamla bygemenskapen ofta 

hade tillgång till en mindre smedja, kunde verktyg utvecklas på den lokala marknaden (Gadd, 

2000). Gadd (2000 & 1997) menar vidare, att spridningen av de nya redskapen inte kom 

genom personer i de högre stånden. Det var den vanlige jordbrukaren som använde redskapen 

på lokal nivå.. Gadd visar detta framför allt i sin forskning kring Västergötland och 

Skaraslätten. De redskap som Gadd menar var viktiga är järnplogar och järnharvar.   
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2.2 Ovanifrån teorier och spridnings teorier  

Frälsejordarna ägdes av det världsliga frälset, adeln, som helt eller delvis befriats från skatter 

till staten. Bonden som brukade sådan jord hade inte någon äganderätt till den. Han utan stod 

under ett gods och hade skyldigheter gentemot godsherren. Godset ägdes vanligtvis av en 

adelsman och bonden måste göra dagsverken på godsets jord och även sköta det torp som han 

bodde på. En del historieforskare menar också att de innovationer som uppkom i Sverige 

under den agrara revolutionen hade sitt ursprung utifrån. Kunskapen kom då först och främst 

till de större godsen och herresätena. På dessa stora gårdar fanns möjlighet att ta till sig den 

nya kunskapen. Carlsson (1956) förespråkar denna teori och menar, att kunskapsspridningen 

skedde från godsen till gårdar som var belägna i dessas närhet. Spridningen fortsatte sedan 

mot mer perifera bondesamhällen i socknen. Enligt teorin var det framför allt Stockholms-

regionen och Skåne län som var i framkant, då det i dessa områden fanns många gods och 

herrgårdar.       

 

2.3 De nya redskapen 

Den tekniska utvecklingens gick framåt och med hjälp av järnplogen kunde jorden bearbetas 

djupare och större åkerarealer blev att föredra. De mindre tegarna var ineffektiva, då plogen 

fick svänga mycket samt göra korta arbeten på en liten yta för att sedan förflyttas till nästa 

teg. Det var också avstånd mellan bondens tegar, då dessa hade fördelats rättvist med 

avseende på jordmånen i byn. Önskemålet om en ökad effektivitet kan, ha varit en av 

drivkrafterna till att skapa sammanhållna gårdar, enligt Gadd (1997). Genom effektiviseringen 

av jordbruket och nya redskap fanns inte behovet av den tidigare bygemenskapen. Gadd 

(1997) menar också att, införandet av de nya järnplogarna minskade behovet av dragdjur. 

Skillnaden i friktion mellan trä och järn var betydande. I de tidigare byarna hade det funnits 

ett visst samarbete om dragdjuren. Det behovet hade nu också reducerats. Systemet med 

tegarna hade inneburit en riskminimering. En regnig sommar kunde en högt belägen teg ge 

god avkastning, medan en torr sommar gynnade en lägre belägen teg som då torkade upp 

jorden. Nu kom tegarna att bli ett hinder och man började se fördelar med större 

sammanhängande jordbruksarealer. Jordbruket kom mer att dra nytta av ett system som liknar 

stordriftsjordbruk. De nya tekniska innovationerna och fördelarna med större jordbruksarealer 

kan också här knytas samman med att klimatet var kallt, och som tidigare nämnts var 

odlingssäsongerna korta. De nya redskapen kunde nu reducera arbetstiden, vilket var viktigt 

då det fanns en tidspress på jordbrukarna. Då det dessutom fanns god tillgång på arbetskraft 

kunde större arealer att brukas och betesmark odlades i flera fall upp och blev åker.  

Plogar hade använts tidigare och var egentligen inget nytt redskap. Dock kom det att bli en 

stor skillnad gentemot tidigare, när järnplogen kom och blev mer allmän och då framför allt 

på Västgötaslätten. När en åker plöjs vänds jorden för att senare harvas upp till en ny yta som 

går att så på. Då jordbruksmarken i stor utsträckning består av lerjordar i Västergötland så var 

detta arbete tungt och tidskrävande. Plöjning av en åker har flera olika motiv, så som att 

syresätta jorden på nytt, samt att det är en form av gödsling då gamla växtdelar vänds ner i 
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jorden och förmultnar. När åkrarna består av mycket lera så är de också blöta och att plöja. 

Blöta och leriga jordar kunde plöjas och få chansen till att torka upp. Detta var viktigt för att 

grödorna inte skall ruttna eller bli vattensjuka. På andra håll, där jordarna består mera av sand 

som till sin natur är torrare och har ett mer naturligt dräneringssystem, hade plogen inte 

samma roll att spela. Andra redskap användes också för att bruka jorden och på många ställen 

användes årder innan plogen användes. Årder kunde dock vara att föredra i områden som var 

steniga (Gadd, 2000 & Gadd 1997).      

2.4 Skiftena  

Skiftesreformerna kom att ha sin huvudsakliga början under 1750-talet och framåt. Genom en 

mer central styrning med lantmätare och en ny lagstiftning kunde skiftena genomföras. Idag 

ses det gamla systemet med små tegar som något negativt och i viss mån hämmande för ett 

produktivt jordbruk. Enligt Gadd (2000) var skiftesreformerna en helt naturlig del av 

utvecklingen. Jordbrukarna hade under en period sett att fördelarna med tegsplittringen inte 

längre övervägde nackdelarna. Gadd (2000) menar också att de tidigare fördelarna med en 

strukturerad bysamverkan inte längre var till samma nytta som tidigare. Skiftena hade 

fungerat på ett sådant sätt, att byn hjälptes åt på samma åker då behovet av arbetskraft var 

stort. Befolkningsökningen medförde, att behovet av arbetskraft blev mindre i och att det blev 

fler arbetare som inte ägde någon jord. De så kallade torparna och backstugusittarna blev allt 

fler till antalet.      

2.5  Markens värde  

Winberg (1985) framhåller också markens värde som något centralt, vilket kan länkas 

samman med behovet av arbetskraft. Värdet på jordbruksmarken hade ökat under perioden, 

vilket dels visas i olika rättstvister som Winberg har undersökt. Fanns det möjlighet till att 

marken och jorden gav ett överskott så betydde det, att marken hade ett gott värde. Detta 

resulterade i olika rättstvister, framför allt gällande arv- och äganderätt. I förlängningen 

betydde det, att hade marken inte varit värd något så hade heller inte tvisterna uppstått. Hade 

bra jordbruksmark funnits i överflöd så hade inte heller tvisterna uppstått, men nu fanns det 

inte ett överflöd av god jordbruksmark. Winberg menar också, att äganderätten till jorden var 

central. Winberg kritiserar då framför allt det som i denna studie kallas för ovanifrånteorier 

och spridningsteorier. Framför allt framhåller Winberg, de extra administrativa kostnaderna 

som uppkom då storjordbruken skulle organiseras och drivas. Det enskilda familjejordbruket 

hade en ”smidigare arbetsorganisation” (Winberg, 1985, sid 206). Det kan heller inte uttydas, 

att det fanns någon lägre teknisk standard eller utveckling. Winberg menar också, likt Gadd, 

(2000 & 1997) att den enskilde jordbrukaren inte låg efter i utvecklingen. Snarare höll bonden 

jämna steg med de högre stånden och adelsmännen. Bonden var det största hotet mot adelns 

frälsejordsmonopol, menar Winberg. Det var också ett politiskt maktspel mellan bönderna och 

adeln. Marken hade också ett politiskt värde vilket heller inte skall förbises. Markensvärde 

kan också ses i samband med Gadds (2000) teorier kring befolkningsutvecklingen och ett 

minskande behov av bygemenskapen. Med ett högt pris på jorden och jorden som bristvara 

var det nödvändigt att odla upp ny mark som tidigare inte varit i bruk som åkerjord. Nyodling 

kräver arbetskraft vilket det fanns gott om under 1850-talet. Andelen obesuttna och 

backstugusittarna hade ökat i antal. Trots att Sverige är ett stort land som både är och har varit 

än mer glesbefolkat än idag, fanns det behov av jordbruksmark. Det kan tyckas märkligt att 
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marken hade ett så pass högt värde, men det krävs mycket arbete för att nyodla och bruka ny 

mark som tidigare varit bevuxet av träd och sly. Det krävdes kapital för att nyodla mark och 

även om tillgången på arbetskraft var god, blev det kostsamt och markens pris steg i värde. 

 

2.6 Folkökningen 

Under denna period kom befolkningen att fortsätta att öka precis som den hade gjort under 

1700- talet. Enligt Boserup (1973) var det befolkningsutvecklingen som ledde till att den 

agrara revolutionen sattes igång på allvar. Hon menar, att med en växande befolkning så blir 

det fler munnar att mätta och därför utvecklas och effektiviseras också jordbruket i en raskare 

takt. Gadd (2000) menar att befolkningsutvecklingen var en konsekvens av ett bättre 

fungerande jordbruk och kommunikationssamhälle och för det krävdes arbetskraft. Gadd 

(1997) menar också att befolkningen inte ökade på grund av att det fanns mer tillgång till mat, 

utan att det fanns en möjlighet att producera mat och således ett större behov av arbetskraft. 

Ett förbättrat och effektivare jordbruk ledde till välstånd och förutsättningar för en växande 

befolkning. Gadd menar också att förbättrade kommunikationer var en viktiga för att 

befolkningen skulle kunna öka, ”en tätare befolkning ökade bland annat möjligheterna att 

förbättra kommunikationerna, något som underlättade varuutbytet mellan människor” (Gadd, 

2000, sid 188).  

2.7 Emigrationen  

2.7.1 Push 

Wiking- Faria (2009) skriver i sin avhandling om den Halländska jordbruksutvecklingen, att 

emigrationen dels beror på bristen på jordbruksmark att ärva för barnen i bondefamiljerna, 

men också på bristen på städer dit människorna kunde flytta och skaffa sig försörjning när 

möjligheten som jordbrukare inte fanns. De låga lönerna i Sverige var mer eller mindre 

konstanta. Priserna och lönerna gick inte samman, utan under dåliga år var priserna på 

spannmål höga samtidigt hängde inte lönerna med och var fortsatt låga. Många människor 

hade det svårt att få ekonomin att gå runt under de olika konjunkturerna i samhället kring den 

rådande marknadsekonomin och den allt mera globala handeln (Gadd, 2000).   

2.7.2 Pull 

Människor lockas av att flytta till en annan plats med bättre förutsättningar för ett annat liv. 

Genom historien har vattenvägen varit den mest effektiva och snabbaste förbindelsen. 

Trafiken mellan Europa och Nordamerika var omfattande och möjliggjorde den omfattande 

utvandringen till USA. När priserna dessutom var förhållandevis låga samt att det fanns goda 

förbindelser över Atlanten, kunde det vara svårt att motstå lockelsen att emigrera för den 

svenska lantbefolkningen.  Med en ökande trafik på haven kunde människor kommunicera 

med varandra på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Enligt Gadd (2000) så var även läs- 

och skrivkunskaperna viktiga, då människorna på andra sidan Atlanten kunde beskriva 

förhållandena i USA för breda lager av den svenska befolkningen. Informationen om 

arbetsförhållandena var också av vikt, vilket också kan härledas till läskunnigheten i landet. 

Det fanns en vetskap om möjlighet till arbete i USA. Det berättades helt enkelt om det nya 

landet i väster med sina stora tillgångar på mark och mark hade blivit en bristvara i Sverige.   
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2.8 Priserna på varor och kapital 

En förklaringsmodell för den agrara revolutionen är skillnaden i pris mellan olika varor. Gadd 

(2000) menar att priset på järnet var avgörande för utvecklingen av landsbygden. Med ett 

lägre pris på järn, kunde innovationer och nya redskap framställas till ett pris som var 

överkomligt och värt att investera i. Gadd menar också att prisskillnaden mellan säd och järn 

var en drivkraft. Med ett högt pris på säd och lägre pris på järn kunde fler arbeten utföras. 

Järnets intåg på marknaden banade väg för ny odling och odling av nya grödor, så som 

potatis. Flera redskap som tidigare varit av trä kunde nu ersättas med järnredskap och 

järnverktyg. Smedshaug (2010) å sin sida menar, att det är insatsvarorna som bestämmer 

priset på produkten vilket kan ses i figur 1. Kapitalet är helt avgörande för utvecklingen 

menar Cipolla (1968). Det behövs kapital för att kunna ”tygla energi” (Cipolla, 1968, sid 53). 

Med kapital kan utvecklingen ske, genom historien har kapitalet sett olika ut, men är likväl 

kapital, en resurs. Genom de kapitalvaror som säljs kan det byggas upp ett samhälle som kan 

utvecklas, vilket kan vara olika kostsamt beroende på i vilket stadium som samhället befinner 

sig i vid övergången. Samtidigt finns det alltid en viss handel som är koncentrerad till 

jordbruksprodukter. Cipolla menar således att handeln har en nyckelroll i det agrara 

samhället, då det går hand i hand med kapitalet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 1 Prissättning av jordbruksprodukter, beroende av insatsvaror. Pricing of agricultural products, 

dependence on inputs. Källa: Smedshaug, 2010. Sid 87 
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2.9 Teoridiskussion  

Många av de teorier som används för att förklara den agrara revolutionen, tar inte hänsyn till 

klimatets inverkan på utvecklingen. De teorier som används i det här kapitlet är klassiska 

teorier som försöker att förklara den svenska jordbruksutvecklingen. Dessa teorier anses vara 

bland de viktigaste och självklara i den historiska forskningen, skillnader i teoribildningen kan 

dock förekomma. Frågan är vad som är mest avgörande. Trots att många teorier har använts är 

det få av dem som överhuvudtaget tar upp klimatets påverkan. Mindre notiser finns med, där 

ibland Carl- Johan Gadd. Gadd menar att Sveriges geografiska läge ger landet korta 

odlingssäsonger vilket då var ett hinder som behövde övervinnas, samt de olika jordmånernas 

förmåga att hålla vatten i förhållande till nederbörd. Människor påverkas ständigt av sin 

närmiljö och jordbrukarna i Sverige var liksom andra jordbrukare förr och nu beroende av en 

väderlek som var gynnsam för att odla grödorna. Jordbruket ser olika ut på många platser runt 

om i världen, där det kan vara arbetsintensiva jordbruk men också lågintensiva, korta eller 

långa jordbrukssäsonger. De människor som levde under den period som har undersökts, var 

inte informerade om huruvida det var kallare eller varmare än normalt.  Naturligtvis 

uppmärksammade dåtidens människor, att vissa år var bättre än andra och gav mer 

gynnsamma förhållanden. De val som jordbrukarna gjorde under perioden kan ha varit mer 

eller mindre aktiva. Vi skall dock komma ihåg, att människor i mångt och mycket är rationella 

varelser och vill göra det som är mest lönsamt för hushållens räkning.       
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3. Metod 

3.1 Studieområde 

Studieområdet som valts, är det område som idag kallas för västra Götalands län och Hallands 

län. Tidigare var västra Götalands län uppdelat i tre olika län; Älvsborgs län, Skaraborgs län 

samt Göteborg och Bohus län.  

