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Framför dig har du en intressant bok om en
alldeles speciell epok i Sveriges odlingshisto-
ria, uppodlingen av myrzrna för drygt hund-
ra år sedan och framväxten av en hel agrar
kultur, mosskulturen. Som akademiledamot
och naturgeograf med intresse för landska-
pets ekologiska historia finnerjag denna bok
högst angelägen, Boken ger inte bara en so-
lid kunskap om mossodlingen och tor-van-
vändningen. Den ger också en utmärkt för-
ståelse för tidigare jordbruksvetenskap och
jordbrukares arbete med att säkra matför-
sö{ningen, i en tid når befolkningen snabbt
ökade och man hade stort sett utnytljat alla
kånda tillgångliga marker för livsmedelspro-
dukrion. Boken är ar ett stort allmänt intres-
se, in tc bara för de a kadem iledamöter som
har agrar bakgrund utan också för forskare
och handläggare och för en intresserad all-
mänhet. Den ger framförallt genom sitt bre-
da innehåll en beskrivning av ett historiskt
landskapsutnytuande och en landskapsför-
ändring på ett tema som skulle kunna beskri-
\a\ med ett modernare begrepp "från vår-

mark tillvåtmark". Hår visas hur ändrad kun-
skap och ändrade behov gett upphov till
förändrat nytljande av ton"markernas olika
ekosystemtjånster, från lir,smedelsproducent
till koldioxidfångare, rattenreglerare och bi<>

diversitetsbevarare.

En kofi tid. aa hultiuering
Under en mycket kort epok, sett ur såvål
människans som myrarnas hisloria. var mv-

rarna i fokus för uppodling och för kultiver-
ing. Denna viktiga men nåstan bortglömda
period lyfts fram och belyses i denna bok
med många intressanta aspekter. Spåren ef.
ter denna epok kan man fortfamnde tydligt
läsa i landskapet, även om de flesta mossod-
lingarna inte längre finns kvar idag, åtmin-
stone inte som sådana. När mosskulturen
startade i Sverige var myrarna en resurs som
inte utnytqats tilljust odling i lantbruket. De
blev viktiga ijordbristens århundrade i Sve-

rige, når befolkningen växte, och man hade
odlat upp i stort sett alla tillgängliga finsedi-
menljordar och morånjordar Tekniken för
att odla upp mossarna spred sig hit från kon-
tinenten, framförallt från Tyskland, och
man gjorde här stora ansträngningar för att
snabbt sprida den nya tekniken. Samhållets
olika styrmedel riktades mot att stödja den
nya tekniken, och man fick bidrag för att
dika ut mossmarkerna, om man följde strik-
ta regler. Bonden skulle kunna gå torrskodd
över sin mark. Det ansågs socialt viktigt att
man hjålpte till att åstadkomma detta.

Myrar år en viktig och karakteristisk del
av Sverige. Ungefär {ugo procent av hela
landarealen tåcks av mlrar De frnns fördela-
de över hela landet, med de flesta i nor! och
färre i söder. Myrarna är fortfarande ett av

de största ostörda ekosystemen i Sverige,
med begränsad mänsklig påverkan från dik-
ning, plöjning, odling och skogsplantering.
Myrar är endast wnliga i den norra tempe-
rerade zonen, dit Sverige och Norden hör.



Våra vanligaste myrar, de terrångtäckande
myrarna, år ovanliga i övriga delen av värl-
den, utom i de få lånder med liknande kli-
mat som vårt. Ett klimat med låg medeltem-
peratur, hög nederbörd och framförallt låg
avdunsming, ger nämligen förutsättning för
att bilda myrar. I boken finns ett utmärkt in-
ledningskapitel om mlrar och olika aspekter
på dem, menjag vill redan här ge en kort
bakgrund till mpar från en ekologs och gea
grafs synvinkel.

Begreppen mosse och rnyr
Begreppen myr och mosse är inte entydiga.
De används ibland som synonlrna, vilket de
inte är. Låt mig dårför börja med att ge en
kort inblick i begreppen myrar, våtmarker
och mossar.

