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Erland Mårald
Svenska Mosskulturföreningens bildande
1886 hänger nära samman med introduktionen av konstgödsel inomjordbruket. Mossodling var i och för sig ingen ny företeelse i
Sverige vid denna tidpunkt. Alltsedan upplysningstiden på lT0GtaLlet hade det funnits
stora förhoppningar om att landets väldiga
myrmarker skulle kunna odlas upp och därmed srirka nationen. Detvar emellertid med
konstgödselns infiirande som dessa planer
för första gången verkade r'ara realiserbara.
Ny kemisk kunskap visade nåmligen att myrjorden saknade flera väsentliga växtnärings-

ämnen. Därför hade tidigare mossodlingar
efter några års givande skördar oftast blivit
ofruktbara. Nu når dessa näringsämnen blivit tillgängliga på marknaden såg man en ljus
framtid för den annars rika tonjorden. Det
är utifrån dessa framtidsscenarier som man
skall förstå Mosskulturföreningens grundande. Ur ett efterhandspenpektiv kan det emellertid konstateras att mossodling På sikt inte
blev den framgång som initiativtagarna hoppats på. Overg;ipande samhällsomr,andlingar, som Sveriges övergång från agrar- till

industrisamhälle. föråndrade ekonomiska

relationer och ideologiska förskjutningar,
gjorde a tt myrodling vid 1900-taletsmitt inte
längre sågs som något modernt och attraktivt.
Mossodling blev således ett stickspår i utvecklingen, som inte bedömds ha haft någon
srörre beqdelse för landets moderniser ing
Likvälvar mossodling i den form som Mosskulturföreningen verkade för i allra högsta

grad ett modernt projekt. Mossodlingen
skulle bedrivas utifrån de senaste vetenskapliga rönen och med den nyaste tekniken. En
m1'rodlare skulle också vara som en företagare. som agerade förnuttigt genom att ständigt informera sig, ta tillvara alla tillgängliga

resurser och eflektivt planera och bokföra
sin verksamhet. Vid sekelskiftet 1900 hade
också Mosskulturföreningen etablerat sig
som en framstiiende vetenskaplig institution,
väljämförbar med de agrarvetenskapliga insritutionerna vid La nt bruLsakademiens experimentalfålt i Stockholm och överlägsen
Lantbruksinstituten vid Ultuna och Alnarp,
som vid denna tid enbart bedrev undervis n in

g.

Jåmfört med s\sterinslilulionen

Svenska utsädesföreningen

i

Svalöv stod

också Mosskulturföreningens försöksverksamhet på en säkrare vetenskaplig teorigrund,

innan mendelismen åter-upptäcktes kring år
1900.

I detta kapitel skall det håvdas au Mosskulturföreningens arbete för mossodlinsen
inte bara var ett modernt projekt utan även
att denna verksamhet fick en faktisk betydelse förjordbrukets modernisering under
ett avgörande skede. Detta skedde på flera
plan: genom sin vetenskapliga verksamhet,
de praktiska försöken och spridandet av tek-

nik, kunskap och propaganda. Det var en
organisation med tentakler och genomslag
över hela landet, som påverkadejordbrukar-

nar tanlesärt och prakrik och därigenom
omvandlade landskapet omkring dem. Mer
precist är slftet med detta kapitel att undersöka mossodlingens och Mosskulturföreningens betydelse för det breda accepterandet
av fabriksmässigt framstållda gödselmedel i
det svenskajordbruket årtiondena kring sekelskiftet 1900. För att kunna komma år och

försui vilket inflytande Mosskulturföreningen hade måste den sättas in i ett större sammanhang. Varför ansågs föreningens verksamhet vara viktig? Hur såg relationen ut till
det omgivande samhållet och hur arbetade
föreningen för att sprida konstgödselns välsignelser? Kapitlet börjar med en resum€ över
konstgödselns introduktion internationellt
och i Sverige för att sedan gå in mer konkret
på Mosskulturföreningen och dess roll.

Konstgödselns genombrott
Sett ur ett internationellt perspektiv ökade

handelsgödselförbrukningen drastiskt efter
andra vårldskriget. Såväl före som direkt
efter kriget låg världsförbrukningen på cirka

sju till åtta millioner ton, vilket skall jämföras med de första åren av 1900-talet då
användningen låg på ungefär två millioner
ton. Bara {ugo år efter andra världskriget
hade [ör bruLningen rakat i höjden näsran
upp till 45 millioner ton.' Några förklaringar till denna snabba ökning som kan nämnas, ärjordbrukets motorisering, förbåttrade transportel billiga råvaror och energi för
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framstållningen, ett allt mer storskaligt och
ekonomiskt inriktat lantbruk samt en begynnande ökad användning av handelsgödsel
utanför den industrialiserade världen. En
annan viktig orsak är att konstgödsel inte var

någon nyhet. Handeln med artifrciella gödningsmedel hade redan bedrivits i ett sekel.
Under lika lång tid hade agrara organisaLioner och lantbruksvetenskapen understödd
av industrin, kommersiella intressenter och
stater propagerat för en ökad konstgödselförbrukning. Härigenom var kunskapen om
olika gödselmedel och dess anvåndning väl
förankrad bland lantbmkarna. Medlen hade
också en stor spridning- om än inte i så ston
kvantiteter. Handelsgödselmarknaden var
följakdigen väl förberedd när de ekonomiska och tekniska förutsåttningarna förändrades efter kriget.
De första växtnäringsmedlen som det bedrer,s internationell handel med lar benmjöl
och guano.2 Ben som gödselmedel hade anvånts under lång tid men från sluret av 1700talet fick det ett mer allmänt genomslag i
Storbritannien, och under första hälften av
I800-talet påbörjade England en imporr av
ben från övriga Europa. Ett problem var
dock att råa ben inte bröts ner tillråckligt så
arr växterna kunde absorbera näringsämnena. Den ryske kemistenJustus von Liebig är
den som brukar benåmnas som den teoretiske skaparen av det så kallade superfosfatet
på 1840-talet. Liebig föreslog att finfördelat
benmjöl skulle blandas med svavelsyra och
sedan förtunnas med vatten. När sytan i göd-

selmedlet kom i kontakt med den basiska
åkerjorden uppstod etr neutralt salt, bestående av lättillgängligt fosfor. Det var dock
Liebigs antagonist, den engelske agrikulturkemistenJohn Bennet Lawes, som praktiskt
pror,ade ut olika superfosfater på sin försöksstation Rothamsted och som framgångsrikt

upprättade en fabrik för produktion. Det
fanns alltså redan från början en mycket
nåra förbindelse mellan jordbrukskemisk
forskning och utvecklandet av kommersiella
gödselmedel.
Peruansk guano består av kvåve- och fos-

forrik spillning från häckande havsfåglar,

som på grund av det torra klimatet skapat
!ocka lager på öar utanför Perus ktrst. Det
var i början av I840-talet som guano introducerades och snabbt fick genomslag i Eu-