I figur 2 visas det geografiska området som har studerats, samt vilka stationer som har använts 

i varje län. Studieregionen omfattar fyra län där två av dem angränsar till havet och har ett 

kustklimat och de andra två länen har mer av ett inlandsklimat. Då den meteorologiska 

stationen för Älvsborgs län är placerad i Vänersborg kan det antas, att klimatet är något 

mildare i denna del av länet jämfört med området söder om staden då Vänersborg har direkt 

anslutning till Vänern och den stora insjön antas ge ett något mildare klimat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Översiktskarta över studieområdet och 

lokaliseringen av de använda metereologiska 

stationerna i varje län. Overview of the study 

area and the location of the used meteorological 

stations in each county. Källa: SCB  

 

 

 

 

 

I studien visas resultat för varje enskilt län då det finns variationer inom regionen Det finns en 

naturlig variation med ett län som är kustnära och ett annat län som är beläget inne i landet 

och ett tredje har nära anknytning till både Vänern och Vättern och även 

kommunikationsmöjligheter till kusten. Ur ett klimatperspektiv är det skillnad mellan 

inlandsklimat och kustklimatet, vilket gör studien mer övergripande. Området har varit 

betydande ur jordbrukssynpunkt och delar av regionen är så än i dag.  Studien har avgränsats 

till en specifik region, dels för att det var stora skillnader i teknisk utveckling i Sverige under 
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perioden, men också beroende på att regioner påverkas olika av olika händelser. Raikes 

(1988) menar att det heller inte är hela länder som påverkas av svält- och hungerkatastrofer 

utan det är specifika områden som är speciellt utsatta.  

Området har också kommunikationer med städer som är och har varit viktiga genom historien. 

Göteborgs historiska betydelse har varit, att staden har utgjort Sveriges port mot väster. 

Stadens hamn har varit viktig för både import och export av varor. Området är också 

intressant då det tidigt fanns en industrialiseringsprocess som pågick i regionen. Dessutom 

hade Göteborg en viktig funktion som kommunikationscentrum. Göteborg kom att bli 

Sveriges port ut mot Atlanten och USA.      

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Det material som har använts i studien kommer från både böcker och vetenskapliga artiklar. 

Genom sökningar i Lunds Universitetbiblioteks egen databas, LUBsearch, har relevant 

litteratur för ämnet samlats in. Sökorden som användes var: climate adaptation and 

agriculture, Sveriges agrara revolution, Jordbruksutveckling, klimatanpassning, 

befolkningsutveckling, Emigration, Cliomteric. Utifrån resultaten från sökningen användes 

även referenslistor i de artiklar och böcker för att komma vidare till relevant litteratur.      

För studien har data samlats in från SMHI och SCB. De data som är insamlade från SMHI är 

historiska temperaturmätningar som finns tillgängliga för den period som studeras, dvs. 

temperaturmätningar från Göteborg, Halmstad, Skara och Vänersborg under perioden 1860-

1900. Från SCB har data samlats in från mätningar av befolkningen och befolkningsut-

vecklingen i den valda studieregionen. Här är det data som behandlar dels den befintliga 

befolkningen, befolkningsökning samt hur många människor som emigrerade/ immigrerade 

från och till studieregionen. Tillsammans med de siffror som finns från SMHI samt SCB så 

används ett prisindex för att se hur prisutvecklingen i samhället var under perioden. Studien 

genomfördes med en kliometrisk metod, där tidigare nämnda parametrar används för att ge ett 

generellt mått på klimatanpassningen över tid.  Kliometrisk metod är en kvantitativ metod, 

men i denna studie kommer den att appliceras utifrån en mer kvantitativ metod då det är den 

statistiska analysen som senare ligger till grund för resultatet. Studien har dock inslag av 

kvalitativ forskning.  Genom detta tillvägagångssätt är det möjligt att sätta flera olika 

händelser samman och således se enskilda företeelser i ett större sammanhang och längre 

flödesförlopp. Kliometri har generellt använts inom ekonomiskhistoria och en av 

initiativtagarna till att använda sig av den kliomteriska metoden var den franske historikern 

Fernand Braudel (Lovett, 1983). Det som han kom att göra var, att förändra delar av 

historieskrivningen då han applicerade fler kategorier i historieskrivningen med huvudfokus 

på ekonomi och geografi. Denna metod syftar till att se på sociala betingelser i samhället där 

köpkraft och befolkningsutveckling är centrala i det geografiska rummet (Lefebvre, 1991). 

Kliometrisk metod används här istället för den hypotetiskt deduktiva metod som också skulle 

kunnat vara relevant. Dock har dessa båda metoder likheter med varandra och det finns ett 

samspråk mellan dem. Då studien syftar till att redogöra för klimatets inverkan, har också 

temperatur lagts in som en huvudkategori. Då det är ett agrart samhälle som undersöks i 

studien är jordbruksförutsättningarna centrala för hur samhället kunde anpassa sig till det 
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rådande klimatet. Den Klimometriska metoden som är och har varit framstående inom den 

ekonomiska historien syftar inte enbart till att mäta innovationer och de materiella ting som 

tidigare varit centrala för det ekonomiskt historiska ämnet, utan visar också på den 

samhällsekonomiska förändringen runt den rådande marknadsekonomin och därigenom också 

på de mänskliga levnadsförhållandena (Diebolt, 2011a & Diebolt, 2011b).   

 

3.3 Statistisk bearbetning 

Den insamlade datan bearbetades i Excel där varje län fick ett eget blad. Varje län har en 

årsserie på 40 år, från 1860 fram till 1900. Mellan dessa år redovisas befolkningen, 

medeltemperaturen för vinter, vår, sommar och höst. För årstiden vinter avses månaderna 

januari, februari och december. Våren utgörs av mars, april och maj. Sommaren är juni, juli 

och augusti. Hösten de återstående månaderna av året, september, oktober och november. 

Datan från SMHI ger en medeltemperatur för varje månad som har slagits samman inom varje 

årstid för att få medeltemperaturen. Data har också samlats in angående jordbruket. Då många 

människor var jordbrukare under perioden användes olika typer av grödor. Data har tagits 

fram gällande de fyra vanliga sädesslagen, vete, råg, korn och havre. Utöver sädesslagen finns 

också data gällande potatisskördarna. För att se över perioden och de förändringar som har 

nedslag gjorts var femte år med början 1865 fram till 1900. Utifrån dessa år kan trenden 

utskiljas. Jordbruket består inte bara av grödor utan också av djurhushållning. Under 1800- 

talet användes andra enheter än de som är vanliga idag och därför har uppgifterna gällande 

grödornas volym omvandlats till kubikmeter (m3) vilket är en vanlig volymenhet som används 

idag. Till hjälp har då hemsidan (http://www.ukforsk.se/subjects/enheter.htm) använts. Under 

den första delen av perioden användes kubik fot som måttenhet för volymen, detta kan 

omvandlas till m3 då 1 kubikmeter m3 = 38,21 kubik fot. Under den senare delen användes 

istället hektoliter, 1 hektoliter = 100 liter. I uppgifterna över Hallands län användes till en 

början också tunnor som mått enhet, en tunna motsvarar 146,6 liter i dagens värde gällande 

torra varor. Denna enhet har över tid varit annorlunda från plats till plats så variationer kan 

förekomma i förhållande till andra platser. Data liknande den gällande grödorna är också 

framtagen och uppdelad i tabeller för varje enskilt län där de olika djurslagen oxe, tjur, ko, 

ungnötskreatur och svin finns med. Även denna tabell gör nedslag vart femte år. Tillsammans 

med dessa finns också en kolumn med ett prisindex som visar på hur mycket varorna kostade. 

Tabellerna används dels för att organisera det insamlade materialet men också för att ge en 

överblick över den data som skall studeras. I tabellerna har medelvärden tagits fram en form 

av lägesmått. Utifrån dessa lägesmått är det mer lättåskådligt att se vilken spridning det finns 

mellan varje årtal samt ifall medelvärdena eller lägesmåttet är samma utifrån alla parametrar 

som undersöks. Med spridningsvärdena ges en bild av hur nära värdena är samlade varandra 

(Hartmann, 2004). Utifrån statistiken utformades flera diagram vilka mynnar ut i att visa olika 

relationssamband mellan de olika parametrarna. Dessa diagram ger en grafisk bild över de 

tidigare framställda tabellerna. Genom diagrammen ges en mer lättöverskådligbild över 

tidsperioden och variationerna blir mer tydliga. Beroende på om det finns samvariation eller 

om det går att utläsa orsaksrelationer i samhället under perioden. De framställda diagrammen 

analyserades senare med hjälp av olika teorier. Dessa teorier är klassiska historiska teorier 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Diebolt%2C%20Claude%22%7C%7Csl~~rl','');
http://www.ukforsk.se/subjects/enheter.htm
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som framförallt förklarar den agrara revolutionen. Dessa teorier används nu för att förstå  

befolkningens ökning eller minskning. Spelade priset på varorna någon roll för samhället? 

Ökar eller minskar befolkningen med höga eller låga priser på varor vilka för tiden var 

framför allt jordbruksrelaterade, trots att den industriella revolutionen i Sverige under 

perioden börjar få fart på allvar? 

GIS användes också för att framställa en översiktskarta över studieregionen för att belysa 

skillnaderna i de olika regionerna. Då den kliometriska metoden använder sig normalt av det 

geografiska rummet som en parameter för att beskriva historien. Det studerade området är 

relativt stort till ytan och har olika typer av befolkning. Inom området finns både större städer 

och tätorter, men också stora jordbruksarealer. Då det studerade området förr bestod av fyra 

län, vilka idag är ihop slagna till två så har de polygoner som använts över dagens 

Västragötalands län separerats till den ursprungliga ytan och gränser som var rådande under 

studieperioden. Detta görs dels för att belysa skillnaderna mellan länen samt att det finns data 

som täcker varje enskilt län. En hopslagning av länen skulle dock kunna ha gjorts av de 

insamlade uppgifterna, för att vara anpassad till dagens gränser, men då förloras ett visst 

värde och det geografiska rummet är av betydelse för den kliometriska metoden. För att visa 

på hur jordbruken förändrades under perioden har mindre diagram tagits fram över 

studieperioden med nedslag vart femte år. Dessa tabeller visar på djurhushållningen och några 

av de viktigaste grödorna i jordbrukssamhället. Hästarna har utelämnats då det är ett djur som 

används i första hand som dragare men också som ett transportmedel på gårdarna. Hästarna är 

viktiga för jordbruket men oxarna kom att ha en större betydelse till en början, då de var ett 

billigare alternativ än hästen. De grödor som har valts ut är de fyra sädesslagen vete, korn, 

havre och råg. Dessa fyra är de kända men också bland de mest odlade. Potatis har också 

tagits med i då det är en gröda som historiskt har ansetts vara viktig för den svenska 

utvecklingen. Andra grödor odlades också såsom baljväxter och andra rotfrukter, dessa kom 

dock inte att spela en avgörande roll för jordbrukarens matproduktion. Baljväxter användes 

dels som foder men också som ett sätt för att göra jordarna mer fertila. Övriga rotfrukter 

kunde också användas som foder eller som ett komplement på matbordet.           

De historiska länsgränserna skiljer sig något från dagens uppdelning av länen då kommuner 

slogs samman under framför allt kommunreformen 1950. Då många kommuner slogs samman 

skiftade också ett antal kommuner länstillhörighet. Utifrån denna vetskap har avvägningar 

gjorts på grund av brist på data (GIS- polygoner) över historiska gränsdragningar. Östra 

Karup hörde tidigare till Halland län, men har gått upp i Båstads kommun i Skåne län och har 

inte medtagits i denna studie. Lindome kommun som också tidigare tillhörde Hallands län 

ingår idag i Mölndals kommun och blir då en del av Göteborg och Bohus län, Hylte kommun 

har också försvunnit ur Hallands län. I Skaraborgs län har Mullsjö och Habo kommuner 

räknats med, då dessa förr tillhörde länet. I dag ingår de båda kommunerna i Jönköpings län. 

Förändringarna har ingen påverkan på den klimatdata som används då mätstationerna har 

befunnit sig i städerna Halmstad, Göteborg, Vänersborg och Skara. Det ger en mätstation för 

varje län som ingår i studien. Mätstationerna i dessa städer har funnits sedan 1860.   

Befolkningsdatan är för de gamla länen har heller ingen påverkan, så länge inte jämförelser 

görs med dagens gränsdragningar, då det skiljer sig något som tidigare nämnts.    
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3.4 Felkällor 

I studien förekommer det generaliseringar vilket kan innebära att resultatet inte med exakthet 

återspeglar anpassningen under 1800-talets Sverige. Dessa generaliseringar är dels 

egengjorda, men finns också i det historiska källmaterialet som har använts.  

Den klimatdata som används är övergripande för länet utifrån de fyra meteorologiska 

mätstationerna. Det kan sägas att en enskild station inte ger en exakt helhetsbild över hela 

länet som den representerar. Dock är detta den information som finns att tillgå för regionen.  

Som tidigare nämnts, har en specifik region valts ut därför att regioner påverkas olika och 

problem med missväxt kan variera från region till region.  Denna data är dock relevant för att 

få en helhetsbild över landet, samt att det återspeglar hur det var även i regionen. Samtidigt 

används andra källor som visar på hur läget i regionen såg ut under perioden, såsom 

befolkningsutveckling och hur många människor som kom att emigrera.   
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4. Resultat 

4.1 Göteborg och Bohuslän  

Göteborg och Bohuslän är en del av studieområdet som till ytan inte ser så stort ut jämfört 

med de andra länen inom studieområdet. Men i detta län bor en stor befolkning där Göteborg 

spelar en avsevärd roll. Göteborg har länge varit ett handelscentrum för regionen och är så 

även idag. Då Göteborg befinner sig intill kusten precis som Hallands län har denna del av 

studieregion ett något mildare klimat, vilket ger en något längre växtsäsong jämfört med 

Skaraborg och Älvsborgs län. Det som också kan sägas om regionen i sin helhet är, att 

jordbruket traditionellt inte har varit lika livsavgörande som i inlandslänen. Närheten till 

kusten genererat arbetsmöjligheter genom fiskeriverksamhet. Göteborg och Bohuslän skulle 

således inte vara lika utsatta för förändringarna i klimatet vad gäller jordbruksproduktion. 

Samtidigt började Göteborgs stad under perioden att växa ytterligare och lockade allt fler 

människor till sin närhet, så arbetstillfällen fanns att tillgå vid de nya industrierna samt 

verksamheter kopplade till en hamnstad.  

4.1.2 Djurhushållning 

Göteborg och Bohus län har inte förändrat sitt jordbruk i så stor utsträckning, då 

djurhushållningen på gårdarna undersöks. I tabell 1 kan det utläsas att antalet djur håller sig 

på en relativt jämn nivå. Sett över hela perioden kan det antydas en liten ökning av kor. Denna 

ökning har dock skett främst under 1890-talet och antalet kor minskade från 1865 fram till 

1885 innan antalet började öka igen och komma upp till samma nivå som rådde under mitten 

av 1860-talet. Produktionen av köttdjur steg något sett över hela perioden, men även den har 

skiftat något under perioden med upp och nedgångar mellan åren. Detta kan också kopplas till 

figur 3 då det skedde förändringar upp och ner även i befolkningen. Nedgångar kan uttydas 

omkring vart tionde år. Befolkningen i länet ökade inte lika kraftigt under åren kring 1870-, 

1880- och 1890- talen. Under dessa tre årtionden kan det uttydas i tabell 1, att även antalet kor 

minskade i förhållande till de fem föregående åren. Det kan främst utläsas om det är kor och 

ungdjuren som avses, samma samband finns inte i lika stor utsträckning om det är kolumnen 

med svin som undersöks.   