Begreppet myr anvands här som en sam-

lad ekologisk-geografisk beniimning på mos-
sar och kärr. Med en myr menas ett område
med högt vattenstånd och växtsamhållen
som bildar torv. Våtmark är ett vidare be-
grepp än myr. Det är den svenska översätt-
ningen ar "wetlands'. en nalurlyp som är
vanlig över helajorden, och som också inne-
fattar grunda vattenområden, fuktiga ängar
och fuktiga skogar utan att det nödvändigt-
vis finns torv. Begreppet ,tosv är det luddi-
gaste av de alla. Vardagsbegreppet mosse
omfattar dels det strikt ekologiska begrep-
pet mosse, men dels åven till stora delar
även det ekologiska begreppet kärr. I moss-

kulturbegreppet ingår just denna vardags-
definition av mosse. I sjäh,a verket motsvarar
detta vardagsbegrepp mer det ekologiska
begreppet myr, som omfattar såväl mossar

som kårr. Att vi säger mosskultur och inte
myrkultur beror antagligen på inspiration
av det tyska namnskicket.

Inom detta område finns det så många
begrepp och så många olika indelningar att
det ibland känns som om r'arje m1'rforskare
med självaktning gjort sitt eget system. Någ-
ra begrepp är emellertid generella. även om
det hela tiden finns gränsdragningsproblem
och undantag. Denna variation i terminolo-
gin har sin upprinnelse i en variation i eko-
systemet. För att belysa variationerna i be-

greppen villjag ge en kort översikt om varia-
tionema av myrarnas ekosystem.

I den nordiska myrklassificeringen i

Nordiska ministerrådets bok Uegetationsqpet

i Nord,enfinns det en systematisk genomgång
med sex olika indelningsgrunder. Dår delar
man upp myrar efter bildningssätt, efter hyd-
rologi, efter myrstrukturer, efter växtsamhål-
len (med en finsk, en svensk, en dansk, en
norsk, en isländsk och en färöisk tradition!)
och efter hydro-topografiska myrkomplex,
samt en klassificering av dikade myrar, som
förlorat och åndrat sin urspntngliga karak-
tär.

Efter bildningssått delas myrarna in i för-
sumpningsmyrar (eller primärmyrar) och
igenväxningsmyrar. Försumpnin gsmyrarna
har bildats genom att torv avsatts på fast-
mark, Igenvåxningsmyrarna har bildats ge-

nom att torv och annat organiskt material
avsatts i en sjö som växer igen.

Efter hydrologin delas myrarna in i mos-

sar och kårr, en indelning som främst gäller
södra och mellersta Srerige. Mossarna är
ombrogena (frän ombros, regr5 oc}r genesis,

uppkomst), d.vs. påverkas endast av regn-
vatten och inte av det omgi nde grundvatt-
net. Regnvatmet kan ses som destillerat vat-
ten, utan några mineralel och år idag dess-

värre försurat, vilket ger en ur växtsynpunkt
näringsfattig miljö. Kårr är minerogena, d.v.s.

får sitt vatten från den omgivande fastmar-
kens grundvatten. Detta vatten har därmed
varit i kontakt med mineraljorden och dess

nåringsämnen, vilket ger förutsåttningar för
en näringsrikare miljö. Om kärren ligger i
en svacka i terrången kallas de topogena och
om de ligger på en sluttning med rörligt
grundvatten kallas de soligena.

Myrens strukturer ger en grund till indel-
ning, ofta med en regelbunden mosaik av

olika torra och våta delar av olika växtsam-
hållen. Vanligast är torra tuvor och blöta höl-
jorpådetöppna mossplanet, omgivet av kant-
skog och laggkårr.

Efter \ä\tsamhällen dclas mlrarna in i ca

140 olika enheter i Norden. Det finns stora
skillnader också mellan de olika nordiska
länderna. Sålunda klassificeras många skogs-



tlper i Sverige som myrtyper i Finland. Kiir-
ren dclas in elter näringsrikedom i en serie
från extremt fattiga till extremt rika. Indel-
ningen kan bestämmas med \älp främst av

förekomst av mossor, men också av kärlväxter
och starrarter. Ett annat indelningssätt ser
mer till rysionomin, och ger en indelning
som visar på framkomligheten, med ristuve-
samhällen, fastmatte-, mjukmatte- och lösbot-
tensamhällen.

Hydrologi och topografi bildar tillsam-
mans underlag för indelning i mpkomplex,
som i sin tur kan kombineras med de olika
våxtsamhällena. Exempel på myrkomplex
är koncentriskt vålvda mossar. och mossar
med olika forrn, men också terrängtickande
soligena myrar. I Norrland är blandmyrarna
r.anliga, vilka utgör komplex med såvål soli-
gena som topogena kårt utformade som
strängmyrar och ö-myrar.