ropa och Nordamerika. Framgången för
guanon bler så genomgripande all imPorten av ben till Storbritannien halverades på
tio år samtidigt som Perus ekonomi blev
helt dominerad av denna vara under $rtio
års tid. Handeln med peruansk guano kulminerade 1858, då England importerade
302 207 ton, för att sedan minska successivt
under seklets andra hälft. Aven om guano
inte år något artificiellt gödsel blev det
mycket viktigt för etablerandet av konstgödselindustrin. Guanon bidrog till att upprätta
och expandera det kommersiella nåtverk
och kommunikationssystem, som var nödvändigt för att nå ut med artificiella gödselmedel och information till lantbrukarna
och för att föra tillbaka kapital i motsatta
r iLlningen. Andra växtnäringsämnen. som i
guanons och superfosfatets efterföljd ytterligare breddade marknaden av växtnåringsämnen, var till exempel Norsk apatit, Chilesalpeter, Stassfurter kalisalter, Estremadura
superfosfat, Baker Island guano, Mejillones

guano och koprolitfosfater från Carolina.
Florida och Algeriet. Som namnen på dessa
varor tydligt visar härstammade råvarorna
från olika fyndplatser runt hela.jorden. Följaktligen blev uwinningen och handeln med
växtnåringsåmnen allt mer internationell
och vårldsomspånnande.
Även i Sverige våxte en konst8ödselindustri fram under 1S00-talets andra hålft. Flera

mindre och kortvariga gödselfabriker

av

olika slag startades i slutet av 1850-r'let och
under 1860-talet. En mer stadigvarande in-

dustri etablerades först på 1870-talet - en
näringsgren som snabbt växte till och fick
en stark ställning inom den kemiska industrin i bö{an av 1900-talet. Det var två företag som dominerade. För det första var det
Stockholms superfosfat fabriks aktiebolag,
som grundades 1871 med sin fabrik vid
Gäddviken i Nacka, och som senare etablerade fabriker i Månsbro (1893), Ljungaverk
( 1912), Trollhättan (1915),Alby (vid Ånge,

1918) och Porjus (1919-21). För det andra
var det Skånska superfosfat- och svafuelsyrefabriks AB, som grundades i Helsingborg
1875, och som senare anlade fabriker i Landskrona (1882), Malmö och Limhamn (1903).
Som råmaterial till framställningen av superfosfat användes hu\''udsakligen imPorterat nordamerikanskt råfosfat. Båda dessa
industrikoncerner, liksom flera andra, fick
starkt stöd av olika lantbruksorganisationer
och agrarvetenskapsmän var ofta direkt inblandade i utvecklandet och utProvandet av

olika produkter.

Till vad användes konstgödseln?
Ser man till Srerige steg [örbrukningen av
konstgödsel minst lika snabbt procentuellt
sett de sista decennierna av 1800-talet, som
efter andra världskriget. I början av 1870-talet var importen av gödselmedel och råfosfat cirka 17 000 ton per år medan den 1910
hade stigit till nästan 200 000 ton, allt'så mer
än en tiodubbling på 30 år.3 Detta skedde

samtidigt som det svenska lantbruket, som
en följd av den ökande konkurrensen på
den internationella spannmålsmarknaden,
ställde om från främst spannmåls- till animalieproduktion. Detta medförde att mycket

jordbruksmark, även mosqjord, lades om för
att producera foder, vilket möjliggiorde en
ökad mångd husdjur och därrned kreatursgödsel. Under samma tid steg också imPorten av oljekakor, som foder till husdjuren,
lika snabbt som konstgödselimporten, vilket
ytterligare ökade antalet husdjur och tillgången på naturgödsel.a Till detta kan läggas de stora insatser som jordbnrkskonsu-

lenter och andra gjorde för att förbåttra
gödselvården, genom tita gödselstacksbottnar och gödselbrunnar etcetera.
Således måste mängden av kreatursgödsel ha ökat avsevårt under denna tid, vilket
till stor del bör ha täckt åkerbrukets behov
av växmäring. Dessutom slog gröngödslingen igenom vid denna tidpunkt, som en följd
av upptäckten av att samspelet mellan bak-

terier och baljr'äxter binder luftens kväve i
jorden. Därmed kunde kvär'ebalansen för131

letför denna, vilket i slnncrhet

bättras på många odlingsmarker. Utvecklingen i Sverige lar inte unik. I Holland till
exempel, dår användningen av konstgödsel
ökade mycket snabbt och dår förbrukningen per odlad hektar lär störst i världen kring
sekelskiftet 1900, var åtgången av kreatursgödsel fyra - fem gånger så omfattande som

konstgödseln. Ekonomhistorikern Mertn

Knibbe hävdar, att trots den snabbt stigande
importen av växtnåringsåmnen lar det den
växande mångden naturgödsel som fram till
1g2Gtalet stod för den st6rsta delen av den
ökande mängden växmäring i det holländskajordbruket.5
Var anvåndes då konstgödseln? En viktig
storförbrukare var sockerbesod lingen. vars

blev vanligt

på kärr- och mossodlingaq varför ock den
från 1880-ta1et starkt tilltagande mossodlingen hade en betydlig ökning av förbrukningen av konstgödsel till följd.3

Således finns det flera belågg för att mossodlingen vid sidan av sockerbetsodlingen

var en drir,motor bakom den snabbt ökande
konstgödselanvändningen i Sverige under
1800-talets sista decennier och några årtionden in på 1900-talet. Detta s&irks ytterligare
av resultatet från ett fr:igecirkulår från 1897,

där det om konstgödsel konstateras: "för

genombrott även det ligger parallellt med

vissa odlingar, nåmligen för myrodlingen
samt för den intensiva odlingen af rotfrukter, särskildt sockerbetor, äro de oifvelsutan
en conditio sine qua non".e

introduktionen av fabriksmåssigt framställda växtnåringsåmnen. I Malmöhus län, där

bedrevs uppodling av moss- och kårrjord

sockerbesodlingen var som störst, låg 1911
den genomsnittliga användningen av konstgödselprodukter på 131 kilo per hektar odlad marl. vilket var 75qo met än genomsnittet för hela landet.6 Sockerbetsodlingen var
dock geografrskt begränsad till Skåne och i
viss mån till angränsande landskap. En annan brukningsform som kråvde konstgödsel

för att fungera varjust mossodlingen. Det
var fråmst fosfatgödsel och kalisalter som
mossjorden behövde tillföras för att odling
skulle bli möjlig. Vad det gäller kalium hade
till exempel Sverige tidigtjåmfört med andra
lånder en stor import. I en statistisk översikt
från den tyska kaliindustrin, som publicerades i Suenska Mosshulturföreningens Tidshrift
1891, framgår det att Sverige var den färde

största kaliumimportören i världen efter
Tyskland, USA och Storbritannien. En förllaring till Sveriges framskjutna position.
som llftes fram i en kommentar, var att landet hade mycket mossjord.T Aven när den
agrarvetenskapliga förgrundsfiguren HermanJuhlin-Dannfelt 1925 översikdigt skulle
belysa konstgödselns införande i landet,

$te

han fram mossodlingens beqdelse:
Detta avpassande av gödslingen efterjor-

dens och växternas art möjliggjordcs
genom anvåndnjngen av konstgödsel som
komplement till kreatursgödsel eller i stål132

Till skillnad från odlandet

av

sockerbetor

i
från Skåne till Norrbotten.
Mossodling bedrevs också av såväl stoiordbrukare som medelstora lantbrukare och
småbrukare. Här spelade Mosskulturföreningen en mycket viktig roll för att sprida de
artificiella gödselmedlen till lantbrukare i
hela landet, för att undersöka nya gödselmedel och för ta fram rekommendationer
för konstgödselanvändningen på mossodlingar Låt oss dårför nu övergå till Mosskulturföreningens verksamhet inom detta omhela Sverige

-

råde.