Tabell 1. Djurhushållningen i Göteborg och Bohus län under perioden 1865-1900. Animal husbandry in 

Gothenburg and Bohus county during the period 1865-1900  Källa: SCB b. 

Djurhushållning  
i Göteborg & Bohus län  Oxar Tjurar 

 
Kor Ungdjur nöt Svin 

1865 1797 1628  50478 21047 10026 

1870 1530 1507  47343 18854 8741 

1875 2926 1935  49266 20618 11500 

1880 2644 1938  48805 18797 12017 

1885 2178 2016  52730 20617 15628 

1890 1084 925  50794 15107 14515 

1895 928 884  53628 18390 13036 

1900 793 827  55324 20928 14316 
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4.1.3 Spannmålsodling 

Under perioden hade det också skett en förändring av odlade grödor. Under studieperioden 

hade många av de odlade grödorna pendlat upp och ner, under vissa perioder hade skördarna 

minskat och under andra år hade den ökat. Det som dock kan sägas är, att vete- och 

kornodlingarna hade minskat generellt sett över hela perioden. Kornproduktionen ökade först 

något under perioden innan den började minska omkring 1880, för att sedan fortsätta att 

minska i omfattning vilket kan utläsas i tabell 2. Ett likande scenario kan utläsas gällande 

veteodlingen i länet. Veteproduktionen började att minska och har gjort så under stora delar 

av studieperioden. Det hade istället skett ett skifte och potatis, råg och havre hade istället ökat 

under perioden. Både potatisen och havren hade ökat kraftigt medan ökningen av råg är något 

svagare. Det som också kan utläsas av tabellen är, att potatisodlingen hade en kraftig 

minskning under 1890, då den kom att minska kraftigt jämfört med skördarna fem år tidigare. 

Skördarna av potatis återhämtade sig dock snabbt. Mellan 1885 och 1890 är det ett år som 

sticker ut något gentemot de andra, då våren 1888 var ovanligt kall jämfört med andra år 

vilket kan ses i tabell 3. Vilket kan förklara de svaga potatisskördarna och minskningen fram 

till 1890. Jordbrukarna var beroende av varma vårar, så att potatisen kunde sättas i tid och att 

den inte frös. Samtidigt genererar potatisen likt de andra sädesslagen nästa års utsäde. En 

dålig skörd minskar andelen sättpotatis till nästa år, då bondefamiljerna behövde potatisen 

som mat för att överleva.   

Tabell 2.  Potatis och spannmålsskördar i Göteborg och Bohus län under perioden 1865- 1900. Potato and grain 

harvests in Gothenburg and Bohus county during the period 1865- 1900.  Källa: SCB b. 

Potatis & spannmålsodling  
I Göteborg & Bohus län i m3                  År         Potatis             Vete             Råg            Korn          Havre 

1865 50149 2618 14388 15079 65387 

1870 61731 2855 18492 19494 84851 

1875 69281 3784 20596 23233 89769 

1880 77237 2687 17842 16337 85845 

1885 64981 2589 19219 14886 94428 

1890 29453 1384 18171 11288 94358 

1895 57839 1790 19631 11873 97994 

1900 80132 1895 20475 8793 92091 
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Tabell 3 Medeltemperatur för varje årstid under perioden 1885- 1890 i Göteborg och Bohus län. Average 

temperature for each season during the period 1885- 1890 in Gothenburg and Bohus county. Källa: SMHI 

Medeltemperatur i 
Göteborg & Bohus län 
                                      År                     Vinter                          Vår                      Sommar                        Höst 

1885 0,6 6 15,4 6,7 

1886 -0,5 5,6 15,7 9,2 

1887 0,5 6,1 16,1 7,5 

1888 -0,5 2,4 15,4 7,7 

1889 -0,7 7,2 17,5 8,6 

1890 0,6 7,6 15,1 8,8 

 

Under den studerade perioden hade det också skett en förändring i markförhållandena. I tabell 

2 visas att det skett en förändring gällande de grödor som odlas samt att produktionen av 

jordbruksprodukter i sin helhet hade ökat, så hade också den odlade åkerarealen ökat i länet. 

Ängsmarken i länet hade samtidigt minskat något vilket visas i tabell 4, men inte i den 

storleksordning som den odlade åkerarealen hade ökat med. Ängsmarken var också av 

betydelse, då djurhushållningen också hade ökat och betande djur kunde genom att de släpps 

ut på ängsmarken få föda.  

Tabell 4 Jordbruksmark och ängsmark i Göteborg och Bohus län under perioden 1865- 1900. Meadows and 

farmland in Gothenburg and Bohus county during the period 1865-1900 Källa SCB b. 

Göteborg & Bohus län Jordbruksareal i ha Ängsmark i ha  

1865 70974  

1870 73154 14828 

1875 74175 13158 

1880 75083 12928 

1885 77420 12276 

1890 100424 11468 

1895 100208 11468 

1900 100206 11468 

 

4.1.4 Befolkning och emigration 

I figur 3 kan det utläsas att befolkningen i länet växte mer eller mindre under hela perioden 

med ett undantag för år 1868. Detta år har i efterhand kommit att räknas som ett av de sista 

nödåren i den svenska historien. Föregående år hade varit kallare än på många år och gav inte 

lika rika skördar som tidigare, vilket ledde till att många människor fick det svårare. Det sker 

generellt en fördröjning på ett år innan det märks av i befolkningen då det framför allt blir 

brist på mat vintern samma år och våren nästkommande år.     
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Figur 3. Befolkningsutveckling och antalet emigranter samt årsmedeltemperaturförändringarna under perioden 

1860-1900. Population growth and the number of emigrants and the annual mean temperature changes over the 

period 1860-1900 in the county of Gothenburg and Bohus. Källa: SCB b.   

I figurerna kan inget samband utläsas, då temperaturen stiger minskar inte emigrationen vilket 

har undersökts i figurerna. Det sker inga större emigrationsströmningar då medeltemperaturen 

är låg utan människor flyttar av andra orsaker. Samma sak kan sägas gällande 

befolkningsutvecklingen, sambandet mellan temperatur och befolkningens ökning eller 

minskning i antal kan inte kopplas samman med den rådande medeltemperaturen. Detta 

understryks med både R2 och p-värde. I figuren visas också ekvationen över linjen, y = -

186,3. Detta är den genomsnittliga förändringen i emigration per ökad grad i temperatur. Då 

p- värdet för figuren är så pass högt som 0,25 visar det på att det inte finns något samband 

mellan temperatur och emigration, men då p- värdet är så pass högt kan vi därför inte heller 

utesluta att det inte finns något samband.       

Detta kan ses i figurerna 4 och 5. Befolkningen i Göteborg och Bohus län minskade bara vid 

ett enda tillfälle under en fyrtioårsperiod. I övrigt ökade befolkningen konstant i länet från år 

till år under hela studieperioden. Därför kan det inte heller påvisa något samband mellan att 

befolkningsökningen skulle vara svagare eller minska vid perioder av lägre temperaturer. De 

människor som har bestämt sig för att emigrera gör det, oberoende av om det är ett år med 

hög eller låg medel temperatur.  Emigrationsströmningarna skiftade förvisso i storlek mellan 

åren, men detta kan inte sättas i samband med den skiftande temperaturen i länet. Göteborg 

och Bohus län hade dessutom relativt jämna medeltemperaturer mellan åren, även om vissa år 

sticker ut något från medel.  
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Figur 4 Förhållandet mellan antalet emigranter och temperatur i Göteborg och Bohus län under perioden 1860-

1900. The relationship between the number of emigrants and temperature in Gothenburg and Bohus county 

during the period 1860-1900. Källa SCB a.  

 

 

Figur 5. Förhållandet mellan befolknigsutvecklingen och temperatur i Göteborg och Bohus län under perioden 

1860-1900. The relationship between population growth and temperature in Gothenburg and Bohus county 

during the period 1860-1900. Källa SCB a. 
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4.2 Älvsborgs län 

Städerna är och var en viktig del för handeln i regionen och de enskilda länen. Borås hade 

anlagts under 1600-talet i Älvsborgs län. Staten ville skaffa sig kontroll över handeln och ta ut 

avgifter och tullar. Den långa traditionen med så kallade knallar var något som de södra 

delarna av länet kunde utnyttja. (Se t.ex. Pia Lundquists avhandling från 2008; Marknad på 

väg: den västgötska gårdfarihandeln 1790-1864.) Området kring Borås kom också att 

industrialiseras och är framför allt kända för textilindustrin som lyfte bygden. Borås kom 

dessutom under perioden, att öka sin befolkning markant och hade en av landets starkaste 

urbaniseringstakt. Älvsborgs län skulle således ha haft lättare att kunna behålla sin befolkning 

än andra ställen, då det fanns en arbetsmarknad även utanför jordbruket. Försäljningsarbetet 

som ”knalle” var redan gammalt och inget nytt som kunde locka människor. De 

kringvandrande försäljarna kan ses som en förutsättning för att kunna få igång en 

industrialiseringsprocess, då hemarbeten var en vardaglig syssla. Kapitalbehov, 

förläggarverksamhet, knallarnas depåer och förråd i andra delar av landet kan naturligtvis av 

utrymmesskäl inte tas upp i denna studie. Det som är av intresse för denna studie är, att 

Älvsborgs län hade en differentierad arbetsmarknad sedan tidigare och var därför inte lika 

känsligt för de klimatologiska förändringarna.  

 

 

4.2.1 Djurhushållning 

Inom jordbruket har det också skett förändringar gällande vad som odlats samt 

djurhushållningen. I länet har det skett en viss förändring gällande de kreatur som fanns på 

gårdarna. Andelen djur hade ökat, men till skillnad mot de andra länen hade inte oxarna 

minskat i samma utsträckning. Oxarna hade förvisso en uppgång under mitten av perioden 

och sedan en nergång, men antalet ligger på ungefär samma nivå som under 1860 talet. Enligt 

Gadd (2000) fanns det högsta antalet oxar i Sverige under 1880 talet. Vilket i detta fall även 

överensstämmer med Älvsborgs län i enlighet med tabell 5. De andra djuren på gårdarna hade 

ökat, framför allt är det svinen som har mer än dubblerat sitt antal. Även andelen kor hade 

också ökat i stor utsträckning under perioden.  

 Tabell 5. Djurhushållningen i Älvsborgs län under perioden 1865-1900. Animal husbandry in Älvsborg county 

during the period 1865-1900   Källa: SCB b. 

Djurhushållning 
 i Älvsborgs län                            År      Oxar      Tjurar          Kor     Ungdjur nöt         Svin 

1865 11201 2584 77089 24518 18970 

1870 15210 3130 96206 33062 23958 

1875 15979 3484 98991 35160 25496 

1880 16995 3453 99186 34287 26272 

1885 15786 3458 101722 32154 27047 

1890 12923 3327 96879 29024 34984 

1895 14093 3256 106013 30685 41558 

1900 11704 2850 109948 28838 42598 
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4.2.2 Spannmålsodling 

Älvsborgs län hade också varit med om en förändring då det kommer till de grödor som 

odlades på åkrarna. Av vad som kan utläsas i tabell 6 så hade potatisodlingen ökat mycket 

under perioden. Potatisodlingen hade ökat under nästan hela perioden med undantag för 1890. 

Minskningen av potatisskördarna från 1885 till 1890 kan jämföras med den minskning som 

också skedde i Göteborg och Bohus län under samma period. Tabell 7 visar att år 1888 var ett 

år som hade en kall vår, vilket även kunde ses i fallet för Göteborg och Bohus län. Under året 

var vårens medeltemperatur – 0,4 grader. Den låga medeltemperaturen för våren 1888 kan 

vara en förlängning av den svaga potatisskörden år 1890. Detta beror på att jordbrukarna 

skördar även nästkommande års utsäde.     

 

Tabell 6 Potatis och spannmålsskördar i Älvsborgs län under perioden 1865- 1900. Potato and grain harvests in 

Älvsborg county during the period 1865- 1900.  Källa: SCB b. 

Potatis & spannmålsodling i 
Älvsborgs län i m3                       År        Potatis            Vete            Råg                Korn          Havre 

1865 90426 2729 21883 8271 91866 

1870 120788 2854 25899 8910 137305 

1875 131562 3394 33472 7922 203580 

1880 149325 3195 33416 7272 195905 

1885 139980 2887 36505 3745 192334 

1890 58023 2475 33173 4583 221279 

1895 120699 2588 33260 3495 232406 

1900 172952 2540 49768 2617 234888 

 

Tabell 7. Medeltemperatur för varje årstid under perioden 1885- 1890 i Älvsborgs län. Average temperature for 

each season during the period 1885- 1890 in Älvsborg county. Källa SMHI 

Medeltemperatur i 
Älvsborgs län  
                                År                     Vinter                          Vår                       Sommar                        Höst 

1885 -0,8 3,9 13,7 5,1 

1886 -2,6 3,4 14,2 7,7 

1887 -1,1 4,7 15,1 5,9 

1888 -2,6 -0,4 13,8 5,9 

1889 -2,5 4,6 15,7 6,9 

1890 -0,8 5,2 13,4 7 
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4.2.3 Befolkning och emigration 

Älvsborgs län hade en utveckling som förändrades mycket under perioden. Generellt så har 

befolkningen ökat, men vid flera tillfällen så hade den också minskat på kort sikt. Enligt figur 

6 så har temperaturerna också skiftat mycket mellan åren. Både Göteborg och Bohus län och 

Hallands län hade något jämnare temperatur, medan Skaraborg och Älvsborgs län varit mer 

lika, vilket delvis kan förklaras av det geografiska läget. Skillnaderna mellan topp och 

bottennoteringar är ganska stora, vilket också kan uttydas i figur 6. Mellan två år likt 1880-

1881 skiljer det mer än tre grader sett till medeltemperaturen över hela året. I figur 6 kan det 

utläsas att vid större emigrationsströmningar minskar befolkningsutvecklingen i länet. Vidare 

kan det också sägas att figur 7 och 8 visar om det finns något samband mellan temperatur och 

emigration samt befolkningsutvecklingen i länet. Utifrån figurerna kan det inte sägas att det 

finns ett samband, det finns andra faktorer som spelar in då människor väljer att emigrera. För 

befolkningen spelar det inge större roll om det är ett år med låg medeltemperatur eller hög, 

människorna emigrerar ändå. I båda figurerna syns en stor spridning av punkterna och inget 

mönster kan därför utläsas gällande om människor är mer benägna att flytta vid specifika 

temperaturer.    

 

Figur 6. Befolkningsutveckling och antalet emigranter samt årsmedeltemperaturförändringarna under perioden 

1860-1900. Population growth and the number of emigrants and the annual mean temperature changes over the 

period 1860-1900 in the county of Älvsborg.  Källa SCB a.  
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Figur 7. Förhållandet mellan antalet emigranter och temperatur i Älvsborgs län under perioden 1860-1900. The 

relationship between the number of emigrants and temperature in Älvsborg county during the period 1860-1900. 

Källa SCB a. 

 

 

 

Figur: 8 . Förhållandet mellan befolknigsutvecklingen och temperatur i Älvsborgs län under perioden 1860-1900. 

The relationship between population growth and temperature in Älvsborg county during the period 1860-1900. 

Källa SCB a.  