Begreppen är dock inte enrydiga för alla,
eftersom kvartärgeologerna i sin indelning
har begreppet starrmosse. rilket är ritmos-
setorvbildande kän enligt botaniska defini-
tioner I skogliga sammanhang ski!er man
mellan tonmark och våt fastmark, när tor-v-

djuper överstiger 30 cm. I produktionssam-
manhang anvånds begreppet impediment,
när möjlig skogsproduktion underskrider 1

kubikmeter per ha och år. Myr anvånds där
för impediment och utöver det används be-
greppet sumpskog för produktiv våtmark.
Botåniskt definierade skogskärr betecknas i
många fall son skog, s.k. sumpskog. Vid
klassificering av fuktighetsgrader i skogs-
mark användes långe beteckningen "något
vattensjuk" och "mycket vattensjuk" mark
för de wå fuktigaste klasserna - de som se-

nare kom att ingå i den särskilda sumpskogs-
inventeringen för biologiskt höga vården.
Dessa begrepp anvånds dock inte långre.

Myratnas ngttjarule genom tiderna
Som sagt, begreppen myr och mosse är inte
entydiga. Inte heller värdet av myrmarkerna
är entydigt. Det syns särkilt når man stude-
rar värdet av myrar under historiens gång.
Denna bok fokuserar på en kort epok i Sve-

riges agrarhistoria, under vilken värdet på

myrarna för livsmedelsproduktion var högt.

Jag skulle vilja försöka såtta denna epok i ett
historiskt sammanhang med följande exem-
pel hämtade från andra tider

Myrarna har på olika sätt varit viktiga i
det gamla sjålvhushållssamhället, jordbruks-
samhållet. Tidiga belägg hur myren utnytt-
jades ha r vi från Island. där man har visa t a lt
förekomst av myrmark lar en av de viktigas-
re lörutsänningama för r'alet av bosättnings-
plats. Från myren fick man torv till bränsle
för matlagning och uppvårmning, samt till
byggnadsmaterial för att råcka tak och bygga
våggar. På Island kan man ån i dag hitta
gamla helt gröna torvstugor. I våra {älltrak-
ter var torven på samma sätt viktig för sam-

ernas kåtor. Den användes troligen inte som
byggnadsma rerial lör örrigt iSrerige.

Myrar och övriga våtmarker var de högst
skattade markslagen under hela bysamhäl-
lets och ängsbrukets tid, d.v.s. från yngre
järnålder och fram till slutet av 1800-talet.
Fuktiga och våta högörtsångar och kärr var
bland de mest högproducerande råxtsam-
hällena, och man fick riklig höproduktion
från de översvämmade maderna med natur-
lig gödsling kring slättåarna, översilnings-
ängarna och de fuktiga sluttande silängarna.
Men når åkerbruket började dominerajord-
bruksproduktionen, med nya tekniker, nya
grödor och konstgödning, blev myrarna
nedvärderade, och de tidigare högst skatta-
de jordbruksmarkerna blev de lågst värde-
rade. Dessa fuktiga och dikade åkrar var
svårast att bruka och var därför de marker
som först skogplanterades. Det skedde fram-
förallt i skogs- och nellanbygderna på 1950-

och 1960-talen, dår det skedde störst ned-
läggning av jordbruksmark. I helåkersland-
skapen förblev många av de gamla myrarna
åker. De, som nu brukas som moderna åkrar
på torvmark, ser man lätt på våren, då de
framträder med sina mycket mörka, nästan
svarta, f,årger, som tydligt skiljer dem från de
ljusa morä-nlera- eller fi nsedimenljordama.

Under de senaste hundra åren har vi i
historiska kartor och flygbilder kunnat följa
tillbakagången och omvandlingen av my-
rarna. Slåttermarker i kärr och mossar, sår,äl



som i fuktängar av olika storlek dråneras
och överförs till betesmarker. Tekniken med
underjordisk dränering och lerrör möjlig-
gör detta. Det går stegvis, från myr till slåt-

terång, vidare till betesmark, och slutligen
till åker. Små områden dikas ut fullsttindigt,
och stora områden blir alltmer uppdelade
och fragmenterade. Ett karakteristiskt exem-

pel från jordbrukslandskapet i Skåne visar
hur föråndringen skett stegvis. I ett område
vid Bjåresjötrakten minskade antalet myrar
och fukrängar från totalt qjutton stycken i bör-
jan av 1900-tatet till en enda på 1980-talet.