Kontroll och inköpsrekommendationer
En uppgift var att kontrollera kvaliteten på
de nya produkter som ständigt dök upp på
den växande konstgödselmarknaden. Det
var nämligen inte ovanligt att det förekom

förfalslningar eller art produkterna inre
höIl vad de lovade. Det fanns också en del
mirakelmedel som såldes med stöd av mer
eller mindre LorreLra retenskapliga reorier.
som den etablerade lantbruksvetenskapen
försökte hålla rent ifrån. Det var med anledning av denna kaotiska situation som det
under 1800-talets andra hälft inrättades en
mängd kemiska stationer i Europa och
Nordamerika, med Tyskland som förebild.
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Deras uppgift var att för lantbrukarnas räkning kontrollera olika produkter och analyserajordprover etcetera. Vid sidan av laboratorieuppgifterna kunde stationerna också
fungera som spridare av vetenskapliga rön
och lantbrukarna kunde vända sig dit för att
få rådgir'ning och upplysningat
I Sverige började frågan om rådgivning

och kemisk handräckning för jordbrukets
vidkommande diskuteras redan vid 1800talets mitt.lo Inledningsvis udördes kemiska
analyser avjordprover och konstgödsel, mot

en avgift, av Lantbruksakademiens agrikulturkemist och vid Lantbruksinstituten i Ultuna och Alnarp samt hos privata kemister.
I början av 1870-talet bödade det emellertid
ställas krav på att staten skulle ta ansvar för
att sådan service blev tillgänglig i hela landet. De Era förstå kemiska stationerna inråttades också 1876 i Halmstad, Skara, Kalmar
och Våsterås, Antalet stationer växte därefter snabbt och uppgick som mest till elva
stycken kring sekelskiftet 1900. Parallellt
byggdes också ett nåt av frökontrollstationer

upp, med uppgift att granska kvaliteten på
det marknadsförda utsädet, och som mest
fanns det 24 stycken i landet.
Mosskulturföreningens förste föreståndare Carl von Feilitzen börjadejust sin övergång från industriman till lantbruksivrare i
början av 1880-talet genom att gå en kurs i
frökontroll och att upprätta en privat kemisk station i.fönköping. Denna station blev
bara efter något år en av de statligt finansierade kemiska stationerna med von Feilitzen

som föreståndare. Det var utifrån denna
plattform som von Feilitzen sedan kunde
agera när han tog initiativet till att grunda
Mosskulturföreningen. Fram till 1903, då
Mosskulturlöreningen fick sina egna institutionsbyggnader med ett kemiskt laboratorium. stod också den kemiska stationen för
föreningens kemiska analper. Grånsen mellan
den kemiska stationen och Mosskulturföreningen var följakdigen diffus. Via Mosskulturlöreningens tidskrift förmedlades resultat från stationens kontrollverksamhet och
det publicerades en mångd artiklar och notiser om nya produkter och dess lämplighet.
En orsak till att Mosskulturföreningen spred
sådan information var att många av konstgödselbedrågerierna bara gick att uppråcka
med hjälp av kemiska analyser. Carl von Fei-

litzen skrev:
Jordbrukaren är dock tillräckligt ulsatt för
att blifva bedragen vid dessa inköp. Och
detta på ett sätt, som han ornöjligen sjelf
kan kontrollera, nemligen genom att erhålla sämrc vara, än han begär, eller ock
rent :rf en förfalskacl såtlan.r I

Det var därför alltid viktigt att ta prover
innan en vara inhandlades. Detta gällde
åven produkter från etablerade firmor, eftersom en dålig hantering av de enskilda försåljama kunde försåmra kvaliteten. Carl von
Feilitzen uppmuntrade lantbrukarna att gå
samman och gemensamt inköpa stijrre partier av konstgödsel för att minska kostnaden

för provtagningen. Ett återkommande budskap var också att lantbrukarna inte skulle
köpa så kallade sammansatta gödselmedel,
det vill såga speciella blandningar av olika
sorters medel. Sådana produkter var ofta
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dyra och det var båttre att själv blanda ihop

de olika ämnena hemma på loggolvet. På
detta sätt kunde ocksåjordbrukaren bättre
anpassa blandningen efrer sina cgna jordaru Vidare fanns det på marknaden produLter. som trols återkommandq warningar.
fortsatte att säljas. Ett av dessa var "Hensels
mineralgödsel", som bestod a-v ett i stort sett
verkningslöst fältspatsmjö1. Aven råfosfater
av olika slag, som var svåra för växterna att

tillgodogöra sig, fortsatte att såljas. Alla sådana medel såldes med braskande intyg,
relerenser och utmärlelser lör ar ö\eryga
köparna. Åuen o- noggranna undersökningar med tiden visade att dessa produkter
hade liten eller ingen verkan alls, så:
[...] återkomma årligen

nya blandningar,

cllcr nya fosfater, som utpuffas derför Pål
och Per erhållit lysandc resultater mcd dc
samma, och när de då pröfvas al sakkunniga mån befinnas de odugliga, men under

tiden [...] hafva försäljarne tagit djupa
grepp i de låttrogna landtbrukarnes fickor'l3

lar således för lantbrukarnas bästa som
de kemiska stationerna och Mosskulturföreningen erbjöd sina {änster och informerade. Ett mer underliggande qfte var också
att skapa ett höjt förtroende för den för det
moderna jordbruket så våsendiga konstgödseln. Om de dyra artificiella gödselmedlen
allt som oftast visade sig vara verkningslösa
eller förfalskningar riskerade den betydelsefulla expa nsionen av konstgödselutnlttjandet att bromsas upp.
Det

Gödselförsök och odlingsråd
Mosskulturföreningens huvudsakliga arbete
för att fråmja en iikad anvåndning av konstgjorda växtnäringsmedel bestod emellertid
ar jäm[örande göds)ingr- orh vegerarionrförsök i långa serier. Sftet med denna verksamhetvar att genom långsiktiga försök omvandla olika agrarvetenskapliga teorier till
praktiska tillämpningar och tillförlitliga odlingsrekommendationer. Hårigenom besparades de enskilda lantbrukarna en massa eget
experimenterande och onödiga misstag. För

att nå välgrundade och generaliserbara resultat krävdes också stor vetenskaplig noggrannhet, vilketjordbrukama inte hade kompetens
eller ekonomiska möjligheter att åstadkomma. Dettå var grunden för hela Mosskulturföreningens verksamhet och legitimitet. Utan

förbrukning, dår lantbrukarna lårde sig att
inte gödsla mer än nödvändigt eller felak-

försöksverksamheten fanns det ingen kunskap eller råd att sprida till lantbrukarna
och inte heller några motiv för staten eller
andra att stödja föreningen.
Dessa försök bedrevs hur,udsakligen vid
föreningens försöksmosse vid F lahult. En stor
vegetationsgård byggdes också upp 1890 i
Jönköping för exakta försök i kärl och i nedgråvda lasta parceller Det var invid denna
anlåggning som senare den n\a institudonsbyggnaden byggdes. Vidare kom försök att
drivas vid föreningens filialer vid Torestorp
och Gissclår. Dessutom blggde löreningen
successivt upp ett landsomfattande nåtverk

gödsel. Detta gällde hur'udsakligen de nåringsfaLtiga vitmo'sarna. som endast i vissa
fall var lönsamma att bruka, och i så fall som
betesmarker. Försök på Flahult visade att
det var möjligt omvandla en vitmosse till ett
bördigtjordbruk. Det var dock inget för den
r'anlige odlaren att ge sig in på och när det

tigt. Det går likvål att udäsa en revidering av

den odlingsoptimistiska syn som fanns når
föreningen grundades. Alla myrar var inte
lönande att odla upp - inte ens med konst-

dessutom fanns outnyttjade näringsrika
kårrmarker \ar det båttre att satsa på dessa
först.r6 En utgångspunkt var emellertid att
en intensiv odling alltid stråvade efter att

lingsförsöken en beq'dande del. Det gållde
att prova ut olika gödselmedel för att undersöka på vilkajordar de passade bäst, vilka
växfer som kråvde vad. hur olika medel skul-