 

y = -332,27x + 3797,2
R² = 0,0649

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

3 4 5 6 7 8

Em
ig

ra
ti

o
n

Medeltemperatur

Temperatur och Emigration
i Älvsborgs län

y = 290,34x - 1416
R² = 0,0239

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

B
ef

o
lk

n
in

gs
u

tv
ec

kl
in

g

Medeltemperatur

Temperatur och befolkningsutveckling
i Älvsborgs län

p = 0,107 

p = 0,334 



 

25 

 

4.3 Skaraborgs län 

I Skaraborgs län var emigrationen till andra länder var 47 418 (se bilaga 8.3) personer under 

perioden 1850-1900. Emigrationen började ta fart på allvar efter 1860.  Det kan antas att 

arbetsmarknaden i Göteborg kunde locka människor i länet till att flytta. Själva jordbruket 

hade också börjat att mekaniseras och järnplogen kunde bidra till att ett tidigare mycket tungt 

arbete utföras på ett enklare och effektivare sätt. Järnplogen gick djupare i jorden och flyttade 

inte jord på det sätt som den gamla årdern hade gjort.    

De teorier som har använts för att förklara den svenska landsbygdsutvecklingen med den 

agrara revolutionen i centrum, har orsakssambandet mellan befolkningsutvecklingen i detta 

fall. Folkökningen och jordbruksutvecklingen har setts som central för många forskare. Det 

har funnits olika teorier, vilka har tagits upp i teoriavsnittet med Boserup och Gadd i spetsen. 

Dessa båda forskare tar olika ställningar i vad som kom att påskynda vad. Var det 

jordbruksutvecklingen som ledde till folkökningen i landet eller var det så att folkökningen 

påskyndade jordbruksutvecklingen? 

 

4.3.1 Djurhushållning 

Själva jordbruksproduktionen har också förändrats under perioden. Med en ökad ekonomisk 

tillväxt i samhället ökar också intaget av animaliska proteiner i kosten. Exempel på detta idag 

är Kina, där befolkningen får det bättre ställt ekonomiskt och samtidigt ökar konsumtionen av 

kött (Jordbruksverket, Rapport 2013:1).  I tabell 8 över Skaraborgs län kan det utläsas att det 

är framför allt kor och svin som har ökat i antal. Mindre förändringar har dock skett i de andra 

kategorierna, men generellt har antalet djur ökat. Det finns dock ett undantag då antalet oxar 

har minskat i antal. Oxen används som dragdjur och ger inte en bild av hur djurhushållningen 

såg ut på gårdarna rent matproduktionsmässigt vid förts anblicken. Det som dock kan sägas 

är, att minskningen av antalet dragdjur tyder på att dels har behovet minskat då 

mekaniseringen gått in i en första fas, samt att hästen på senare år också konkurrerar om 

samma plats på gården som dragare.  

 

Tabell 8. Djurhushållningen i Skaraborgs län under perioden 1865-1900. Animal husbandry in Skaraborg county 

during the period 1865-1900  Källa: SCB b. 

Djurhushållning 
I Skaraborgs län År         Oxar       Tjurar           Kor       Ungdjur nöt          Svin 

1865 26742 1482 66952 31176 24913 

1870 25314 1513 71462 31881 21572 

1875 27418 1891 80438 34374 22521 

1880 28250 1831 89921 34668 27124 

1885 26860 2023 101566 35512 36725 

1890 22901 2243 108292 35903 61617 

1895 21932 2526 114346 36896 71628 

1900 19169 2746 119223 35820 72342 
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4.3.2 Spannmålsodling 

Produktionen av spannmål och potatis har inte skiftat lika mycket som i andra län i 

studieregionen. Med undantag för skördarna av korn som har minskat, så har alla de andra 

grödorna ökat något. Den gröda som har ökat mest under perioden är havren vilket kan utläsas 

i tabell 9. Likt Göteborg och Bohus län samt Älvsborgs län så minskar potatisskörden från 

1885-1890.  I tabell 10 syns det likt i de andra länen att våren 1888 var kall, vilket bör ha 

påverkat odlingsmöjligheterna och vårbruket på bondgårdarna i länet. Hela våren hade i länet 

en medeltemperatur på – 0,2 grader.     

Tabell 9. Potatis och spannmålsskördar i Skaraborgs län under perioden 1865- 1900. Potato and grain harvests in 

Skaraborg county during the period 1865- 1900.  Källa: SCB b.  

Potatis & spannmålsodling  
i Skaraborgs län i m3           År    Potatis        Vete        Råg        Korn     Havre 

1865 101092 6691 38507 7626 104364 

1870 114696 9221 50896 8391 163583 

1875 119103 9049 53585 7536 180268 

1880 157315 9299 59600 8114 210244 

1885 139915 9230 66153 7257 221365 

1890 73101 7577 66291 8055 236221 

1895 110285 7711 58528 6699 258104 

1900 118937 9620 71285 6596 250334 

 

Tabell 10. Medeltemperatur för varje årstid under perioden 1885- 1890 i Skaraborgs län. Average temperature 

for each season during the period 1885- 1890 in Skaraborg county. Källa SMHI. 

Medeltemperatur i 
Skaraborgs län 
                                       År            Vinter                 Vår             Sommar               Höst 

1885 -1,7 3,5 13,4 4,4 

1886 -3,5 3,2 13,6 6,7 

1887 -1,9 4 13,9 5 

1888 -3,5 -0,2 13 5,1 

1889 -3,2 4,5 14,4 6,2 

1890 -2 5,2 12,9 6,3 

 

Under perioden 1865 fram till 1900 ökade den brukade åkerarealen i storlek vilket visas i9 

tabell 11. Den odlade marken kom att dubbleras under perioden under samma period 

minskade dock ängsmarken något.   
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Tabell 11 Ängs- och jordbruksmark i Skaraborgs län under perioden 1865-1900. Meadows and farmland in 

Skaraborg county during the period 1865-1900. Källa SCB b. 

Skaraborgs län  Jordbruksareal i ha Ängsmark i ha 

1865 160469  

1870 187533 47977 

1875 209521 51871 

1880 229854 50809 

1885 246518 50950 

1890 313402 42774 

1895 321598 40920 

1900 322549 41257 

 

4.3.3 Befolkning och emigration 

Denna studie vill lyfta fram de klimatologiska förändringarna som regionen utsattes för. I 

figur 9 finns det ett visst samband mellan befolkningsutvecklingen och den årliga 

temperaturen i länet, men då gäller det att se till den förskjutning som finns. Människor 

påverkades under en period efter varje år som hade en lägre temperatur än vanligt.  

Skaraborgs län är också ett av de län i studien som hade den största andelen jordbrukare och 

påverkas på flera olika sätt.     
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Figur 9. Befolkningsutveckling och antalet emigranter samt årsmedeltemperaturförändringarna under perioden 

1860-1900. Population growth and the number of emigrants and the annual mean temperature changes over the 

period 1860-1900 in the county of Skaraborg. Källa SCB a. 

Befolkningsutvecklingen hade i Skaraborgs län skiftat en hel del under den period som har 

studerats. Under början av studieperioden från1860 och fram till omkring 1880 var 

befolkningsutvecklingen i regionen relativt konstant, likt de andra länen under perioden. Efter 

1880 sker det en förändring och befolkningen i länet minskade. Detta kan uttydas i figur 9, 

där det finns en tydlig skiljelinje mellan den första och andra hälften av den studerade 

perioden. Den första boomen av emigration kommer runt omkring åren 1870 med 1868 som 

en referenspunkt i de svenska historieböckerna. Då temperaturen och befolkningstillväxten 

var svag, blev istället emigrationen till utlandet högre. Från 1880-talet och framåt var 

emigrationen stor och befolkningen i länet ökade inte utan istället minskade den i omfattning. 

Närmare sekelskifte ser det ut som att emigrationen börjar plana ut något, men befolkningen 

ökade ändå inte i antal. Vid några enstaka tillfällen omkring 1890-talet ökade befolkningen 

något jämfört med tidigare.  Skaraborgs län ligger i en del av landet som är känt för sitt 

jordbruk och bördiga jordar och med en ökad mekanisering av jordbruket behövdes inte 

längre den arbetskraft som tidigare använts till jordbruket.  

Emigration och befolkningsutvecklingen hänger ihop. Då befolkningen minskar beror dels på 

att människor emigrerar direkt till utlandet vilket kan ses i figur 9. Befolkningen påverkas 

också indirekt av emigrationen då det är unga människor i fertil ålder som emigrerar. Figur 10 

visar på det linjära sambandet mellan emigration och temperatur, det linjära sambandet är 

nästan obefintligt. I den andra figuren med befolkningsutvecklingen i förhållande till 

temperaturen är sambandet lika svagt som i figur 11. Befolkningen minskade även de år som 

hade en hög medeltemperatur sett över ett helt år.  

I figurerna kan inget samband utläsas, då temperaturen stiger minskar inte emigrationen vilket 

har undersökts i figurerna. Det sker inga större emigrationsströmningar då medeltemperaturen 

är låg utan människor flyttar av andra orsaker. Samma sak kan sägas gällande 

befolkningsutvecklingen, sambandet mellan temperatur och befolkningens ökning eller 

minskning i antal kan inte kopplas samman med den rådande medeltemperaturen. Detta 

understryks med både R2 och p-värde. I figuren visas också ekvationen över linjen, y = -

186,3. Detta är den genomsnittliga förändringen i emigration per ökad grad i temperatur. Då 

p- värdet för figuren är så pass högt som 0,25 och för befolkningsutvecklingen 0,51 visar det 

på att det inte finns något samband mellan temperatur och emigration, men då p- värdet är så 

pass högt kan vi därför inte heller utesluta att det inte finns något samband. 
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Figur 10. Förhållandet mellan antalet emigranter och temperatur i Skaraborgs län under perioden 1860-1900. 

The relationship between the number of emigrants and temperature in Skaraborg county during the period 1860-

1900. Källa SCB a. 

 

 

Figur 11.  Förhållandet mellan befolknigsutvecklingen och temperatur i Skaraborgs län under perioden 1860-

1900. The relationship between population growth and temperature in Skaraborg county during the period 1860-

1900. Källa SCB a.  
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4.4 Hallands län 

Hallands län skulle kunna ses som ett mellanting mellan Göteborg och Bohuslän och de två 

inlandslänen i Skaraborg och Älvsborg. Halland, vars största stad är Halmstad, hade inte 

samma dragningskraft som Göteborg men var dock mer industribetonad än städerna i 

Skaraborg. Här fanns både jordbruksmark och staden nära till hands. Med kustremsan likt 

Göteborg och Bohuslän finns det förutsättningar för ett liv utanför jordbruket, där 

fiskerinäringen kan vara en viktig del av inkomstkällan. Halmstad fanns i länet och hade en 

viss dragningskraft på den halländska lantbefolkningen, vilket medförde att en del av 

befolkningen kunde hållas kvar till skillnad från framförallt Skaraborg. De halländska 

städerna var heller inte så avancerade och många var jordbrukare vilket gjorde att handeln 

mellan människor och stadsbefolkningen inte utgjordes av avancerade produkter, den 

ekonomiska tillväxten var såldes låg. Detta kan ses till skillnad mot den befolkning som fanns 

i trakten omkring Borås. De så kallade Boråsarna hade dessutom tillstånd att sälja varor i 

Hallands län vilket gjorde utvecklingen i länet svag (Hallberg, 2009).   

 

4.4.1 Djurhushållning 

I Hallands län har utvecklingen gällande djurhushållningen tagit likande steg som i de andra 

studerade länen. Länet har haft en stadig uppgång av både svin och kor vilket visas i figur 12. 

De andra djurslagen hade också ökat, med undantag för oxarna som hade minskat i antal. 

Både svinen och korna har mer än fördubblats under perioden. Antalet kor ökade under alla år 

som har studerats, detta trots att temperaturerna varit mindre gynnsamma under vissa 

specifika år under perioden.  

 

Tabell 12. Djurhushållningen i Hallands län under perioden 1865-1900. Animal husbandry in Halland county 

during the period 1865-1900  Källa: SCB b. 

Djurhushållning 
 i Hallands län                           År        Oxar      Tjurar        Kor      Ungdjur nöt         Svin 

1865 6605 891 34599 14649 9963 

1870 5953 962 36346 14695 8959 

1875 6540 1055 43513 18724 11880 

1880 6433 1097 48206 20061 15805 

1885 5505 1243 56171 20229 23576 

1890 4314 1178 57579 19128 28303 

1895 4177 1441 67794 21089 42456 

1900 3886 1390 73980 20640 45732 
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4.4.2 Spannmålsodling 

Spannmåls- och potatisodlingen i länet hade ökat, sett från starten 1865. Skördarna har dock 

varierat något under själva perioden men på lång sikt hade de ökat. Skördarna hade ökat 

kraftigt, det enda undantaget var kornet som inte hade ökat i samma utsträckning som de 

övriga grödorna, vilket kan utläsas i tabell 13. Då temperaturen kommer ifråga påverkas olika 

grödor olika, potatisskördarna minskade mellan 1885 till 1890, detta skulle då kunna bero på 

den något kallare våren 1888 vilket visas i tabell 14. Vete- och potatisskördarna visar dock på 

en minskning mellan 1885-1890.    

 

Tabell 13. Potatis och spannmålsskördar Hallands län under perioden 1865- 1900. Potato and grain harvests in 

Halland county during the period 1865- 1900.  Källa: SCB b. 

Potatis & spannmålsodling 
I Hallands län i m3                    År          Potatis      Vete        Råg       Korn        Havre 

1865 41195 1512 14635 7548 41009 

1870 46032 2594 18272 8631 57122 

1875 43596 3796 21388 9769 82842 

1880 54304 3295 22349 8738 89851 

1885 54407 4592 29640 9290 114139 

1890 40373 3255 36026 9655 137246 

1895 59589 4740 32780 7805 110598 

1900 63715 5463 33971 8291 102669 

 

Tabell 14. Medeltemperatur för varje årstid under perioden 1885- 1890 i Hallands län. Average temperature for 

each season during the period 1885- 1890 in Halland county. Källa SMHI  

Medeltemperatur 
i Hallands län  
                            År 

 

         Vinter               Vår         Sommar         Höst           Medel temp/år 

1885  -0,1 5,4 14,8 6,1 6,6 

1886  -1 5 14,9 8,6 6,9 

1887  -0,8 5,1 15,2 7,2 6,7 

1888  -1 2,6 14,6 7,2 5,9 

1889  -1,6 6,4 16,9 8,1 7,5 

1890  -0,7 7,1 14,7 8,2 7,3 

 

Den odlade åkermarken i Hallands län kom också att öka under studieperioden, vilket visas i 

tabell 15. Under perioden hade den odlade marken nästan fördubblats. Stora områden av 

nyodling hade tillkommit och tidigare utmarker och åkrar som tidigare legat längre i träda 

började användas mer frekvent. Det har skedde en viss förändring med ängsmarken, andelen 

ängsmark har skiftat under perioden där den både har ökat och minskat till ytan, trenden ser 

ändå ut att vara att ängsmarken minskade samtidigt som den odlade åkermarken ökade. 

Ängsmarken hade ändå inte minskat i den utsträckningen som jordbruksmarken hade ökat och 
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därför kan det inte sägas att jordbrukarna tog den tidigare ängsmarken i anspråk för att odla 

upp denna och använda den till åker. Ängsmarken fyllde en viktig funktion för jordbrukarna, 

då djurhushållnigen ökade i länet och ängsmarken kunde därför också användas som 

betesmark för bland annat kreatur.      