Värderingarna svängde igen i slutet av

1900-talet, och de marker, som tidigare drä-
nerats. blev nu liggande i träda som örer-
skottsmark. Då hade de förlorat mycket av

de ursprungliga ekosystemuänster som my-

rarna tillhandahöll. De hade också förlorat
mycket av sin biologiska mångfald, och de

gav inte ens en bra jordbruksproduktion.
Idag är flera av dessa marker åter beväxta
med skog.

De myrar som skulle användas till åker-
produktion (fråmst i hagmarkslandskapen i
Småland, Ostergödand, Västergödand, men
också i andra delar av Sverige) dikades ut
med ett speciellt system, dår man gråvde pa-

rallella diken med arton meters mellanrum,
vilka var ansluma till ett hu!'uddike. I stort
sett alla av dessa gamla åkrar är idag bevåxta
med skog, och dikena år knappt synliga.
Men i flygbilder visar sig historiens spår tyd-

ligt! De största och äldsta lövtråden växte
nåmligen först upp i de gamla dikena, och
först senare våxte de mellanliggande mar-
kerna igen, oftast med björk (s.k. sekundiira
björkskogar). Detta gör att dikenas fiskbens-

mönster framstår som en alldeles speciell
"randig" skog i flygbilderna.

Förutsättningar f;r n)a i'd^4er

Boken ger direkt en viktig kunskap och fram-
förallt en bred sammanställning av en intres-
sant epok i svensk agrarhistoria. Men den
ger samtidigt en annan kunskap, nåmligen
hur teknik, ekonomi och politik måste gå

hand i hand, för att man skall få genomslag
för ny kunskap och nya id6er En erfarenhet

8

som vi nu kanske kan överföra på problem
som vi har idag, och som kan ge oss vägled-

ning hur man på ett samlat sått kan tackla
de alltmer påträngande miljöproblemen,
såsom förlust av arter och biologisk mång-
fald, samt föråndring av klimatet.

Boken ger onekligen upphov till många
tankar och anledning att reflektera över vår
kunskap och begreppet hållbar utveckling i
ett större perspektiv Den pekar på män-
niskans dilemrna i vår globaliserade vårld,
hur försörjning av mat och energi skall kun-
na ske på sådant sätt att vi inte utnyttjar re-

surser på ett irreversibelt sätt, att vi förlorar
ekosystemens funktioner och resiliens.

Når man införde mosskulturen var det
för att snabbt kunna öka livsmedelsproduk-
tionen, för att akut lösa Problemet med att
skaffa mat till hungriga månniskor i ett fat-
tigt Sverige. Det lyckades man med. Man
kunde under en kort tid våsentligt öka an-

delen åkermark. Men tekniken innebar att
för vissa myrtyper odlade man helt enkelt
bort sina förutsättningar för skörd, dvs. torv-
lagret försvann, når det blev exPonerat för
luftens syre. Man fick tillfiilligt hög avkast-

ning, men långsiktigt förlust av kapitalet.
Med en annan terminologi skulle man kun-
na säga att det var ett irreversibelt förloPp
och icke uthålligt nytqande. Man utnytgade
en speciell ekosystemljänst från myren, som

var viktig vid den tidpunkten. Men med facit
i hand kan vi se alr vi hade tur iSverige. när
be[olkningstrlcket lätude. och man örergav
tekniken når produktionskapaciteten på de

andra jordbruksmarkerna höjdes genom
nya metoder och grödor. Om inte trycket
hade upphört tidigt, så skulle vi kunnat gå

mot samma uwee kling som man sett i vissa

områden i Kina. Där fortsatte trycket På så-

dana hår marker, och resultatet år idag för-
ödda ekosystem, med bortfall av såväljord-
bruksproduktion som andra funktioner,
med bl.a. erosion som synligt resultat.

Med vårt längre tidsperspektiv ser vi att
boken också visar hur man snabbt kan in-
föra en ny teknik för att lösa ett akut kortsik-
tigt problem, som sedan långsiktigt kan skapa

nya problem.