å\ladkomma en så hög avkastning som möjligt. För att nå detta mål krävdes konstgödsel,
särslilt på mossjordar där flera växtnäringsämnen saknades.
Vilka praktiska resultat ledde då försöksverksamheten fram till? De värtnåringsämnen som saknades i de flesta mossjordar rar
fosfor och kalium. Även kalk måste tillföras
i stora mängder som jordförbättringsmedet
för att neutralisera den sura torrjorden, Fosfor kunde tillsättas främst i form av benmjö1,
superfosfat eller thomasfosfat. Vilka av dessa
medel som var att föredra berodde på pris
och i vilket sammanhang de skulle anvåndas. Benmjöl hade ifrågasatts under 1890talet eftersom det ansågs vara svårlösligt.
Senare resultat, från bland annat Mosskulturföreningen, visade dock att i sur mydord
blev fosforn titlgänglig för växterna. Superfosfat och thomasfosfat var emellertid de
bästa medlen. Det fanns dock en viss förkärlek för thomasfosfatet i rådgivningen, då
denna sorts fosfat gav en längre efterverkar.t
och dessutom innehöll kalk. Vidare måste

le kombineras och när. hur och i vilken

kalium tillföras utifrån. Här rekommende-

av uLlokaliscrade

lörsöks-och demonstmdons-

fålt. Således blev Mosskulturföreningens försöksverksamhet med tiden omfattande. År
1909 bestod vegetationsgården av 851jordparceller, 173 fristående kärl och 67 rutor på
fritt land. Vid Flahult var 36 hektar uppodlade med bland annat 1 360 försöksrutor, vid
Torestorp var drygt sju hektar i drift och runt
om i landet fanns det sammanlagt 226 försöksfält på en areal av 62 hektar uppdelade
i 4 010 rutor.ra Denna försöksverksamhet fortsatte sedan att expandera för att nå sin kulmen på 1930-talet, bland annat med n1a försöksmossar i Svartökärr nåra Flahult, Sörbyn
i Västerbotten och med dryga 400 udokaliserade f,ålt.r5
Inom försöksverksamheten utgjorde göds-

mångd de skulle tillföras. Åven om det fanns
en mycket konstgödselvånlig grundinstä11ning. pläderade Mosskultu rforen ingen inte
för en ohämmad och okritisk användning av
artificiella växtnäringsmedel. Försöksverksamheten ryftade istållet till att åstadkomma
en vetenskaplig och ekonomiskt rationell

rades i stort sått enbart Stassfurter kalisalter,

vilken sort av dessa spelade mindre roll.
Trots att kvåve fanns i de flesta mossjordar
kunde ändå tillsatser av chilesalpeter, kalksalpeter eller karbidkväve användas för att få
snabba skörderesultat eller för att upprätt-

hålla kvaliteten på vallarna. Efter första
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vårldskriget ändrades inställningen till kvävegödselmedel, vilket sammanföll med att
de blev billigare, och man började förorda

regelbunden användning åven på myrmarker.lT

Konstgödsel var dock inte allena saliggörande för mosskulturen. I början hade
det funnits förhoppningar om att torvmarker kunde odlas helt utan användning av
kreatursgödsel, eftersom myrarna ofta var
rika på kväve och mull. Den snabba utvecklingen inom bakteriologin i slutet av 1800talet förändrade bilden. Härmed fick man
insikt om att mikroorganismer och bakte-

rier ijorden spelade en avgörande betydelse
för bördigheten utan att man alltid visste

riktigt hur Genom en mängd praktiska odlin gslörsök Lu ndc Morskultur[öreningen
visa att dessa organismer hade en viktig
funktion för att våxterna skulle kunna tillgodogöra sig de näringsåmnen som fanns i
jorden. Men "[e]n nyodlad torford", skrev
Hjalmar von Feilitzen, "är däremot ganska
fanig på bakterier, och först når dessa förefinnas i riklig mångd, kunna omsåttningarna ijorden ostördt fortgå, och de i organisk
form befintliga växtnäringsåmnena lösliggöras."13 Genom försöken kunde von Feilitzen komma fram till nya rön, som visade att
tillförsel av en liten mängd stallgödsel, som
var rik.på mikroorganismer, satte "lif ijorden". Aven för att kunna udöra "gröngödsling", d.vs. odla kvåvefixerande baljvåxter
som sedan plöjdes ner, behövde mossarna
berikas med de nödvändiga kvåvebakterierna. Hår kunde Hjalmar von Feilitzen belägga att så kallad jordympning, det vill säga
tillförsel avjord från mark dår redan klöver
och vicker var väl etablerad, var en effektiv
metod. Att överföra de nyttiga bakterierna
på detta sätt \ar, enligt von Feilitzen, beq'dligt bättre ån att köpa in olika sorters kvävebakterier i handeln.te

Förändringarna inom det svenska lantbruket med övergången mot en ökad ani-

malieproduktion påverkade också odlings-

sjösänkningar använs till havreodling, vilket

sammanföll med den stora havreexporten
till Storbritannien decennierna efter 1800talets mitt. Havre odlades på samma jord år
efter år, vi)let ledde till att skördarna minskade på grund av alr ogräs suc.essivt tog
över. För att motverka problemet med ogräs
pläderade Mosskulturföreningen för våxtrotation bestående av spannmåI, rotfrukter,
vall och träda. Alltmer kom emellertid fleråriga r'allar med gräs och klöver att fiamföms

som den viktigaste odlingsformen på mossarna. Ett annat svar på denna utveckling
lar grundandet av Svenska Betes- och Vallföreningen 1916, som sedermera Mosskulnrföreningen gick upp i. Aven rad det gåller
foderframställning på myrmarker spelade
konstgödseln en avgörande roll. Man såg ett
tydligt samband mellan konst- och stallgödsel, moss- och fasdandsjord och mellan åkerbruk och djurhållning. I en översatt tysk ar-

tikel i

Sr ensha

Mosshulturfireningens lidskrift

1891 om thomasfosfatens betydelse, stod
det till exempel att läsa:
Thomasslaggen inleder således inom landt-

bruket ett genom alla stadier Iordöpande
gagneligt kretslopp, emedan den möjliggör
att på billigt sätt införa en större odling af
foder, gröngödsling, ökad kreatursbesåttning, derigenom större mängd spillning
och på samma gångytterligare förbåttring
en aI gödslingen.':o

Den konstgödslade mossjorden kom således
alltmer att användas för att framstålla foder
till en större kreatursstam, som i sin tur kunde öka tillförseln av kreatursgödsel till fastmarksjorden. Användandet av konstgödsel
såg. som ett sätt all löra in mer resurser i
lantbruket på marker som annars inte kun-

de utnytlias effektivt. Härigenom kunde
jordbru karna accelerera omsättningen i
hela systemet, såvål i jorden som ekonomislt. lör ar lörhoppningsvis lå en större.
säkrare och snabbare avkastning.