 

Tabell 15. Ängs- och jordbruksmark i Hallands län under perioden 1865-1900. Meadows and farmland in 

Halland county during the period 1865-1900.  Källa SCB b. 

Hallands län Jordbruksareal i ha Ängsmark i ha 

1865 67665  

1870 78840 32550 

1875 85116 31330 

1880 92956 32072 

1885 145090 29863 

1890 130756 37416 

1895 134944 27873 

1900 134906 27785 

  

4.4.3 Befolkning och emigration 

 

Likt de andra länen, med möjligtvis ett litet undantag för Göteborg, hade de andra länen 

tydliga nedgångar i befolkningsökningen under slutet av 1860-talet då de sista så kallade 

nödåren infinner sig i landet. Detta är ett generellt fenomen över hela Sverige och det kan då 

uttydas att länen i studieregionen också drabbades. Det finns också två rejäla minskningar till 

i befolkningstillväxten. Då kring 1880 och 1890. Detta kan jämföras med likdanande 

tendenser i både Skaraborg men också i Älvsborgs län. Precis som under åren kring 1868 så är 

temperaturen något lägre under dessa perioder och det kan därför antas, att skördarna varit 

något svagare än jämfört med åren runt omkring. Tendensen kan ses också i Göteborg och 

Bohus län, men skillnaden här är att befolkningen inte ökar i riktigt samma takt utan stannar 

snarare av. I figur 12 kan det ses att det finns tydliga skiftningar i befolkningsökningen, vissa 

år är det nedgångar och andra år ökar befolkningen mer. Det kan uttydas att det fanns en viss 

fördröjning gällande när befolkningen minskade och när det har varit lägre temperatur och då 

i många fall en mindre skörd. Trenden med att människor flyttar och att befolkningen minskar 

håller i sig i ett par år innan, befolkningsutvecklingen stabiliseras igen och kan började öka.   

Ses det i förhållande till prisutvecklingen i samhället är det egentligen bara perioden under 

1890 talet som har en svagare konjunktur med lägre KPI värden (se bilaga). Prisutvecklingen 

behöver inte följa temperatur och skördarna, Sverige som land har under perioden och även 

tidigare en handel som relativt omfattande (Gadd, 2000 & 1997).      
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Figur 12. . Befolkningsutveckling och antalet emigranter samt årsmedeltemperaturförändringarna under perioden 

1860-1900. Population growth and the number of emigrants and the annual mean temperature changes over the 

period 1860-1900 in the county of Halland. Källa SCB a.  

I figurerna kan inget samband utläsas, då temperaturen stiger minskar inte emigrationen vilket 

har undersökts i figurerna. Det sker inga större emigrationsströmningar då medeltemperaturen 

är låg utan människor flyttar av andra orsaker. Samma sak kan sägas gällande 

befolkningsutvecklingen, sambandet mellan temperatur och befolkningens ökning eller 

minskning i antal kan inte kopplas samman med den rådande medeltemperaturen. Detta 

understryks med både R2 och p-värde. I figuren 13 visas också ekvationen över linjen, y = -

241,5. Detta är den genomsnittliga förändringen i emigration per ökad grad i temperatur. Då 

p- värdet för figuren är så pass högt som 0,09 visar det på att det inte finns något tydligt 

samband mellan temperatur och emigration, men då p- värdet är högre än 0,05 som annars 

visar på att det finns en signifikans. Variationen är förstor för att det skall kunna sägas att det 

finns ett samband men att det kan finnas ett samband skall heller inte helt uteslutas.  
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Figur 13. Förhållandet mellan antalet emigranter och temperatur i Hallands län under perioden 1860-1900. The 

relationship between the number of emigrants and temperature in Halland county during the period 1860-1900. 

Källa SCB a. 

 

 

 

 

Figur 14. Förhållandet mellan befolknigsutvecklingen och temperatur i Hallands län under perioden 1860-1900. 

The relationship between population growth and temperature in Halland county during the period 1860-1900. 

Källa SCB a.  
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4.5 Hur skedde anpassningen förr 

Det årliga skördeutfallet var mycket viktigt under 1800-talet, då större delen av den svenska 

befolkningen var jordbrukare eller arbetade inom jordbruket. Människorna på landsbygden 

var utsatta av vädret när det gäller matproduktionen, det ena året var sällan likt det andra. 

Befolkningen fick ofta hushålla med sina resurser. Till livsmedelsproduktionen fanns det 

också fler hinder som var sammankopplade med denna. Från SCB:s årsrapporter om 

befolkningen visar på många olika händelseförlopp som skedde med den enskilde individen 

men också med samhällets strukturer. Från 1868 års årsredovisning från SCB kan det utläsas 

att människornas psykiska hälsa också var relaterad till jordbruksproduktionen då områden 

som var drabbade av missväxt också hade en högre andel av människor som avled i så kallad 

nervfeber. Beteckningen nervfeber hade tidigare varit uppdelad i flera olika typer av 

febervarianter där bland annat svältfeber (SCB a, från år 1868).  

Under perioden, som idag kallas för de agrara revolutionen, skedde det flera olika 

förändringar som har gjort människor mer motståndskraftiga mot förändringar i klimatet. Med 

ett effektivare jordbruk kom den allmänna standarden att öka i landet och många människor 

fick det betydligt bättre, rent födomässigt, men också hushållets generella ekonomi som är i 

direkt anslutning till matproduktionen. Men även samhällets ekonomi förändrades över åren, 

vilket kan ses i Bilaga (KPI). Konsumentprisindex visar delvis på hur samhällets ekonomi 

föreligger genom prissättningen på varor, KPI värdet är i samband med konjunkturerna i 

samhället. Sett till hela perioden så sker det en ekonomisk stegring i samhället men 

konjunkturerna svänger upp och ner relativt mycket. Gadd (2000) menar att de svenska 

hushållen aldrig varit helt självförsörjande utan har varit inriktade på handel, vilket i ett första 

steg gör den enskilde bonden mindre sårbar för förändringar i klimatet. När standarden och 

hushållens ekonomi går upp i samhället förändras också människors vanor. Det som kan ses i 

varje län är att antalet kor och svin ökar kraftigt. Människors möjlighet att äta animalisk föda 

ökar. Detta skulle också kunna bero på att sädespriserna minskade och blev lägre enligt Gadd 

(2000) vilket förmodligen då gjorde det mer lönsamt att ha fler djur. Djuren. Dels kunde få 

spannmål som foder och lönsamheten blev större. I länen ökade heller inte spannmåls-

produktionen i så stor utsträckning som djurhushållningen gjorde. Detta skulle också kunna 

ses som en form av anpassning från jordbrukarnas sida. Djuren är inte lika känsliga för 

skillnader i klimatet och ett lite kallare år då och då är normalt. En skörd kan bli helt förstörd 

om frosten slår in vid fel tidpunkt och sådden fryser. Under vissa år som var kalla kunde 

frosten hålla i sig länge och förhindrade att bonden ens kunde så sin vårsådd. Djur klarar 

istället av denna form av skillnader som ger problem för växtsäsongen. Samtidigt kan det 

uppstå problem med ett stort antal djur om det inte finns mat för djuren att tillgå. En annan del 

i det hela är, att befolkningen ökade under perioden och därför ökade också produktionen av 

mat. Havre är ett sädesslag som kom att öka kraftigt i länen, detta spannmål är också 

användbart som foder, framför allt till hästar men även till kreatur. Havren var också ett 

spannmål som var en del av den Svenska exporten till utlandet. En ökad andel svin, tyder på 

att köttproduktionen i samhället ökade och kor tyder på att mejeriprodukter blev allt vanligare 

på den svenska marknaden. Gadd (2000) menar att de svenska hushållen sällan var 
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självhushåll utan utnyttjade handeln som fanns i byarna men även utanför dessa för att få tag i 

viktiga varor, här kan nämnas salt och järn.  

Under den agrara revolutionen kom bönderna också att gå över till storjordbrukshushållning, 

då mindre tegar slogs samman och större enheter skapades. Detta skedde då de olika skiftena 

genomfördes efter direktiv från staten. Bönderna gick miste om den gamla sociala 

bygemenskapen, men de vann på att få sammanhållna gårdar och de behövde inte invänta 

varandra för att genomföra de arbeten som behövdes för årstiden. Kunde man dessutom skapa 

en nyodling i anslutning till den nya gården, kunde jordbruksenheten bli ännu större. Med en 

ökande andel svin och kor som skulle skötas kunde jordbruksenheterna bli färre, men också 

större till storleken då enskilda familjer inte var beroende av mängden kreatur, då dessa djur 

även kräver underhåll men också mat. Specialiseringen inom jordbruken började således ta 

fart. I slutet av perioden fanns det många kreatur om det slås ut på befolkningen. År 1900 

fanns det i Skaraborgs län 119 223 kor på en befolkning som var 241 069 människor. Det 

innebär att det går i princip en halv ko per invånare i länet. Detta kan jämföras med antalet 

mjölkkor som finns i Sverige idag vilket kan utläsas i figur 15. Antalet mjölkkor har under de 

senaste åren minskat. Och skulle antalet kor slås ut på antalet invånare skulle det bli betydligt 

mindre än en halv ko per invånare som det var vid sekelskiftet. Denna figur säger dock inte 

hela sanningen då många mejeriprodukter importeras från utlandet och kan på så sätt inte 

jämföras med idag, men det ger ändå en bild av att antalet kor var stort under studieperioden.  

    

 

Figur 15 Antalet mjölkkor i Sverige. The number of milk cows i Sweden. Källa: Jordbruksverket, 2012. 
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5. Diskussion 

5.1 Årstiderna 

Då det är flera månader som ingår i varje enskild årstid, syns inte specifika dagar under 

perioden som har varit till exempel extra kalla eller varma. Kylan påverkar grödorna mycket 

och potatis är en gröda som är känslig för frost. Då frosten kunde komma en bit in i maj kan 

det vara svårt för jordbrukaren att få ut någon skörd. Stora delar av en framtida skörd kan då 

förstöras under en enda natt. Samtidigt är det helhetsbilden som är central i studien, då det är 

klimatet som är i centrum och inte väder. Vissa delar av månaderna kan också anses tillhöra 

en annan årstid än i vilken hela månaden är indelad i, exempel på detta är t.ex. början av mars 

som i flera fall kan vara en del av senvinter samt slutet av november som skulle kunna ingå i 

tidig vinter.    

Det kan vara svårt att vissa på korrelationen mellan befolkning, emigranter och temperatur. I 

varje diagram finns en trendlinje som visar på sambandet mellan olika parametrar, framför allt 

är det temperatur och emigration som har använts då emigration kan ses som en form av 

anpassning. Det finns en viss förskjutning mellan temperatur och emigrationen, människorna 

bestämmer sig inte för att flytta det år då det har varit lägre temperatur och då ofta i 

förlängningen svagare skördar. Emigrationen sker i stor utsträckning året efter eller två år 

senare, om det varit ett eller ett par år av svaga skördar. Jordbrukarna förr var mer vana vid att 

det kunde komma ett år av sämre skördar, de var dock inte alltid förberedda på det. Därför 

skapade inte ett enskilt år ett behov av att flytta. Skillnaden mellan tidigare år under 1800 talet 

var att transporterna över havet inte varit lika lätta och resan var förr betydligt tidsmässigt 

längre, samt oroligheter med inbördeskrig i USA. Beroende på hur hård vintern var och hur 

långt den sträckte sig var mer avgörande. Frågan var då, ifall maten skulle komma att räcka 

under hela perioden innan skördar kunde tas in igen. Det finns dock ett samband i viss 

utsträckning, men figurerna behöver inte ge hela sanningen.        

            

5.2 Göteborg & Bohus län 

Göteborg och Bohus län hade en stor ökning i antalet invånare räknat i antalet personer.  

Förklaringen till detta är framför allt staden Göteborg, som med en stor urbaniseringstakt 

bidrog till en växande befolkning i länet. Produktionen av mat ökade inte i samma 

utsträckning. Däremot ökade produktionen av mat i de närliggande länen, vilket skapade 

möjlighet för att människor skulle kunna bosätta sig i staden. De närliggande länen fick 

möjlighet att kunna producera mat till en allt starkare konsumtionsbefolkning inne i städerna. 

Detta kom då också att gynna landsbygdsbefolkningen då pengarna kom ut även på 

landsbygden. Med en rikare landsbygdsbefolkning finns en möjlighet till att utöka 

produktionen. Priset på mark hade tidigare varit högt vilket Winberg (1985) påminner om i 

sina teorier. Med mer kapital ute på landsbygden fanns det möjlighet till att ytterligare utöka 

jordbruksarealerna och således produktionen. Nyodling hade varit kostsamt för många 

jordbrukare och svår att finansiera tidigare, särskilt när tegarna fanns som odlingssystem. 

Nyodlingen bidrog till större jordbruksenheter och ett mer specialiserat och storskaligt 

jordbruk. Produktionen av potatis blev allt viktigare under perioden. Det hade skett en 
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övergång från korn och råg som var de vanligaste spannmålen för, till en allt större produktion 

av potatis. Vete kom under flera år att vara en lyxprodukt i jämförelse med de vanligare 

sädesslagen korn och råg, men blev mot slutet av perioden att mer vanlig i hushållen.     

     

5.3 Älvsborgs län 

Korrelationen mellan temperatur och befolkningsutvecklingen är inte av någon större dignitet 

i detta län. Det skulle delvis kunna förklaras genom att den tidigare agrara revolutionen hade 

gjort människor mer motståndskraftiga, samt att vid dåliga skördar fanns det möjlighet att 

flytta inom länet, exempelvis till Borås som hade en kraftig urbanisering under 

studieperioden. Människorna var ändå benägna att flytta på sig, då det hade varit dåliga 

skördeår. Möjligheten till att kunna emigrera tyder också på det samhälleliga välstånd som 

ändå fanns i samhället under perioden.   

Befolkningen ökade med drygt 30 000 på 50 år i länet vilket är en ökning med 12 %, vilket 

inte är en stor ökning av befolkningen. Jämför med Göteborg och Bohuslän, där befolkningen 

hade ökat med 45 %.  Befolkningsökningen var den lägsta i studieregionen, då både 

Skaraborgs län och Hallands län hade ökat sina befolkningar, Skaraborgs län ökade med 18 % 

och Hallands län med 26 %. Då Älvsborgs län hade den största befolkningen på 1850-talet 

blir det något mer anmärkningsvärt. Samtidigt finns det ett antal städer som är viktiga för 

regionen, där Borås var betydande och påverkade framför allt de södra delarna av länet. Trots 

denna något svagare befolkningsökning ökade produktionen av mat kraftigt under perioden. 

Matproduktionen ökade mer än vad som var nödvändigt för att försörja den växande 

befolkningen i länet.  

För de norra delarna av länet var Vänersborg den viktigaste staden, den var också 

residensstad. Vänersborg hade inte den dragningskraft som andra större stöder runt om i 

landet hade och således inte samma urbanisering De människor som ville förändra sitt liv och 

bosätta sig i en stad skulle troligen välja Borås eller Göteborg.          

Medeltemperaturen för Älvsborgs län 1867 är något missvisande då vårens temperatur fattas, 

detta kan innebära att den temperatur som visas i figurerna ger en högre siffra än vad fallet var 

i verkligheten. Årsmedeltemperaturen är således baserad på vinter, sommar och höst 

månaderna.   