Ar-rspråken på användning av myrmark är
annorlunda idag. Då var myren viktig för
livsmedelsförsörjning. Idag finns det många
andra anspråk på myrens ekosystem. Fram-
förallt har myren varit viktig för skogspro-
duktion, och många skogsområden har di-
kats för att få högre produktion. Alltefter-
som vi fått mer kunskap har vi också förstått
många fler av myrarnas funktioner och vi
har också fått behov av andra ekosystem-

Uänster. De är viktiga kvåvefållor, som kan
fånga upp kvåveläckage frånjordbruksmark,
så att kvåvet inte når havet och åstadkom-
mer övergödning. De år också viktiga koldi-
oxidsänkor, som kan binda koldioxidöver-
skott långsiktigt i tort och därmed dra det
undan atmosfären. De är nederbördsregle-
rande, genom att de kan absorbera höga
regnmängder och sedan långsamt släppa ut
dem i vattendragen, så att enstaka skyfall
inte får snabb effekt. Verksamheter som kan
föråndra funktionerna hos myren finns det
gott om; bl.a. fortsatt dikning och torrlågg-
ning, skogsawerkning, gödsling, kalkning i
källområden till försurade vattendrag och
sjöar, upphörande av betning och slåtter,
torvtäkt för jordförbåttring och för brän-
ning för bioenergi, som ar{allstippar m.m.

Boken visar också att problem, kunskap
och värderingar växlar i samhållet under
otika tider. Vi har idag mer kunskap och and-
rz behov ån man hade för hundra år sedan,
och så kommer det troligen också att bli i
framtiden. Når vi idag utnytEar ekosystem-
tjänster av olika slag från olika ekosystem,
inte bara myrar, så är det synnerligen viktigt
att lägga sig vinn om att nytqandet är håll-
bart. Med det menar jag att det inte skall
vara irreversibelt och i grunden förändra
ekosystemens funktion. Ekosystemens funk-
tion och resiliens måste bibehållas, som en
slags försäkring av möjliga ekosystemljåns-
ter för andra och kommande behov

Den nya kunskapens beryd,else

Som forskare har nlfikenhet och kunskap
varit mina följeslagare, ochjag vill avsluta
med en privat fundering om kunskapens be-

tydelse i samhället, nåmligen att "värdering-

arna ligger i betraktarens kunskap", på lik-
nande sått som skönheten hos ett konstverk
sågs ligga i betraktarens öga. Kunskapen i
sig är naturligtvis viktig, men det som kan-
ske är viktigare är att den styr våra värde-
ringar och uppfattninga.r och att vi handlar
efter dem. Vår uppfattning år vår verklig-
het.

Jag har en egen upplevelse av min första
kontakt med myrar, och min omvärdering
av dem. Med en uppväxt i nordvåstra Skåne
fanns det gott om möjligheter att bekanta
sig med kärr och n.rossar i skogarna. Min er-
[arenhet var att de var besrärliga. mlggiga
ställen, som man helst skulle undvika, för
där gick man ner sig, fick vatten i stövlarna
och der ',ar osäkerr och farligr atr ra sig över
Det intrycket förstärktes av attjagjust lårt
mig i skolan om Bockstensmannen, som
man hittat begrard ien myr Vlren var inte
bara otrevlig, den var också ett stålle dit man
förpassat brottslingar Så läste jag botanik,
lärde mig att skilja på olika myrtyper och
dess växter, lårde migvilka växter som visade

var man kunde gå säkert på mossen, och att
rikkärren var bland de botaniskt rikaste om-
råden, med spännande arter och många
orkid6er. Jag omvärderade totalt myrarna,
och just kårren var de första områden jag
sedan sökte upp nårjag deltog i inventer-
ingen av Shånes Flora.

Har vi ingen kunskap, så kan vi inte hel-
ler ge rätt värde till olika saker. Det blir väl-
digt självklart, när man som icke kunnig i
antikviteter ser gamla saker bara som skräp,
dår en expert ser värde och rikedom. Sam-

bandet mellan kr.rnskap och värde tycks
ibland rara lättare förstå när det gäller före-
mål som månniskan skapat, än när det gäl-
ler det naturen skapat.

För att vi i framtiden skall kunna hantera
våra naturresurser på ett uthålligt sått, så an-

serjag det ytterst viktigt att vi inte bara får
detaljLunskaper utan också etl övergripan-
de helhetsperspektiv, ett perspektiv dår både
rums- och tidsskalan ingår Detta perspektiv
förmedlas i denna bok, och jag anser det
dårför ytterst viktigt att Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien ger ut denna bok.



Den historiska tillbakablicken bidrar till för-
ståelsen att vi måste bruka våra marker på
ett långsiktigt och förnuftigt sätt utifrån den
kunskap vi har. Den visar också att när kun-
skap och samhälle åndras och utvecklas så

åndras också vår uppfattning om vad som är
förnuftigt, eftersom det år ett begrepp som
inte är en gång för alla givet. Ny kunskap
och därmed nya värderingar måste hela ti-
den vägas in i en stiindigt pågående process,

och i den processen måste många människor
engageras, inte bara forskare och experter
för att vi skall få en långsiktigt hållbar ut-
veckling och en god miljö.