Idealism, kommers och

rekommendationerna. Innan Mosskulturför-

statsintressen

eningen gmndades hade mycket nlupptagen
mosqjord och marker som framsuillts genom

Även om Mosskulturföreningen, liksom andra agrarvetenskapliga institutionet stråvade
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efter att wra objektiv och opartisk, fanns det
nära förbindelser mellan den vetenskapliga

och utåtriLtade verksamheten, kommertiella intressen och staten. Grånserna mellan
dessa sfårer uppråtthölls men det fanns förenande intressen och en samsyn på många
frågor. Detta var en förutsåttning för Mosskulturföreningens existens. Antalet medlemmar uppgick aldrig till mer ån dryga tretusen och deras avgifter råckte inte långt.
Föreningen lar beroende av ekonomisktstöd
och samhållelig uppbackning för att kunna
fungera och expandera. Omvånt fyllde föreningens organisation och verksamhet en
funktion som kunde utnytqas för att främja
kommersiella elle r statliga intressen. Mosskulturföreningens arbete sftade till att moderniserajordbruket, minska de sociala pro-

blemen och involvera lantbrukarna i det
ekonomiska och vetenskapliga utbytet för
att därigenom stärka nationen, vilket alla

kunde ställa sig bakom. Det gemensamma i
målsättningarna överlappade dock bara delvis. De olika sfärerna hade också skilda intressen, som åven de ibland gynnades av ett
samarbete.

Mosskulturföreningen beviljades tidigt
statsanslag men det dröjde fram till 1906
innan staten blev den dominerande bidragsgivaren.2l Det fördes en suindig kamp för att
öka anslagen och förmå staten att understödja myrodlingen. Orsakerna till motståndet att ge Mosskulturföreningen alla de begärda medlen var både politiska och en följd
av bristande resurser. Overgången från ett
dominerande liberalt synsätt, där staten
skulle undvika att gripa in och stödja vissa
verksamheter, till ett statsinterventionistiskt
perspektiv sammanföll med Mosskulturför-

eningens inrättande. Brytpunkten mellan
dessa synsått brukar förläggas till Tullstriden
1888, då tullvånnerna i riksdagen lyckades
få igenom tullar för att skydda jordbruket
från utlåndsk konkurrens. Därefter kom
statsmakterna att allt oftare gripa in för att
stödj a infrastr-uktursatsningar, utbildningsväsendet och för att minska de sociala problemen. Staten \ar dock fordarande ganska
svag och hade en begränsad pott att fördela.

Det var också långt iirån självklart att alla

politiker och intressen såg mossodling som
en framtidslösning, Den hår motsättningen

framkommer särskilt tydligt i debatten om
den så kallade Norrlandsfrågan, som hand-

lade om huruvida Norrlands framtid låg
inom industrin ellerjordbruket." Striden
mellan de agrara och industriella förkåmparna återfanns inom alla partier och långt
in på 1900-talet var agrarförespråkarna starka. Mosskulturföreningens stöd fanns således

bland agrariwarna och mossodling kan därmed placeras in i ett politiskt sammanhang.
En fråga som Mosskulturföreningen drev
gentemot staten var olika stöd för att underlåtta nytEandet och spridningen avjordförbättringsmedel. Redan 1886 skickade föreningen sin första skrivelse till Kungl. Maj:t
rörande fraktlindring för kalk och gödselmedel. Detta var ett ärende som för eningen
envetet fortsatte att driva med stöd av hushållningssållskapen. Sent omsider blev de
envisa påstötningarna framgångsrika och
1907 beviljades en fraktlindring på kalk med

40%. I Jordbrulrdepartementets proposition såg man del rara 'ett riktigt statsinrresse" att tillgången på kalk underlättades, särskilt för de kalkfattiga delar av landet där
rnycket mossodlingar fanns.23 Försr, virl.lskriget stållde också till problem för tiltgången på konsrgödsel med stränga ransonering-

ar som löljd. Enligt Mosskulturföreningen

drabbade detta speciellt mossodlingarna
som var helt beroende av tillförsel av fosfor
och kalium. I flera skrivelser försökte föreningen hävda att mossodlarna borde få en
större ranson än övrigajordbrukare och att
fördelningen måste ske snabbare så att medlen hann komma odlarna till nytta. I viss
mån fick oclså Mosskulturföreningen genom sina krav21

Mosskulturföreningens ivrande för en
ökad konstgödselanvändning innebar också

att man direkt eller indirekt propagerade
för olika kommersiella produkter. Speciella
bolag eller märken angavs sällan men ett
återkommande råd till lantbrukarna var att
konstgödsel skulle inköpas från vålrenommerade firmor. Nya svenska produkter, som
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Aschersleben söder om Magdeburg. Den
äldste brodern, David, blev grosshandlare i
Stockholm. De yngre bröderna tog inledningsvis tjänst hos David, som handlade
bland annat med superfosfat och annan
konstgödsel - vilket knappast var en slump,
då Aschersleben var ett centrum för tysk

konstgödselindustri med en omfattande
kaliproduktion. Medan den lrrgste brodern
Louis slog in på bankirbanan, fl)ttade Mo
ritz till Göteborg där han bildade Firma
Moritz Fraenckel & Co, som snart kom att
bli en dominerande aktör på den svenska

MoRrrz FRAf,NcKxL (1846-1910) hade en
morbror, Carl von Heinemann, som från
1870 var preussisk generalkonsul i Stockholm. På hans lörslag flyrtade s)\rersönerna
David, Moritz och Louis till Sverige från

thomasfosfat från Domnarvet och Norrbotten, Wiborghsfosfat och Palmaerfosfat, vilka
var aktuella kring år 1900, uppmuntrades
dock direkt. Hjalmar von Feilitzen skrev två
skrifter om kaligruvorna i Stassfurt respektive om fosfatindustrin i Sverige, där de
svenska aktörerna presenterades.25 En sär-

skilt nåra och lång förbindelse hade Mosskulturföreningen med handelsmannen Moritz Fraenckel (1846-1910) och hans bolag
med samma namn.26 Moritz Fraenckel tillhörde en tysk köpmanssläkt och kom från
Sachsen inte långt ilrån kaliindustrins ccntrum. Tidigt flyttade han till Sverige och
1876 startade han Moritz Fraenckel & C:o i
Göteborg. I bö{an av 1880-talet tog han in
det första partiet av Stassfurter kalisalter och

en kort tid dårefter blev lirman generalagent i de nordiska länderna för det nybildade tyska kalisyndikatet.