 

5.4 Skaraborgs län 

Befolkningen i Skaraborgs län hade ökat i antal under studieperioden och något mer i antal än 

till exempel Älvsborg län. Detta trots att befolkningen i början av perioden var något färre i 

antal. Det geografiska läget för Skaraborg och de geologiska förutsättningarna har gjort 

området till landskap med betydande jordbruksproduktion. Idag och även tidigare har området 

varit känt som den bördiga västgötaslätten. Bristen på större städer inom länet minskade 

möjligheten till att behålla den befolkning som ville avsluta sin sysselsättning som 

jordbrukare. De största staden i länet idag är Skövde, men den centrala styrningen utgick från 
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Mariestad. Skara hade en betydande roll sett ur en religiös synvinkel med Skara domkyrka, 

och Skara som stiftsstad. Makten och styrningen var således utspridd över flera orter i länet.      

Enligt Gadd (1997) kom järnplogen att få stor betydelse för Skaraborgs län med 

västgötaslätten, vilket tidigare nämnts. Detta skulle då kunna vara en av förklaringarna till den 

minskande befolkningstillväxten i länet. Mekaniseringen av jordbruket som har fortgått från 

1700-talets mitt fram tills åren för studieperioden. Då jordbruket har utvecklats under den 

agrara revolutionen behövs nu inte samma mängd arbetskraft. Jordbruket som tidigare hade 

varit beroende av en stor arbetskraft klarade sig nu med mindre resurser. Utvecklingen i 

Sverige hade enligt Gadd (1997) gått från att vara beroende av import av spannmål till att 

Sverige under 1800-talet börjat kunna exportera spannmål. Den inhemska produktionen var 

enligt Gadd (2000) så pass stor att spannmål kunde exporteras i allt större utsträckning. Den 

starka inhemska produktionen var av stor vikt för att klara av år med sämre skördar. Gadd 

menar, att de dåliga skördarna som inträffade omkring 1868 skulle ha fört med sig en större 

dödlighet bland jordbrukare om dessa dåliga skördar skett hundra år tidigare, i enlighet med 

den standarden jordbruket var i vid den tiden. Tack vare utvecklingen som skett tidigare, var 

Sverige mer motståndskraftigt än tidigare, men landet kom att drabbas hårt av de svaga 

skördarna.  

Sambanden mellan befolkningen eller emigranter i förhållande till temperatur skiftar i länet, 

utifrån figurerna 9 och 10 kan inget samband utläsas, istället kan en annan bild ges om figur 8 

studeras närmare. Emigrationsströmningarna finns mer eller mindre konstant och det är någon 

som alltid flyttar utomlands varje år. När människor emigrerar minskar naturligt 

befolkningen. Det skulle kunna ha funnits en viss form av familjeplanering inom hushållen, 

då det är svårt att försörja en stor familj vid år av svaga skördar trots att det behövdes 

människor i arbetet. Ett annat sätt att förklara det på är, att familjerna inte behövde mer 

arbetskraft då det skett en specialisering på landsbygden och de större jordbruken gjorde 

familjerna mer motståndskraftiga och behovet av arbetskraft minskade. Maten kunde 

produceras ändå utan att öka befolkningen och en större andel kunde istället säljas på 

marknaden. Då människors rörlighet i övrigt inte är inräknad är det svårt att dra några 

slutsatser angående den inhemska migrationen i landet. Det skulle kunna antas att människor 

flyttade till Göteborgs stad. Vilket också skulle kunna vara en anledning till att de mer 

storskaliga jordbruken hade en funktion i samhället, då färre människor kunde producera mer 

mat till en befolkning utanför jordbruket.  För Skaraborgs län kan det antas, att 

jordbruksmarkens ökning var betydande. Jordbruksmarken hade under studieperioden ökat 

med 100 %. Med mer mark fanns det förutsättningar för att kunna odla mer och försörja fler 

människor. Samtidigt behövs då arbetskraft, vilket kunde avhjälpas med de nya 

innovationerna och de tekniska redskapen som kommit jordbrukarna till nytta. Större ytor att 

bruka behövde därför inte nödvändigtvis betyda, att det skapade mer arbete för jordbrukarna.             
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5.5 Hallands län 

Flera av de andra länen har under perioden 1885-1890 haft en påtaglig nedgång i 

produktionen av spannmål och potatis. Denna nedgång är inte lika påtaglig i Hallands län. 

Temperaturen under våren var lägre än vad den brukade vara, men inte så låg som i Älvsborgs 

län och Skaraborgs län där temperaturen var under noll. I detta avseende spelar det 

geografiska läget roll. Mätstationen för Hallands län är placerad i Halmstad vilket är beläget 

långt söderut. Samtidigt finns det en naturlig variation i inlandsklimat och kustklimat, där 

kusten är någon grad varmare, vilket också kan ses i om tabellerna gällande temperatur för de 

fyra länen jämförs med varandra.  

Dygnsmedeltemperaturen i länet skiftade mycket under perioden. Om ett årsmedelvärde av 

temperaturen tas fram så ligger temperaturen på 7,3 grader. Vid några tillfällen låg 

temperaturen närmare två grader under dessa 7,3 grader, vilket försämrade möjligheterna till 

att odla de grödor som befolkningen var beroende av. Under andra år var det istället så, att 

temperaturen låg närmare 9 grader, två grader varmare än vad som kan anses som vanligt. 

Jämförs Hallands län med Skaraborgs län så är årsmedeltemperaturen för hela perioden 5,3 

grader, det vill säga två grader lägre än i Halland. Denna skillnad skapar helt andra 

förutsättningar för att människor skall kunna producera mat. Samma skiftningar i 

temperaturen på ca plus minus två grader finns också i Skaraborgs län. Skillnaden blir då att 

en medeltemperatur under ett år kan ligga så lågt som ner mot tre grader.    

 

5.6 Jordbrukarna 

Produktionen av jordbruksprodukter hade under perioden ökat eller hållit sig på en relativt 

stabil nivå. Detta kan sättas i relation till den befolkningsökning som fanns i studieregionen 

under perioden. Då befolkningen växte, behövdes också mer mat. Under tidigare perioder 

hade det varit naturligt att försöka öka sin produktion av spannmål.  

Variationen mellan hur mycket spannmål som producerades i varje län beror på, att det fanns 

en viss åkerareal som odlas upp varje år.  Gadd (2000) menar att strukturen ute på 

landsbygden i Sverige och de nordiska länderna skiljde sig något gentemot jordbruken i 

övriga Europa som befann sig utanför det ekonomiska centrat. Jordbrukslandskapet bestod av 

många medelstora gårdar, där jordbrukarna ägde sin egen gård och åkermark. Då denna 

ägarstruktur finns, ökar också möjligheterna för den enskilda bonden att odla det han anser 

vara mest gångbart. Detta gäller även boskapshållningen. Tillsammans med ett ökat antal 

boskap hade också åkerarealen ökat vilket kan ses i tabellerna 4, 11 och 15. För att 

jordbrukarna skulle kunna utnyttja nyodling fanns ett behov av redskap och tekniska 

innovationer för att inte öka arbetsbördan i större utsträckning. Med nya redskap kunde 

jordbrukaren som tidigare hade haft en mindre åkerareal nu bruka en större areal utan att för 

den delen öka arbetsbelastningen. De tidigare tegarna hade förhindrat den flexibilitet som nu 

var möjlig. Flexibiliteten skapade också möjligheter för jordbrukaren att ta ett större ansvar 

över sin produktion och en större vilja till att producera ett överskott. Då samhället också 

består av många gårdar och mindre storgods med feodala system som var vanligt i det övriga 

Europa, kunde de ekonomiska tillgångarna spridas på fler människor och den inhemska 
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marknadens ekonomi lyfta. Med många storgods samlas istället de ekonomiska tillgångarna 

hos en liten ekonomisk elit i samhället. Detta kom också att betyda att de jordar som brukades 

hade ett ekonomiskt värde för jordbrukarna.  Arealerna kan förvisso minska och öka mellan 

åren. Denna areal har en viss storlek och beroende på vad bonden vill odla kommer ett 

sädesslag att öka och ett då troligen minska, de skiftningar som finns inom spannmåls- och 

potatisodlingen kan bero på detta. Vid en genomgång av tabellerna visar det sig, att så det 

fanns år då alla sädesslagen minskade och det har då varit svagare årsproduktioner. 

Djurhushållningen påverkas inte på samma sätt, då djuren inte är lika känsliga för 

förändringar i klimatet. Då potatisen gjorde sitt intåg på marknaden och blev en betydande 

odlingsgröda skedde också en förändring av jordbruksstrukturen. Då enbart sädesslag odlas så 

finns det två säsonger på gården att rätta sig efter, det är en sådd och en skörd. Dessa perioder 

är korta och intensiva, då klimatet i Sverige inte gör det möjligt att odla under alla årstider. 

Sker inte sådden i rätt tid, blir skörden lidande och troligen mindre än vad som brukligt är för 

ett normalt år. Likadant är det med skörden. Skörden skall vara mogen och det är den endast 

under en kortare period. Under sådd och skörd behövs mycket arbetskraft. Med potatisen får 

nu jordbruken en förlängd odlingssäsong. Potatisen läggs i jorden senare än vårsäden. Detta 

skapar då en förutsättning för att jordbruken inte behöver samma stora arbetskraft under den 

korta perioden utan sprids ut under en längre period. Likadant är det under hösten då skörden 

skall in. Först skördas säden och senare på hösten kan potatisen skördas. Potatisen ger då 

också en form av riskminimering. Det är lättare att bärga skörden då den är mindre och mer 

utspridd. Men energiinnehållet är detsamma. Potatisen kan också oftast skördas under en 

längre period än vad spannmål kan. Då även produktionen ökade och skördarna blev större, 

kunde den enskilde jordbrukaren få längre tid på sig och behovet skördeperioden utsträckas. 

Utifrån teorin kring skiftesreformerna och befolkningsökningen skulle också klimatets 

påverkan kunna tilläggas. Enligt Gadds förklaring av befolkningsökningen som i sin tur ledde 

till skiftesreformer kan klimatet och behovet av arbetskraft vara en bidragande orsak. I 

Sverige med ett klimat som generellt är kallt och där odlingssäsongerna är korta och som nu 

hade upplevt en period av temperaturer som var lägre än normalt krävdes det mycket 

arbetskraft. Klimatet påskyndade då utvecklingen av det svenska jordbruket eftersom arbetet 

intensifierades under perioder så som sådd och skörd. Då tegarna slagits ihop till större 

jordbruksland kunde också de nya redskapen användas på ett effektivt sätt. I figurerna över 

framför allt Skaraborgs län (figur 9), visas hur temperaturen hade en påverkan på hur 

befolkningen ökade eller inte. Under den senare delen av studieperioden ökade den inte alls 

utan minskade. Tas Göteborg och Bohus län som exempel, så spelade det mindre roll hur 

klimatet förändrats, då det var en mer eller mindre konstant ökning av befolkningen. För att 

befolkningen skulle kunna öka fanns det ett behov av att öka produktiviteten samt att minska 

sin sårbarhet för missväxt och dåliga skördar. Hit kan också teorierna om 

befolkningsutvecklingen härledas. Beroende på om det är befolkningstillväxten som medför 

en ökning av jordbruksproduktionen likt Ester Boserups teorier (1973), eller om det istället är 

en ökande tillgång på mat som leder till att befolkningen kan växa i antal. Göteborg och 

Bohus läns befolkning blir under studieperioden en befolkning som i allt större utsträckning 

kom att bo i städer. Urbaniseringen hade börjat ta fart och jordbrukarna blev färre. Istället 

kunde de jordbrukare som var kvar öka sina arealer och fortsätta att upprätthålla 
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produktionen, fast då i större skala. Då befolkningen också ökade krävdes det att mat 

produceras, vilket skedde i angränsande län.   

 

5.6.1 Fertila jordar och djurhushållning 

I tabellerna 1, 5, 8 och12 visas, att antalet oxar minskade i varje län, detta berodde på att 

minder antalet dragdjur behövs då järnplogen har gjort sitt intåg på marknaden då den ger 

mindre friktion mot jorden än vad den gamla träplogen gjorde. Förändringen av dragdjur var 

också en bidragande faktor. Då samhällets ekonomi var uppåtgående och levnadsstandarden 

steg, fanns möjligheten för bondefamiljerna att använda sig av hästar som dragdjur.    

Med mindre behov av oxar som dragdjur fanns det istället plats för att öka andelen andra djur 

som istället kan generera mat, exempelvis kunde då bondefamiljen har en extra ko istället för 

en oxe. Dragdjuren var en kostnad för hushållen, nödvändiga för att kunna hålla igång 

åkerbruket men genererade ingen direkt mat till hushållet. Övergången till hästar gav ingen 

förändring i det avseendet, men en häst är starkare och smidigare och kan göra arbetet 

snabbare än en oxe. Det krävdes färre hästar för att göra oxens arbete, vilket gav plats för att 

ha andra djur på gården.    

När andelen kreatur ökade i varje län fanns det utrymme för att kunna öka 

spannmålsproduktionen. Med mer kreatur på gårdarna blev det mera gödsel som kunde 

spridas ut över åkermarkerna. Genom mer gödsel ökade också jordarnas fertilitet och 

möjligheten till att få större skördar. Det blev som ett ekorrhjul, där mer kreatur ökade 

tillgången på animalisk föda, djuren ökar också möjligheten till större skördar genom att mera 

gödsel kan spridas på åkrarna. Med större skördar ökar också djurens foder i volym och det 

fanns möjlighet att skaffa fler boskap till gården eller sälja av det överskott som blev och på 

så sätt kunde hushållens ekonomi öka.  

De större gårdarna innebar en större frihet. Alla som arbetade i jordbruket behövde inte utföra 

samma syssla vid samma tidpunkt, som det var i det tidigare hade varit. När tegarna 

avvecklades skapades möjlighet för att jordbrukarna själva kunna bestämma vad som skulle 

odlas och när. Detta skapade också möjlighet att för jordbrukaren att byta göda på varje åker. 

En del av de olika grödorna kräver olika jordar och ”sliter” således olika på åkrarna. Genom 

en större variation kunde risken för utarmning av jordarna minskas. Det fanns också möjlighet 

till att sätta olika åkrar i träda. Jordbrukssystemet med att åkrar skulle ligga i träda användes 

fortfarande under perioden. Men med fler kreatur på gårdarna skapades också möjligheterna 

till att låta djuren beta av gräset på åkrarna efter bärgad skörd. Under perioden kom också 

jordbruksarealerna att öka i storlek. Med mer odlingsbar mark tillgänglig ökar också 

förutsättningarna för att ytterligare öka produktionen av spannmål och potatis. Potatisens 

intåg som gröda kom att öka produktionen av mat. Potatisen har en relativt kort säsong, men 

genererar mycket mat. Potatisen är inom vissa områden inte lika känslig som andra spannmål 

och i vissa fall mer känslig. Fördelen med potatisen är att de kan skördas under en längre 

period och är lätt att förvara under vinterhalvåret. Problemen med potatisen är att den kan 

råka ut för sjukdomar som kan påverka skörden. Ett känt exempel är potatispesten, vilken 

drabbade Irland och många människor kom att svälta ihjäl.       
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Temperaturen påverkar huruvida det blir goda eller svaga skördar, i tabellerna 2,5,8 och 11 

kan det uttydas att potatisen och veteodlingarna de mest känsliga för temperaturskillnader och 

då framför allt för kyla. Med de kalla året 1888 i fokus, där vårens medeltemperatur låg under 

0, minskade också skördarna fram till 1890. De andra grödorna klarade sig på ett bättre sätt. 