Stockholm december 2007

Margareta lhse

Professor i. ekologrsk geografi dd Stockholms

Universitet och a.preses i KSLA 2000-2003

Förord till andra upplagan

osN rörsr,{ urcÅv,{N ,qv "Svensk mosskultur"
trycktes i en upplaga av 88o exemplar. Bolsläp-
pet den 9 september zoo8 var ovanligt välbesökt

och diskussionen böllade på ett mycket intres-
sant vis under professor Sverker Sörlins ledning.
Men ändå, {iiga anade vi att "mosskultur" inom
kort skulle komma att säljas slut. Det händer
sdllan och hur kunde vi ha förutsett detta stora

intresse för torv?

Orsaken kan vara att mosskulturen areellt var
mycket omfartande, drevs av delvis olika syften

under olika epoker ända in emot vår egen tid
samtidigt som den är relativr okänd ft;r många,

Ingen av föregående "Skogs- och lantbrukshis-
toriska meddelanden" har heller blivit anmälda
i så många tidningar som "Mosskulturen":

Shåruha Dagbladet. Dagens Nlheter, Vikterbot-
tens-Kuriren, Suensha Dagblada, Ny 7?bnih och
ShogsEbo.

Akademiens informationschef Y"lva Nordin
har i ett nyinsatt kapitel "Pressröstel', syste-

matiskt kommenterat de sex anmdlningarna
under nya rubriker: En bok - många uppslag,

Jordhunger och emigration, Industrialism och

konstgödsel, Vetenskap, folkbildning - och

motstånd, Fosterlandets väI, Litterär täckning,
Torvbubblan och energin, Mossor och miljö,
samr Löjets skimmer - eller "det är vinnaren
som skriver historien".
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I sin anmälan i ShogsEho i april zoog efter-

lyste Mårten Aronsson ett tjugotredje kapitel,
nämligen "om de människor som under långa

blöta och tunga arbetsdagar slet på myrarna".
Mitt eger ltirsta riktiga sommarlovsjobb som

r5-åring var att vända upp och stapla torvsryck-
en för torkning på Skagershultsmossen i Väs-

ternärke. Efter några veckor var jag srark och
smidig i jobbet och tjänade goda pengar på det
raka akordet. Snart närmade sig en åcklig om-
budsman och bad mig sakta farten i solidaritet
med några dldre, rätt så slitna och ledbrutna
rorvarberare. Då jag hade närmare en rimmes

cykelfärd mellan hemmet och mossen, började
jag sova över i en torklada ute på mossen och for
bara hem till helgen. På det viset kunde jag hålla
"acceptabel" arbetstakt dagtid men öka tempot
i lonndom på kv:illen när jag var ensam. Djur-
och fågelliver på mossen tidiga dimmiga mor-

nar var åntastiskt. Såklarr var mirt tillf:illiga
sommarjobb kladd i enbart kortbyxor mycket
skonsammare än kylig höstgrävning i regn och

blåst år efter år. Så solbrun har.jag aldrig varit
som vid skolstarten Ht 196o.

Åhe Barhlund
Akademisekreterare och \rD



Inledning
Leif Runefelt

Bokens syfte
Denna bok lfter fram en numera bortglömd
samhälls- och la-ndskapsuweckling - fenome-
net mosskultur - genom att sätta fokus på
en lika bortglömd förening, Stmsha Mosshul-

tutföreni.ngen, bildad 1886 och vars verksam-
her isrorr sefl upphörde 1939. Föreningens
namn framkallar idag knappast mer ån road
för-våning. Det uppfattas onekligen som vål
torrt och torftigt, och närheten till epitetet
"mossig" år stor, vilket redaktören av denna
bok fått erfara vid oräkneliga tillfällen. Det
är dock ett faktum att denna förening stod i
centrum aven föråndringsprocess, som fram-
för allt fram till 1920-talet ansågs vara en
betydelsefull del av omvandlingen av Sverige
till ett modernt land. I sin samtid var moss-

kulturen en upplft rörelse. Stora delar av

samhället var delaktiga i processen: från fat-
tiga småbrukare till stora godsågare, stat och
agrarvetenskap. Föreningen är därmed en
intressant agr:arhistorisk företeelse, men den
var också en i gmnden vetenskaplig organi-
sation som bedrev en omfattande och i lan-
det ofta ledande forskning om torvmarker
och deras nyt!ande. Föreningen är också en
central del i en spännande landskapshisto-
risk företeelse: många av de marker den mo-
derne stadsbon tror är rester av ett gammalt
agranamhälle år i qjålva verket endast hundra-
åriga produkter av en stark om än kortvarig
moderniseringsrörelse.