När Mosskulturföreningen började sina
kulturförsök så stod Fraenckel fiir alla gödselmedel som användes. Under många år
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konstgödselmarknaden, med generalagentur för Norden för det betydelsefulla tpka
kalisyrdikatet. Moritz Fraenckel kom att bli
en framstående gynnare av svensk jordbrukwetenskap i allmänhet och av mossLulturen i synnerhet, beroende som denna l?r
av stora mängder konstgödsel. Fraenckel gav
också stöd åt t.ex. Finska Mosskulturföreningen samt bekostade den praktfulla atlasen Sverigesjordbruk vid 1g0O-talets början,
ett eftertraktat praktverk utkommet 1909. I

fickföreningen också "en icke obetydlig summa" för försöksverksamheten. Vidare köpte
firman in och skånkte Mosskulturföreningen den mark där de nya, av Fraenckel delvis
fi

nansierade, institutionsbyggnaderna upp-

råttades och Fraenckel bidrog även med
den största delen till byggnaderna vid Torestorps försöksfält. Om medel saknades

för

planscheq extranummer eller flygblad kunde föreningen dessutom alltid "vara säker
på" att Fraenckel ställde upp om det var till
nytta förjordbruket. Förutom mecenatskapet till Mosskulturföreningen, vilket enligt
föreningen sjålv var det viktigaste för Fraenckel, bidrog firman också med medel till
i 5l()rt

sår r

alla ägrdr-retenskapliga instil ulio-

ner i Sverige. Från 1891 fram till sin död rzr
åven Fraenckel en aktiv styrelseledamot i
Mosskulturföreningen. Ett förslag som bland
annat våcktes på Fraenckels initiativ var införandet av ett nytt säckmärkningssystem
för konstgödsel, vilket bidrog till att bringa

ordning i handeln.2T

Självklart var man inom Mosskulturföreningen medveten om att Fraenckels engagemang för föreningen inte enbart byggde på
ett genuint intresse för mossodling ochjord-

brukets modernisering. Som framkommit
behövde mossjord tillsaser av kalisalter för
att ge bra avkastning och Fraenckels firma
hade istort sett monopol på lörsåljningrn av
kaliumgödselmedel i Norden. Att via Mosskulturföreningens organisation och kontakter sprida upplysningar tilljordbrukarna om
konstgödselns betydelse ökade såvål försäljningen som förtroendet och den vetenskapliga legitimiteten för frrman. I samband med
fi rmans 50-årsjubileum skrev Mosskulturföreningen om Moritz Fraenckels förmåga att

förena idealism med ekonomisk verksamhet: "Därför lyckades han också att på ett
sällsport sätt förena en framsynt afEirsprincip
med ett ideellt intresse förjordbruket i de

nordiska lånderna."'1s Företrådare för föreningen såg följaktligen inte den nära kontakten med firman som något problem. Både
Mosskulturföreningen och Fraenckel hade
ett gemensamt intresse av att anvåndningen
av konstgödsel snabbt våxte på ett kontrollerat sått. Den tåta förbindelsen mellan föreningen och bolaget garanterade en sådan
utveckling. Elter Moritz Fraenckels död tog
sonen Gösta över firman och tillika styrelseplatsen i Mosskulturföreningen och således
kom samarbetet att fortsätta.
Dessa nåra förbindelser rnellan vetenskapen, staten och kommersiella intressen var
långt ifrån unika. Flera agrarvetenskapliga
organisationer, som hushållningssällskapen
och Lantbruksakademien, fungerade som
halvstatliga institutioner, som förenade inrresseorgan isa Lion. r etenskaplig instit ut ion

och statliga förvaltningsuppgifter i ett. I
Svenska utsädesföreningens fall, som id6historikern Sven Widmalm visat, var kontakterna ännu tätare.:e För det första blev föreningen, genom det allt större statliga stödet för att bedriva våxtförädling, "nåstan"
en statlig landsomspännande organisation.
För det andra, avknoppades den privata firman Allmänna svenska utsådesaktiebolaget,
som skulle marknadsföra de nya sorter som

föreningen tog fram. För det tredje, På
1920-talet placerades Institutionen för ärftlighetslära vid Lunds universitet vid Svalöv,
som en följd av att professorn Herman Nilsson-Ehle blev chef för växtIörådlingsanstalten. Således kom "Svalöf'att stå för både en
ideell lörening. en slatlig organisation. ett
företag och för universitetsforskning. Denna
så kallade Svalöfmodellen blev en mönsterinsLitution både nationellt och internatio-

nellt, där grundforskning, tillämpning och
snabb förmedling avprodukterna ut till lantbrrlkarna sammanbands. Det finns en tydlig
pa r a)lellitet med Mosskulturlöreningen: organisation, därutvecklingen dock

så

småning-

om förde denna i en annan riktning och
återstoden av dess försöksverksamhet slutligen överfördes till Lantbruksinstitutet i
Ultuna.

Spridningsvägar
Av namnet "svenska", det stadiga stödet och

uppbackningen från landets hushållningssällskap och landsting följde en nationell
ambition och strävan att tilhz-rata hela rikets
potentiella mossodlingar Mossodlingen och
nytrjandet ar konstgödsel lar dock inget som
spred sig av sig självt - åtminstone inte i den
takt som Mosskulturföreningen önskade sig.
För att förmå lantbrukarna att bedriva myr-

odling enligt de senaste rönen måste föreningen bygga upp en organisation och etablera informationskanaler och kontakter,
där allt fler människor. institutioner och resurser involverades. På detta sått sammanIän kades inte bara Vosskulturföreningen.
som vi tidigare sett. med staten. kommersiella inrressen orh andra agrara organisationer Genom den utåtriktade verksamheten
innefattades ävenjordbrrrkarna direkt i nätverket. Denna kontakt med den lokala nivån
var betydelsefull såväl för förmedling av de
lanl bru ksvetenskapliga rönen som insam-

landet av erfarenheter till föreningens kunskapsuppbyggnad.

Mosskulturföreningen var emellertid inte
ensam om att förmedla mosskulturens och
konstgödselns nyttor. Under slutet av 1800-

talet och början av 1900talet byggdes en
"agrar,'etenskaplig infrastruktur" upp bestående ar jordbr-uksretenskapliga insrirutioner
med förgreningar över landet, lantbrukssko1oq lantbruksföreninsar och försöksfält.:r"
Hushållningssällskapen hade i detta samman-

hang en viktig roll. Genom sin hierarkiska
organisation med såväl nationella kopplingar som regionalt och lokalt ansvar var hushållningssällskapen idealiska för att förmedla information och sprida ny teknik. För att
sköta om den här verksamheten anställdes
med hjälp ar statliga medel ett allt större antal agrara experter, som jordbrukskonsulenrandringsrättare, länsagronomer, dikningsförmän etcetera. Ar 1925 fanns det vid hushållningssållskapen omkring 350 rådgivare
och vid slutet av 1930-talet hade denna siffra
stigit till cirka 700.31 Det är därför svårt att
teE

skilja ut Mosskulturföreningens insaser från
de övrigas inom den agrarvetenskapliga infrastr-ukturen. Likväl var inte Mosskulturföreningens insalser obetydliga. Dessutom kom

föreningens perspektiv och kunskaper, genom föreningens vetenskapliga qngd, att läras ut och förmedlas av de andra aktörerna.
Mosskulturföreningens utåtriktade verksamhet bestod av flera delar.32 De som arbetade med dera var [rämsr kulturingenjörerna. Deras uppgift var att ge praktisk konsul-

tation till mossodlarna, hålla föredrag och
sköta de utlokaliserade försöksfälten. Den
första kulturingenjören ansuilldes 1888, dårefter dröjde det till 1904 innan den andra
qänsten inrättades och i9l0 anstålldes den

tredje, och landet uppdelades därmed i tre
distrikt. Det går att utläsa att det skedde en
förskjutning ar vilka som utnyttjade ingenjö-