Både potatisen och vetet var relativt nya grödor som i Sverige. Vetet hade funnits tidigare, 

men var svårbemästrat och ansågs länge vara en lyxprodukt. Potatisen hade gjort intåg bland 

de svenska jordbruken och var under den första delen av 1800- talet relativt vanligt 

förekommande och en viktig gröda för bondefamiljerna (Gadd, 1997).      

Mellan åren 1885-1990 minskade också djuren något likt det scenario som kunde uttydas 

gällande potatisodlingen och spannmålet. År med längre temperatur påverkade människor.   

Är det ett dåligt år kan skörden utebli. Med djurhushållningen är det något annorlunda, ett 

djur försvinner inte på samma sätt. Ett kreatur kan självdö men om jordbrukaren såg att ett 

djur höll på att t.ex. svälta, då det fanns för lite foder att ge djuren kunde de slaktas och så 

generera mat åt familjen. Skillnaden är att djuret inte i detta fall är lika välgött och genererar 

inte den mängd kött som ett kreatur skulle ha gett om det var redo för slakt. Fanns ett behov 

av att slakta många djur, kunde det då uppstå problem med att kunna förvara köttet på ett bra 

och hållbart sätt. Vanligt förr var att köttet saltades kraftigt för att hålla längre.  

En annan förklaring till att både djurhushållningen och skördarna av spannmål och potatis 

blev mindre under perioden 1885-1890 skulle kunna bero på, att många människor kom att 

emigrera och befolkningen ökade inte längre till antalet i samma utsträckning. Då många 

människor flyttade från sina gårdar minskade också odlingen. Det kan också vara det 

motsatta, vilket anses vara mera troligt. Under perioden var det svårt att producera både 

spannmål, potatis och animalier och då ökade incitamenten för människor att flytta. Svåra 

förhållanden för att lyckas med odling och djurhushållning ökar viljan för att flytta och prova 

ett nytt liv.            

 

5.6.2 Emigrationen till utlandet 

Emigration skulle kunna ses som en form av anpassning för de västsvenska jordbrukarna. Då 

klimatet var bistert och hade varit så under en längre period fanns risken att människor 

tröttnade på sitt vardagliga liv. På andra sidan Atlanten fanns det något nytt som lockade. 

Emigrationen har två huvudspår som nämnts i teoridelen, där människor antingen tvingas bort 

från en plats (push) eller dras dit, lockas dit av olika anledningar (pull). Dessa två olika 

fenomen kan också samspela med varandra mer eller mindre. Då regionen har närheten till 

framför allt Göteborg hade människorna också närheten till Amerika. Göteborgs hamn var 

porten ut mot ett nytt och spännande liv fullt av möjligheter på en kontinent som nu skulle 

byggas upp. Både push- och pullfaktorerna kan sättas in i förändringen av 

jordbrukslandskapet. Större och effektivare jordbruksenheter minskade behovet av arbetskraft 

på landsbygden. Befolkningen växte och produktionen av både djur och grödor ökade. Detta 

kan då ses som något som tvingade bort människor från Sverige. Samtidigt kan även 

emigrationen sättas samman med Winbergs teorier från 1985 gällande markens värde. Många 

av de människor som flyttade var tidigare jordbrukare och det fanns en vetskap om att det 
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fanns möjlighet till att få en bit mark mer eller mindre gratis. Marken i Sverige hade sedan 

tidigare varit ett bevis på ett visst välstånd, om det var så att jordbrukaren ägde marken som 

brukades. Detta tankesätt fanns troligen i bakhuvudet på många av de människor som kom att 

flytta.  

Under perioderna av dåligt väder, och som framgår i figurerna kring befolkning och 

temperatur, fanns det också en tendens till att fler människor emigrerar till utlandet. 

Emigration kan ses som en form av anpassning, då den egna gården inte längre kan försörja 

befolkningen, tvingas människor att flytta på sig. Figurerna visar enbart människor som har 

emigrerat till utlandet. Av de emigranter som fanns under perioden lockade framförallt 

Amerika men också andra länder i Norden och övriga Europa fungerade som emigrations 

destinationer. Det geografiska läget för bland annat Göteborg och Bohus län gav en närhet till 

Norge som blev attraktiv att flytta till. Av de människor som flyttade för att söka nya 

möjligheter bör påpekas, att människor ångrade sig. De kan ha flyttat från tex Norge och 

bosatt sig i Sverige och senare flyttat tillbaka då tiderna blev svåra även i Sverige eller av 

andra orsaker.    

 

5.7 Korrelation och samband 

Utifrån de diagram som har framställts över varje enskilt län så kan inget samband utläsas 

gällande varken befolkning eller emigration i förhållande till årsmedeltemperaturen. Detta kan 

dels bero på att varje punkt har fått två värden, temperatur och emigration eller 

befolkningsutvecklingen. Dessa värden sätts sedan in i diagrammet och visar en händelse för 

varje år. Problemet med detta är, att människor sällan flyttar samma år som temperaturen har 

varit lägre än normalt och då troligen givit en mindre skörd. Befolkningen flyttar troligen i 

större utsträckning ett eller två år senare i de flesta fallen. . I Sverige är den mest akuta 

perioden precis efter vintern, innan de första nya skördarna kan komma igång. Då vintrarna är 

hårda och långa börjar befolkningen att äta av det spannmål och den potatis som annars var 

tänkt att användas som utsäde för nästa odlingssäsong. Här finns dock skillnader i huruvida 

det är höstsådd eller vårsådd. Denna studie tar inte detta i beaktning utan, allt spannmål är 

sammanräknat. Då diagrammen och tabellerna visar på jordbrukarnas reproduktion, 

emigration, odling och djurhushållning, kan det också tyda på att den jordbruksproduktion 

som skedde under goda år var tillräckligt produktiv för att försörja befolkningen även under år 

med svaga skördar. Förutsättningar för att klara ett år av dåliga skördar var betydligt högre 

under den studerade perioden än vad möjligheterna hade varit före den agrara revolutionen.        

Diagrammen visar på att människor flyttar oavsett om det har varit ett bra år eller inte Det 

finns alltså andra faktorer som också spelar roll. Då det inte kan utläsas något samband skall 

det heller inte uteslutas att det årliga vädret och klimatet i det långa loppet är en påverkande 

faktor för emigration. Då det inte finns något signifikant samband mellan temperaturen och 

befolkningsökningen och emigrationen, så skulle det kunna tyda på att de förändrade 

förhållandena genom den agrara revolutionen hade minskat landsbygdsbefolkningens 

sårbarhet gentemot skiftande temperaturer och klimat. 
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6. Slutsats 

Den tidsperiod som jag har studerat befinner sig i slutet av den agrara revolutionen. 

Jordbruksnäringen hade då hunnit förbättras genom att flera nya innovationer hade tagits i 

bruk. Statliga ingripanden kom att förändra landsbygden, då de olika skiftena genomfördes. 

De gamla byarna slogs sönder, men gårdarna blev sammanhängande och mer storskaliga 

bruksytor kunde bearbetas med hjälp av de nya redskapen. Dessa förändringar kom att bli 

mycket lyckosamma, då temperaturskiftningarna under 1800-talet ställde till besvär för de 

människor som odlade jorden. Den västsvenska befolkningen påverkades av klimatet och 

böndernas odlingsförutsättningar påverkades av i vilken region som de bodde. Då 

studieperioden befinner sig i slutet av den agrara revolutionen har jordbruket förbättrats på 

många punkter men detta till trots, påverkas människor av temperaturskiftningar. Den 

västsvenska befolkningen påverkades av klimatet i olika utsträckning beroende på var i 

regionen människorna bodde.    

Med utvecklingen mot ett mer storskaligt jordbruk förändrades förutsättningarna till det bättre 

för jordbrukarna. Genom de tidigare skiftesreformerna fanns det större incitament till att 

använda sig av de nya redskapen så som järnplogar och harvar. 

Människorna på landsbygden kom att genomgripande förändra sitt jordbruk i förhållande till 

hur tidigare genenerationer hade brukat jorden. Jordbruken kom att producera mer köttdjur, 

framför allt svin. Mejeriprodukter kom också att bli allt viktigare. Med fler djur på gårdarna 

kunde också gödslingen öka och hålla jordarna mer fertila. De förbättrade jordarna kom 

således att ge större skördar. Även en förändring av vilka grödor som odlades på åkrarna 

skedde mot slutet av perioden, var det havre och potatis som dominerade.     

Vid dåliga tider och under de år som i den svenska historien kallas för de sista nödåren 

emigrerade många människor. Då det rådde sämre förutsättningar på landsbygden valde 

många att flytta och söka lyckan på annat håll.     

Det nu individualiserade jordbruket bidrog till att egna beslut kunde göras, den enskilde 

jordbrukaren kunde välja vilka grödor som skulle odlas. Detta kunde då baseras på antingen 

det som var säkrast för att upprätthålla en hög produktion eller odla grödor som kunde säljas 

till ett högre pris på marknaden. Ägande av jord bidrog också till att ekonomin spreds ut på en 

större andel av befolkningen och landsbygdens ekonomiska förutsättningar förbättrades och 

större investeringar kunde göras för att stärka produktionen. Fler djur kunde köpas in, större 

arealer kunde plöjas upp och odlas.      

Då klimatet i Sverige är kallt och odlingssäsongerna korta, kom nya grödor och tekniska 

innovationer bidra till att öka produktionen. Klimatet var pådrivande till att öka produktionen 

under goda år för att kunna försörja befolkningen även under de år då skördarna var små.   

Då det inte finns något samband mellan att människor flyttar vid dåliga år med lägre 

temperaturer visar det, att det finns flera andra faktorer som spelar in gällande emigration och 

länens befolkningsutveckling. Samtidigt kan det sägas, att befolkningen har anpassat sig och 

är därför inte lika sårbar längre för de förändringar som sker med medeltemperaturen år från 

år.  



 

46 

 

 

6.1 Vidare forskning 

Forskningen inom det historiska ämnesområdet fokuserar ofta till en början på krig och politik 

men efterhand går över mot att försöka hitta människor och individer. Klimatets påverkan på 

historien har länge kretsat kring hur krigen påverkades av klimatet. Kalla vintrar under andra 

världskriget, Napoleons och Karl XII:s nederlag i Ryssland, Svenska soldaters tåg över de 

isbelagda danska Lilla och Stora Bälten, under perioder då stränga vintrar också var en fiende. 

Det som också kan intressera för framtida forskning är huruvida klimatet kom att påverka 

jordbrukarna på landsbygden. Denna studie ger bara en liten inblick i hur jordbruket 

påverkades under slutet av den agrara revolutionen och under början av industrialiseringen.  

Det finns också möjlighet att göra liknande studier över andra områden, då anpassning kan 

ske på flera olika sätt och skillnader kan finnas i andra geografiska regioner. Varje område har 

egna specifika förutsättningar och vissa är mer lika varandra än andra. 
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8. Bilaga 

 

8.1 Göteborg & Bohus län 

Tabellen visar på hur befolkningen har utvecklats i länet under perioden 1850-1900 

 

            År           Göteborg & Bohus län                Förändring           Emigration till utlandet 

1850 187583   

1851 190228 2645 23 

1852 192756 2528 202 

1853 194027 1271 31 

1854 195147 1120 46 

1855 196390 1243 9 

1856 198717 2327 22 

1857 202416 3699 50 

1858 206128 3712 16 

1859 208646 2518 33 

1860 214342 5696 36 

1861 216803 2461 318 

1862 220408 3605 249 

1863 224523 4115 306 

1864 228358 3835 392 

1865 232181 3823 569 

1866 233508 1327 581 

1867 235843 2335 594 

1868 230054 -5789 788 

1869 231802 1748 934 

1870 232389 587 774 

1871 233689 1300 982 

1872 236899 3210 1221 

1873 239587 2688 1189 

1874 241936 2349 923 

1875 244010 2074 1033 

1876 248024 4014 804 

1877 252952 4928 817 

1878 257466 4514 736 

1879 261109 3643 813 

1880 261114 5 1335 

1881 263706 2592 1462 

1882 266096 2390 2094 

1883 269103 3007 1487 

1884 274604 5501 1474 

1885 281001 6397 1550 



 

50 

 

            År           Göteborg & Bohus län                Förändring           Emigration till utlandet 

    

1886 284694 3693 1572 

1887 289957 5263 2218 

1888 293780 3823 2448 

1889 297130 3350 1672 

1890 297824 694 2104 

1891 300461 2637 2405 

1892 302494 2033 2545 

1893 304625 2131 2284 

1894 308671 4046 1032 

1895 313340 4669 1364 

1896 318348 5008 1379 

1897 322529 4181 1267 

1898 326965 4436 1269 

1899 331841 4876 1477 

1900 337175 5334 1499 

 

8.1.1 Temperatur 

Tabellen visar årsmedeltemperaturen för varje årstid, vinter (januari, februari & december), 

vår (mars, april & maj), sommar (juni, juli & augusti) höst (september, oktober, november) 

samt årsmedeltemperatur.   

Göteborg & 
Bohus län 
År      Vinter               vår        Sommar           Höst          Medel temp/ år 

1860 -3,2 4,5 16 7,2 6,1 

1861 -0,4 5,7 17,7 8,2 7,8 

1862 -1,8 6,3 15,1 9 7,2 

1863 2,7 6,5 15,9 9,8 8,7 

1864 -0,2 5 15 7 6,7 

1865 -0,8 5,8 15,7 9,1 7,5 

1866 1,5 4,1 16,8 8,5 7,7 

1867 -3,2 3,6 15,7 8,2 6,1 

1868 0,4 7,2 18,7 7,8 8,5 

1869 1,2 6,2 15,3 7,4 7,5 

1870 -3,4 5,9 16,4 7,7 6,7 

1871 -3,7 5,9 16,3 5,7 6,1 

1872 1 6,6 17,7 9,9 8,8 

1873 2,3 5,3 16,8 8,8 8,3 

1874 1,1 6,4 16,2 9,4 8,3 

1875 -2,9 5,7 17,3 6,5 6,7 

1876 -1,6 5,6 17,2 7 7,1 

1877 -0,2 3,8 15,9 8 6,9 
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Göteborg & 
Bohus län 
År      Vinter               vår        Sommar           Höst          Medel temp/ år 

1878 -0,1 7,2 16,7 9,5 8,3 

1879 -3,4 5 16,2 7,7 6,4 

1880 0,5 6,6 17,8 7,4 8,1 

1881 -1,9 3,7 15 7,6 6,1 

1882 1,4 7,5 17,1 8 8,5 

1883 0,4 5,3 16,7 8,9 7,8 

1884 2 6,5 16,8 8,8 8,5 

1885 0,6 6 15,4 6,7 7,2 

1886 -0,5 5,6 15,7 9,2 7,5 

1887 0,5 6,1 16,1 7,5 7,6 

1888 -0,5 2,4 15,4 7,7 6,3 

1889 -0,7 7,2 17,5 8,6 8,2 

1890 0,6 7,6 15,1 8,8 8,0 

1891 1,2 5,4 16 9,1 7,9 

1892 -1,3 5,4 15,2 8,2 6,9 

1893 -2,9 6,4 16,6 8 7,0 

1894 1,7 7,8 16,6 8,1 8,6 

1895 -3,4 7,1 15,6 8,5 7,0 

1896 0,5 6,5 17,2 8,1 8,1 

1897 -0,9 6,3 16,8 8,1 7,6 

1898 2,9 5,1 14,8 8,8 7,9 

1899 0,4 5,5 16,6 9,5 8,0 

1900 -0,6 4,6 16,4 8,7 7,3 
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8.2 Älvsborgs län 

Tabellen visar på hur befolkningen har utvecklats i länet under perioden 1850-1900. 