I sjålr,a verket år det något beklåmmande
attfenomenet mosskultur är bortglömt, efter-

som förhållandet till torvmarker och deras
exploatering varit en vikrig del i generatio-
ner av svenskars liv under en brytningstid i
svenskt samhålle. Det räcker att gå till litte-
rära klassiker för att inse detta: Ivar Lo-Jo-
hanssons fars siqfosarbete med sin egen lilla
torvmosse i Analfabeten, Harry Martinsons
alter egos tröstlösa slit med att kupa bränn-
torv på den blekingska landsbygden i Vagen

al, Vilhelm Mobergs alter egos liknande ar-
bete i Sold,at med. bratet get.ir, Sara Lidmans
skildringar av nybyggarnas fuktiga elände i
Norrland - och på andra änden av samhälls-
stegen OIol Lagercranlz lars investeringar i

A-B Moss under det första vårldskriget.r
Varför är då fenomenet bortglömt? Det

beror inte på att mosskulturen var en del av

ett gammalt agrarsamhälle på våg att för-
svinna, då andra minnen från denna tid ån
idag är starkt levande. Snarare beror glöm-
skan på att mosskulturen kring sekelskiftet
1900 var en agrar utlöpare av det noderna
industrisamhållet. Mossodling innebar ett
modernt, på r'etenskapliga grunder baserat
jordbruk, men de problem som mossodling-
arna skulle lösa tillhörde en åldre samhälls-
modell: erövrandet av ny jordbruksmark
inom ett -jämfört med senare tider - ganska
lågproduktivrjordbruk för att motverkajord-
hunger, urbanisering och emigration. Moss-

kulturen slogs i sjäha verket ut av den utveck-
ling mot modernisering den själv var en del
av; det rationellajordbruket med hög avkast-

ning på liten yta giorde dess agrara syften
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och metoder obsoleta; den moderna väl-
färdsstaten med fokus på industrisamhälles
frågeställningar undergrävde dess sociala
syften. Därav glömskan: som bekant år det
inte de utkonkurrerade och de undanskuf
fade som skriver historien.

Från sjuk mark till frisk:
den förändrade synen på
torvmarker under 1 900-talet
Ytterligare en central litterär skildring av

mosskulturen: storken herr Ermenrich be-
klagade sig för Nils Holgersson när denne i
början av sin långa resa stannade vid Glim-
mingehus. Han skulle emigrera för att ald-
rig mer komma tillbaka: "Skåningarna höllo
på att tillägna sig all hans egendom. De di-
kade ut hans sumpmarker och odlade hans
mossar."2 Selma Lagerlöfs saga kom ut första
gången år 1906. Då fanns ett femtiotal häck-
ande par i Skåne, mot de tusentals som hade
funnits hundra år tidigare. Herr Errnenrichs
artfränder valde att följa honom: från och
med 195O-talet häckade inga fler storkar i
Sverige. Ytterligare femtio år senare, 2006,
noterades i ett nummer av Saeriges Natur,
Svenska naturskyddsföreningens tidskrift,
att storken sökt sig tillbaka till Skåne. Det
året håckade ca 30 par i landskapet.s

Storkens långdragna avfärd och åter-
komst och tiden däremellan illustrerar den
västeuropeiska människans förhållande till
våtmarker och tonrnarker under modern
tid. I de medeltida och tidigmoderna tide-
varven spelade torvmarker en viktig kom-
plementär ro)l i den agrara elonomin: som

betesmark och som förråd, inte bara av
brånsle i skoglösa områden, utan av bygg-
nadsmaterial och annat. Detsena 17o0-talets
och 18oo-talets kraftiga befolkningstillväxt
ökade dock produktionskraven inom jord-
bruket varmed utmarkerna av en framväx-
ande jordbruksvetenskap kom att uppfattas
som en mer eller mindre vårdelös mark i sitt
orörda skick.