Figur 5:3

över den nybildade kemiska försöksstationen i Luleå. \'id stationen bedrevs även växtförådling, odlingsförsök och gödslingsförsök, särskilt på ton'marker. Med stationen
som bas drev Hellström en intensiv upplysnings- och rådgivningsverksamhet, med en
stiindig argumentation för det vetenskapliga

jordbrukets och särskilt konstgödselmed
lens betydelse för det norrländskajordbrukets utveckling. Hellström kom att bli en
tongivande gestalt inom det n1a seklesjordbruksorganisation. Han var t.ex. under många
år sekreterare i Norrbottens läns hushållningssållskap, från 1911 sqr-elseledamot i Svenska
Mosskulturföreningen, rikdagsman i Alrdra

kammaren 1903-05 och 1912-I4. samt i
Första kammaren 1915-27, ledamot avjord-

bruksutskottet från 1912 och Lantbruksakademiens sekreterare 1919-27. Detta framgångsrika engagemang kröntes med en kort
sejour som jordbruksminister 1926. Hellström var en produktiv författare, med en
rad skrifter framför allt om norrländskajord-

bruksförhållanden (framför allt Nonland.s
Peu, Hu,rsrnöu (1866-1927) studerade under 1890-talet olika sidor avjordbruksvetenskapen, och blev 1895 utnåmnd till chef

1.N0

jorlbruh, 1917) . Nämnvärt år hans montånd
mot den allmänna röstråtten, som han trodde skulle ge arbetarna för stor makt på bekostnad av de mindrejordbrukarna.

I

rernas rådgivning. Från början var det mer
välbestållda lantbrukare för att efter sekelskiftet 1900 bli mer småbrukare, vilket uppmuntrades gcnom

tid

avsattes

a

tt en del av ingenjörer nar

för gratis konsultation. Vidare

förmedlade föreningen sitt budskap via det
tryckta ordet - genom tidskriften, småskrifter
och flygblad. Föreningen sammanstållde
också åskådningsmaterial för l:u.rtbn.rksunder-

visning och man deltog regelbundet i olika
utsdillningar. Vade år ordnades ett sommarmöte som ambulerade mellan olika platser i
landet. Härigenom kunde man förbättra förbindelserna med det hushållningssällskap
som hjålpte till att arrangera samt genomföra exkursioner till intressanta mossföretag
i trakten. I Jönköping hölls dessutom från
1906 en mosskurs med flera hundra deltagare årligcn. Från I924 anordnades även särskilda norrländska mosskurser vid Gisselås
för att belysa de nordliga förhållandena.33
Dessutom höll föresråndaren och botanisten
förelåsningsserier vid lantbruksinstituten för
att ge de blivande agronomerna kunskaper

i myrodling.
Den mest genomeripande metoden för
att nå ut i landet var emellertid de lokala
försöks- och demonstrationsfålten. Försöksfälten skulle gårna vara låttillgångligt belåg-

na och väl synliga. Kulturingenjören lade
upp försöksplanerna och höll i demonstrationerna, då från ett tiotal uPP till ett par
hundra åskådare deltog. Den dagliga tillslnen sköttes emellertid av ett drygt hundratal försöksvårdar. Inte minst dessa försöksvårdar spelade en viktig roll. De skulle vara

dugliga och ordentliga lantbrukare som
fungerade som lokLla ambassadörer för mossodlingen. Förutom M ossku ltur löre n ingen
bedrev alla andra agrarvetenskapliga institu-

tioner och hushållningssällskap liknande
Till
exempel i Norrbotten anordnade den Kemisk-växtbiologiska anstalten omkring 150
försök. ofta i samarbete med varandra.

gödslingsförsök årligen på såvål åkermark
som myrodlingar. Vade fålt bestod av 15 till
20 rutor, där helt ogödslade rutorjämfördes
med fullt gödslade (kvåve, fosfor, kali och
kalk) respektive rutor där ett av växtnärings-

ämnena saknades. Tanken var att lålten
skulle tala sitt tydliga språk - att användningen av olika sorters konstgödsel gav större avkastning och lönade sig ekonomiskt.

Anstaltens föreståndare, Paul Hellström,
kunde också konstatera att det utåtriktade
arbetet gav resultat:
Mångcn landtman, som för några år sedan
med illa doldt tvifvel och ett nästan föraktlullr löje åsag. huru ansultcns t1ån'tcmän
ströddc ut konstgödseln å det lilla lörsöks.
fåltet på hans myrodling, använder nu årligen irfsevärda mängdcr konstgödsel för
sin myrra

Vetenskapssociologen Christopher Henke
menar att försöksfältet som "plats" intar en
central funktion i den lantbruksvetenskapliga forskningen.35 Försöksfältet kombinerar
laboratoriets strävan att nå abstrakta resultat
med fåltf-orskningens målsättning att belysa

platsers speciella egenskaper. Vidare har
försöksfältet ett dubbelt syfte. Försöken bedrivs intc bara tör a ll la fram lakta utan ä\ en
för att förändra landskapet och lantbrukarna i dess omgivning. Med tydlig åskådningspedagogik och sifferpresentationer besitter
försöksfåltet en stark övertalningsförmåga.36
Var och en kan med sina egna ögon se att de
moderna jordbruksmetoderna lönar sig.
Om lantbrukarna åndå inte ser detta kan
demonstrationerna låra dem att se vad de

förväntas att se. Henke kritiserar dock föresrällningen om att det enbart är frågan om
en spridning av kunskap från centrrrm till
periferi. Istället är försöksfältet en Plats för
kunskapsut\te och förhandling. För att nå
framgång måste försöken anpassas efter 1okala förutsättningar och jordbrukamas egna
intressen. Vidare bedrivs fältförsök ofta på
jordbrukarnas egen mark och genom utnyttUtan för-jande av deras praktiska kompetens.
söksvårdarnas hann'erkskunnande skulle det

vara mycket svårt att få fram den mängd
standardiserade data som år relevant för
kommersiella tillåmpningar Med andra ord,

blirjordbrukarna delaktiga
i detvetenskapliga kunskapsinsamlandet.
Slutligen, en förklaring till Mrrsskrrllrrrföreningens genomslag och konstgödselns

via försöksfälten
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snabba spridning, är att samhällets politiska
målsättningar i stort sammanföll med föreningens egna fram till 1930-talet. Nyodling,
uppodling av myrar, kolonisation och fler

småbrukare sågs av många som en lösning
på emigrationen, arbetslösheten och flykten
från landsbygden. För att stimulera sådana

odlingsprojekt inrättades en mängd olika
lån och bidrag, som nyodlingslån, frostminsk-

ningsanslag, avdikningsanslag, premielån,
gödselvårdsbidrag, egnahemslån och täckdikningsbidrag.3? Mosskulturföreningen både
pläderade för inrättandet av sådana bidrag
och kunde genom sin konsulentverksamhet
hjålpa till så att de användes på ett korrekt
sätt. För att få Iån och bidrag kråvdes nåmligen att lanLbrukaren skulle sköLa sin nyupptagna myr eller sitt kolonat med moderna
metoder och med fastlagda brukningsplaner Lånen och bidragen fungerade därigenom som ett slags uppfostringsinstrument.