År Älvsborgs län Förändring Emigration till utlandet 

1850 246136   

1851 248365 2229 82 

1852 248836 471 603 

1853 249831 995 75 

1854 252502 2671 323 

1855 254290 1788 35 

1856 256857 2567 78 

1857 258432 1575 26 

1858 261850 3418 47 

1859 264833 2983 13 

1860 269322 4489 77 

1861 271700 2378 392 

1862 274023 2323 457 

1863 276426 2403 577 

1864 277529 1103 762 

1865 279153 1624 868 

1866 280507 1354 641 

1867 282258 1751 711 

1868 282546 288 1302 

1869 279537 -3009 2343 

1870 279233 -304 1281 

1871 280454 1221 1085 

1872 282339 1885 1187 

1873 283692 1353 1182 

1874 285217 1525 628 

1875 285810 593 688 

1876 286819 1009 817 

1877 288963 2144 686 

1878 290766 1803 731 

1879 291665 899 1169 

1880 288947 -2718 2855 

1881 287083 -1864 3144 

1882 284379 -2704 3748 

1883 283123 -1256 2554 

1884 282812 -311 1944 

1885 282335 -477 2302 

1886 282119 -216 3500 

1887 279212 -2907 4800 

1888 277024 -2188 4084 

1889 277125 101 2657 

1890 275780 -1345 3182 

1891 274051 -1729 3669 
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8.2.1 Temperatur 

Tabellen visar årsmedeltemperaturen för varje årstid, vinter (januari, februari & december), 

vår (mars, april & maj), sommar (juni, juli & augusti) höst (september, oktober, november) 

samt årsmedeltemperatur.   

Älvsborgs län 
År         Vinter              Vår        Sommar            Höst             Medeltemperatur/ år 

1860 -4,3 3,1 15,5 6,3 5,2 

1861 -1,8 4,2 16,7 7,1 6,6 

1862 -3,5 4,6 14,3 8 5,9 

1863 1,5 5,3 15,2 8,3 7,6 

1864 -1,4 3,2 14,7 5,7 5,6 

1865 -2 4,4 15,3 7,8 6,4 

1866 0,2 2,4 16,1 7 6,4 

1867 -5,1              null 15,3 7,2 5,8 

1868 -0,7 6,5 18,2 6,8 7,7 

1869 0,1 4,8 15,1 6,1 6,5 

1870 -4,4 5,3 15,9 6,9 5,9 

1871 -5 5 15,7 4,9 5,2 

1872 -0,1 5,5 16,9 8,5 7,7 

1873 1,4 4,2 16,4 7,6 7,4 

1874 -0,2 5,3 16,2 8,4 7,4 

1875 -5,1 4,6 17 5,5 5,5 

1876 -3,4 4 16,8 5,8 5,8 

1877 -2,7 1 15,5 7 5,2 

1878 -1,3 6,3 16,7 8,2 7,5 

1879 -5 3,5 15,9 6,6 5,3 

1880 -1,1 5,9 17,6 6,1 7,1 

1881 -6,1 1,5 13,7 6,3 3,9 

1882 0,9 5,7 15,4 6,9 7,2 

1883 -1,9 3,4 15,2 7,2 6,0 

1884 0,1 4,7 14,4 7,1 6,6 

1885 -0,8 3,9 13,7 5,1 5,5 

1886 -2,6 3,4 14,2 7,7 5,7 

År Älvsborgs län Förändring Emigration till utlandet 

1892 272500 -1551 3493 

1893 272079 -421 2978 

1894 273598 1519 927 

1895 274698 1100 1574 

1896 275982 1284 1728 

1897 276969 987 1298 

1898 278749 1780 1166 

1899 278589 -160 1479 

1900 279514 925 1779 
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Älvsborgs län 
År         Vinter              Vår        Sommar            Höst             Medeltemperatur/ år 

      

1887 -1,1 4,7 15,1 5,9 6,2 

1888 -2,6 -0,4 13,8 5,9 4,2 

1889 -2,5 4,6 15,7 6,9 6,2 

1890 -0,8 5,2 13,4 7 6,2 

1891 -1,3 3 14,3 7,1 5,8 

1892 -3,7 2,9 13,9 6,8 5,0 

1893 -5,3 5,1 16,1 6,2 5,5 

1894 0,2 6,5 15,2 6,3 7,1 

1895 -5,5 4,4 14,4 6,8 5,0 

1896 -1,1 5,2 16,2 6,5 6,7 

1897 -2,7 4,4 15,8 6,9 6,1 

1898 1,2 3,3 13,9 7,6 6,5 

1899 -1,7 3,6 15,4 8,1 6,4 

1900 -2,9 2,8 15,4 7,1 5,6 

 

 

8.3 Skaraborgs län 

Tabellen visar på hur befolkningen har utvecklats i länet under perioden 1850-1900 

 

År Skaraborgs län Förändring Emigration till utlandet 

1850 199897   

1851 202162 2265 6 

1852 203220 1058 304 

1853 204831 1611 44 

1854 208179 3348 181 

1855 208771 592 37 

1856 210950 2179 32 

1857 210967 17 82 

1858 214051 3084 6 

1859 218225 4174 8 

1860 222240 4015 2 

1861 225617 3377 109 

1862 228758 3141 99 

1863 231364 2606 99 

1864 233603 2239 271 

1865 236775 3172 143 

1866 240164 3389 225 

1867 243074 2910 172 

1868 243787 713 1295 
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År Skaraborgs län Förändring Emigration till utlandet 

    

1869 242892 -895 2218 

1870 243561 669 959 

1871 245691 2130 717 

1872 247729 2038 825 

1873 249084 1355 601 

1874 250257 1173 248 

1875 252724 2467 237 

1876 254722 1998 246 

1877 256712 1990 213 

1878 258901 2189 227 

1879 260797 1896 721 

1880 257942 -2855 2486 

1881 256712 -1230 2558 

1882 255436 -1276 2730 

1883 254879 -557 1764 

1884 254433 -446 1553 

1885 253467 -966 1567 

1886 253529 62 1893 

1887 251939 -1590 3124 

1888 249704 -2235 3243 

1889 248183 -1521 1845 

1890 247074 -1109 2236 

1891 245585 -1489 2318 

1892 244419 -1166 2322 

1893 243227 -1192 1950 

1894 244039 812 547 

1895 244514 475 942 

1896 243999 -515 961 

1897 243835 -164 691 

1898 243371 -464 582 

1899 241922 -1449 754 

1900 241069 -853 1025 
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8.3.1 Temperatur 

Tabellen visar årsmedeltemperaturen för varje årstid, vinter (januari, februari & december), 

vår (mars, april & maj), sommar (juni, juli & augusti) höst (september, oktober, november) 

samt årsmedeltemperatur.   

Skaraborgs 
län  
År          Vinter                Vår 

                                
Sommar             Höst                  Medel temp/ år 

1860 -4,7 3,7 14,3 5,6 4,7 

1861 -2,7 4,1 17,1 6,3 6,2 

1862 -4,3 5,1 14 7,3 5,5 

1863 0,6 5,2 15,2 8 7,3 

1864 -2,6 2,4 13,1 4,1 4,3 

1865 -3,6 4,3 13,3 6,8 5,2 

1866 -0,8 null 16 6,3 7,2 

1867 -5,5 0,9 13,8 5,5 3,7 

1868 -1,5 5,4 16,7 6 6,7 

1869 -0,7 4,2 13,1 5,4 5,5 

1870 -6,3 4,3 14,3 6 4,6 

1871 -6,2 7,8 13,7 3,9 4,8 

1872 -0,7 5,3 15,9 7,9 7,1 

1873 0,3 3,6 15 6,2 6,3 

1874 -2,9 4,3 16,3 6,4 6,0 

1875 -6,6 3,7 15,2 3,9 4,1 

1876 -4 3,3 15,5 4,7 4,9 

1877 -3,4 0,6 14,1 5,9 4,3 

1878 -3,7 5,7 15,6 7,1 6,2 

1879 -6,6 2,8 14,3 4,8 3,8 

1880 -2,5 4,6 15 4,1 5,3 

1881 -5,2 1,1 13,5 5,5 3,7 

1882 -1,1 5,5 14,8 5,6 6,2 

1883 -2,4 3,1 14,5 6,4 5,4 

1884 -0,8 4,3 13,8 6 5,8 

1885 -1,7 3,5 13,4 4,4 4,9 

1886 -3,5 3,2 13,6 6,7 5,0 

1887 -1,9 4 13,9 5 5,3 

1888 -3,5 -0,2 13 5,1 3,6 

1889 -3,2 4,5 14,4 6,2 5,5 

1890 -2 5,2 12,9 6,3 5,6 

1891 -1,8 3,2 13,8 6,8 5,5 

1892 -3,4 3,4 13,4 6,1 4,9 

1893 -6,1 4,5 14,7 5,2 4,6 

1894 -0,4 6,3 14,3 5,4 6,4 

1895 -6,3 5,5 13,8 6 4,8 

1896 -1,6 5 15,8 5,9 6,3 
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Skaraborgs 
län  
År          Vinter                Vår 

                                            
Sommar             Höst                  Medel temp/ år 

      

1897 -3,1 4,5 15,3 5,7 5,6 

1898 0,4 3,3 13,3 6,5 5,9 

1899 -2,2 3,4 14,4 7,2 5,7 

1900 -3,4 2,7 14,9 6,3 5,1 

 

 

 

8.4 Hallands län 

Tabellen visar på hur befolkningen har utvecklats i länet under perioden 1850-1900 

År Hallands län Förändring Emigration till utlandet 

1850 105726   

1851 107429 1703 74 

1852 108688 1259 120 

1853 109021 333 234 

1854 110686 1665 285 

1855 110815 129 307 

1856 111796 981 109 

1857 113401 1605 63 

1858 115283 1882 30 

1859 117484 2201 37 

1860 119578 2094 44 

1861 120736 1158 64 

1862 121238 502 50 

1863 123350 2112 76 

1864 124417 1067 62 

1865 126060 1643 74 

1866 127129 1069 144 

1867 127992 863 300 

1868 127873 -119 678 

1869 127531 -342 1142 

1870 127221 -310 815 

1871 127842 621 977 

1872 128871 1029 1057 

1873 130008 1137 700 

1874 130802 794 379 

1875 131710 908 556 

1876 132423 713 417 
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År Hallands län Förändring Emigration till utlandet 

    

1877 133988 1565 289 

1878 135411 1423 307 

1879 136858 1447 739 

1880 135299 -1559 1892 

1881 134622 -677 2123 

1882 134274 -348 1793 

1883 134958 684 1106 

1884 135393 435 875 

1885 136973 1580 924 

1886 137515 542 1073 

1887 137398 -117 2730 

1888 136708 -690 2513 

1889 136273 -435 1990 

1890 136106 -167 1990 

1891 136318 212 1957 

1892 136210 -108 1883 

1893 137002 792 1564 

1894 138824 1822 510 

1895 139356 532 1144 

1896 139707 351 1155 

1897 140504 797 824 

1898 141779 1275 721 

1899 141954 175 1054 

1900 141688 -266 1529 

8.4.1 Temperatur 

Tabellen visar årsmedeltemperaturen för varje årstid, vinter (januari, februari & december), 

vår (mars, april & maj), sommar (juni, juli & augusti) höst (september, oktober, november) 

samt årsmedeltemperatur.   

 

Hallands län 
År            Vinter                 Vår            Sommar                    Höst                Medel temp/år 

1860 -2 5,4 16,5 7,6 6,9 

1861 -0,4 5,9 17,8 8,6 8,0 

1862 -1,4 6,5 15,4 9,3 7,5 

1863 2,5 6,1 15,3 9,8 8,4 

1864 -0,5 4,9 15,6 7,1 6,8 

1865 -0,9 5,7 15,6 8,8 7,3 

1866 1,7 4,3 16,3                      null 7,4 

1867 -3,5 3,1 15,2 8,1 5,7 

1868 1,5 7,2 18,8 7,9 8,9 
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Hallands län 
År            Vinter                 Vår            Sommar                    Höst                Medel temp/år 

      

1869 1,7 6,5 15,4 7,6 7,8 

1870 -3,1 5,8 16,6 7,2 6,6 

1871 -3,3 2,8 16,3 5,7 5,4 

1872 0,7 7,2 17,6 9,9 8,9 

1873 1,8 5,5 17,1 8,2 8,2 

1874 1 6,3 16,3 9 8,2 

1875 2,6 5,5 17,6 6,7 8,1 

1876 -1,5 5,8 17,5 7,2 7,3 

1877 -0,1 4,1 16,2 7,8 7,0 

1878 -0,2 7,2 16,6 9,4 8,3 

1879 -3,7 5 16,1 7,6 6,3 

1880 -0,3 6,8 18 7,4 8,0 

1881 -2,1 4,1 14,7 7,2 6,0 

1882 0,6 6,9 16 7,8 7,8 

1883 -0,3 4,3 16,2 8,6 7,2 

1884 1,3 5,7 15,5 7,8 7,6 

1885 -0,1 5,4 14,8 6,1 6,6 

1886 -1 5 14,9 8,6 6,9 

1887 -0,8 5,1 15,2 7,2 6,7 

1888 -1 2,6 14,6 7,2 5,9 

1889 -1,6 6,4 16,9 8,1 7,5 

1890 -0,7 7,1 14,7 8,2 7,3 

1891 -0,7 5,2 15,6 8,7 7,2 

1892 -1,9 5,3 15 8,1 6,6 

1893 -3,1 6 16,1 7,8 6,7 

1894 0,9 7,6 16,1 7,5 8,0 

1895 -3,3 6,5 15,4 8,2 6,7 

1896 0,1 6,4 17,5 8,2 8,1 

1897 -1,1 6,6 16,7 8 7,6 

1898 2,6 5,3 14,7 8,6 7,8 

1899 0,4 5,5 16 9,6 7,9 

1900 -0,1 4,6 16,1 8,5 7,3 
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8.5 KPI 

Denna tabell visar på Konsumentprisindex för varje enskilt år under perioden 1850-1900 

År KPI . År KPI2 

1850 65,5  1876 95,4 

1851 67,8  1877 94,9 

1852 70  1878 88,7 

1853 72,2  1879 83,2 

1854 77,2  1880 87,5 

1855 82,8  1881 89,7 

1856 91,3  1882 87,3 

1857 91,5  1883 86,8 

1858 81,9  1884 83,6 

1859 77,1  1885 79,7 

1860 80,6  1886 75,8 

1861 83,9  1887 73,1 

1862 86,2  1888 75,7 

1863 81,9  1889 79,1 

1864 78,4  1890 80,8 

1865 78,3  1891 83,3 

1866 80,8  1892 81,8 

1867 85,9  1893 78,5 

1868 88,8  1894 74,5 

1869 83,7  1895 75,9 

1870 80,2  1896 75,3 

1871 82,3  1897 77,7 

1872 85,6  1898 81,4 

1873 92,4  1899 85 

1874 95,7  1900 86 

1875 95,1    

 

 