Inte heller hår var det bara frågan om
tvång och styrning. Mångajordbrukare tog

egna initiativ för att odla upp myrmarker,
köpa in konstgödsel eller ta hjålp av de agrara experterna. Lantbmkare gick också samman i olika inköps- och kontrollföreningar.
1ör att sånka inköpspriset på konstgödsel
och andra varor eller att anställa en kontrollant för att undersöka kvaliteten på de produkter de framställde och föreslå förbåttringar Flera av lantbrukarnas målsättningar
med att tillåmpa moderna jordbruksmetoder skiljde sig säkerligen från statens och
Mosskulturföreningens sften.38 Medan staten såg till ett övergripande allmånt ansvar
och Mosskulturföreningen till organisationens och vetenskapens intresse, så utgick
jordbrukarna från ett individuellt perspektiv Införande av ny teknik skulle minska det
tunga och eviga slitet. Lån, bidrag och de
moderna brukningsmetoderna lovade också
en säkrare avkastning och en tryggare tillvaro. Lantbrukarna hade även intresse av att
få tillgång på reda pengar, som öppnade vå-

sammanhang ett område där flera olika aktörer kunde mötas för att nå sina respektive
mål.

Konstgödselns inverkan
Som detta kapitel försökt visa var mossodlingen i en initial fas från 1880-talet fram till

mellankrigstiden en viktig katalysator för
konstgödselns genombrott i Sverige. Det
finns inga direkta siffror som visar myrodlingens del av konstgödselförbrukningen.
Likvål hnns det många belägg för att mlrodlingen genom sina särskilda krav på tillsatser
av växmåringsämnen bidrog till en faktiskt
ökad användning av konstgödsel. Vilken betydelse denna ökande förbrukning hck kan
emellertid diskuteras. Den tidigare nämnda
Merljn Knibbe menar, att för Hollands del
hade de artifrciella våxtnäringsmedlen en
relativ liten beqdelse lörjordbruLer\ \ligande produktion fram till mellankrigstiden.se
Det var istället den stigande mängden naturgödsel som hade störst betydelse förjord-

brukets våxande avkastning. För ett land
som Sverige hade antagligen konstgödseln
en ännu oberydligare ställning ända fram
till efter andra vårldskriget. Andå, menar
Knibbe, hade de fabriksmåssigt framstållda
gödselmedlen redan tidigare en sror inrcrkan på lantbrukets praktik. Konstgödseln
medförde att den bökiga och tidskrävande
återvinningen av suidernas ar,fall minskade
drastiskt, arbetskraftbehovet inom jordbruket sjönk och att de hollåndska lantbrukarna kunde specialisera sin produktion. Inverkan 1åg alltså mer på ett organisatoriskt och
socialt plan.
Denna slutsats ligger nåra historikern
F.L.M. Thompsons analys av vad han kallar
för "the second agdcultural revolution", som

i England pågick mellan

1815 och 1880.40

Detta var en process som föregick mekani-

seringen

av

jordbruket, vilket Thompson

nare liv. Lantbrukarna själva var följaktligen
en drivkraft bakom den ökande konstgödsel-

benämner som den tredje agrara revolutionen. Det var under den andra fasen som
lantbruker brör sig ur "rhe closed circuir-s)\tem" och blev samnankopplat med mark-

användningen. Mossodlingen var i detta

nadsekonomin, och jordbrukaren började

gen
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till konsumtionsvaror och ett moder-

cialisering eller sparad arbelskraft, som i det

bedriva sin verksamhet på ett sätt som påminde om fabriksågarens. Viktigt för denna
föråndring var introduktionen av kommersiella utsäden, konstgödsel, fodertillsatser
samt investeringar i tåckdikning. Detta skapade ett behov av ett ständigt kapital- och
resursinflöde till lantbruket samt en Produktion inriktad på att maximera avkastningen och erhålla vinst. Den svenska mossodlingen kan knappast sägas ha lett till spe-

holländska Iallet. Däremot medförde användningen av konstgödsel på myrodlingarna en förändrad praktik och att lantbrukarna bröt sig ur den fråmst lokalt inriktade
och sjåh4örsörjande produktionen. Moss-

Lulturlöreningen hade här. som vi sell. en
beqrdelsefull funktion för att länka samman
jurdbrukarna med kom merriella inlressen
och med nya produkter
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Till sist, myrodlingen och Mosskulturföreningens insatser innebar att konstgödseln
fick en stor geografisk spridning och att den
fick en acceptans hos de breda lagren av
lantbrukare. Det lar inte bara frågan om att
1å ut medlen och kunskapen om hur de
skulle användas. Det handlade också om att
förmedla ett sätt att tånka. Ettjordbruk var
en produktionsenhet som skulle tillföras resurser och kunskap utifrån fiir att öka om-
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sättningen. Det gållde att inte vila på lagrarna utan ständigt sträva efter att förbåttra
systemet och därmed öka avkastningen. I
arbetet med att låra ut detta betraktelsesått
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Sörlin 1988.

spelade agrzra sällskap, experter och tidskrif-
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"Skrifielse till Kungl. Maj:t r6mndc tillgodosccn-

ter en central roll. Det var ett gisantiskt utbildningsprojekt, vilket vi lått glömmer bort
när vi idag stirrar oss blinda på det nya "kunskapssamhäl1et". Mosskulturfiireningen och
mosskulturen var i det här sammanhanget
en av katalysatorerna som påskyndadejordbrukets modernisering. Når ny teknik, sam-

hälleliga målsättningar och tillgångliga resurser efter andra världskriget sammanfrill
och fick konstgödselförbrukningen att skena i höjden hade dock mossodlingen och
Mosskulturföreningen ramlat ur bilden. Till
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insatser avjårnplåt, och med en
mellanliggande djup gång (i vanliga fall skyddad av en träbro med

uppfällbara lock) och ett system
med avloppsrör och olika höga stig-

rör

Den var konstruerad av Hjalmar von Feilitzen "och våckte beråttigat uppseende hos alla besökande fackmän, in- som särskilt

utlänningar". Bilden är från 1914
och visar ett grundvattenförsök

LysnorERANrÄccNNctN vid vegetationsgården iJönköping

var den första i Sverige, byggd 1904 och utvidgad19l2.
Den medgav studier av inverkan av nederbörd, bevattning och olika grundvattenstånd på genomrinning, ardunstning, förlust av växtnäring samt skörd av olika kultur-viixter på olikajordslag. Anläggningen bestod av wå
rader med vardera 10 nedsänkta betongcisterner, med

ETr wcErATroNsHUs ev cr.as uppfördes 1912 i

försökssgården iJönköping, för exakta odlingsförsök i fristående kårl enligt det Wagnerska systemet. Utanför glashuset fanns en
motsvarande yta, överbyggd med skyddsnåt
liksom största delen av vegetationsgården.
Kårlen var placerade på vagnar som kunde
skjutas ut och in på en egen liten D6cauvillebana med fyra spår. Glashuset såg ut som
en miniatyr av.iårnvägsmetropolernas stora
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med wå-års vall. 1920 byggde även
Centralanstalten för försöksvåsendet på lordbruksområdet en lysimeteranläggning på Experimentalf;iltet i Stockholm, vilken projekterades av von Feilitzen tillsammans med Mosskulturföreningens
försöksassistent E.Nyström. (Foto
E. Nyström, Svenska Mosskulturföreningens arkiv, Rikarkivet. ) O
Fredrih ron Fciktzen

säckstationer Det ryrnde sammanlagt 16 vagnar med totalt 192 vegetationskärl. I Sverige
fanns vid denna tid en liknande försöksgård

med vegetationshus endast vid Centralanstalten för försöksvåsendet på jordbruksområdet ("Experimentalf,iltet") i Stockholm,
men den var betydligt mindre. (Foto E. Nyström 1913. Svenska Mosslu ltLrrföre n ingens
arkiv, Riksarkivet. )
un Feilitzm
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