Det som episoden med herr Ermenrich
speglar år det nya tidevarvets kapacitet att
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inte endast tåmja naturen, utan att helt om-
forma den och avlägsna icke önskvärda de-
lar av den. Den modema tidens genombrott
med industrialiseringen som drivande kraft
har inneburit att människan under 1800-ta-

let för första gången fick möjlighet att på ett
lika plötsligr och snabbt som genomgripan-
de och irreversibelt sätt lägga sig i, omvandla
och stoppa naturliga processer och tillstånd
som varat i tusentals år. Visserligen hade
människzrn i och med sin allt större utbred-
ning och senare förtlitade bebyggelse under
årtusenden redan kommit att omforma land-
skapet framför allt genom att aweckla de
stora, sammanhångande skogspartier som
kom i vägen lör den mänskliga expansio-
nens behov-vad är inte jordbruk om inte en
grundlåggande omvandling av naturen?
Dessa förändringsprocesser skedde emeller-
tid under loppet av generationer, som ofta
sållan hade möjlighet att sjålva överblicka
processen eftersom den gick så långsamt.
Under 1800-talet kunde däremot ett tusen-
årigt landskap förändras i grund på bara
några få decennier.

I Sverige liksom i andra västländer kom
detta föråndringsarbete att styras av behovet
av jordbruksmark. 1800-talets omfattande
sjösånkningar följdes av erövringarna av

torvmarkerna. Naturen saknade egenvårde,
och värderades främst i termer av produktiv
potential. Marker som inte gav någon av-

kastning skulle helst omvandlas till en an-
nan qp av mark. Det sena I800-talets syn lar
att mossar och andra ton"rnarker lar vatten-
sjuka marker som kunde botas och göras
produktiva endast genom att omvandlas till
jordbruksmark eller exploateras för brånsle-
produktion - det vill säga endast genom att
förstöras i grund. Denna uppfattning gållde,
trots förekomsten av kritiska röster, fram till
det andra vårldskriget.

Förstörelsen av våtmarker förjordbrukets
och industrins fromma blev emellertid en
ganska kort historia. Når Selma Lagerlöf ta-

lade om mossarnas uppodling berörde hon
en samhållsrörelse som hon själv befann sig
mitt i. Kdng sekelskiftet 1900 var torr-mar-
kerna aktuella såväl som odlingsjord som



energiresurs. Naturvården var i stort sett
obefintlig, samtidigt som behovet av både
odlingsjord och in h emsla energiresurser
som brånntorv ansågs \ära stort. Detta inne-
bar att stora arealer torvmarker försvann el-
ler förvandlades i snabb takt. Under hela
1800-talet pågick en viss utdikning av torv-
marker. lramför allt isy{te att skapa mer in-
tensivt brukad jordbruksmark, men förlop-
pets hu\udsakliga period inträffade mellan
1870 och 1930. Jordbrukets rationalisering
och den kraftiga produktivitetsökring som
inleddes under 1930-talet och som tog fart
på allvar efter kriget skapade däremot över-
produktion och därmed ett knftigt marköver-
skott. De i sig ganska nåringsfattiga ton'mar-
kerna hörde till de marker som örergavs
först. Processen inleddes före kriget i södra
Sverige; i Norrland på 1950-talet.

Från och med 1970-talet med dess gry-
ende miljörörelse med tonvikt på bevarande
av ekosystem har synen på torvmarkerna
föråndrats fullständigt. Det fi nns visserligen
fortlarande en torvindustri iSverige. men
den kämpar i motvind, motarbetad av en
stark miljörörelse som i denna fråga har så-

räl tolkers opinion snm etablissemang i r-vg-

gen. Torvmarker liksom andra våtmarker
anses numem vam allt annat än sjuka - tvärt-
om är de en symbol för en frisk natur med ett
mångfacetterat djur- och växtliv Det betyder
inte att de år opåverkade av månniskan: isril-
let restaurerar vi nu våtmarker för att skapa
goda miljöerför önskade ekosystem. Storkens
återkom:t är ett resultat av denna sltåvan.

Talet om storkens åten'ändande och våt-
markers restaurering leder tankarna till att
det gamla landskapet nu återskapas. Det år
dock en felaktig uppfattning. Förändring-
arna i landskapet under decennierna runt
sekelskiftet 1900 var irreversibla. Det för-
svunna landskapet går inte att återskapa.
Den process som nu äger rum med artifi-
ciella nybildningar och återskapanden av
yåtmarker innebär inte att ett gammalt land-
skap återkommer, utan att månniskan ska-

par ytterligare ett nytt landskap, som ersätter
hennes tidigare, ungefär 100-åriga skapelse.

Dagens Hornborgasjön år en modern ska-

pelse som kräver månskligt konrinuerligt
underhåll på samma sått som ett punkthus i
ett miuonprogramområde. En sak är dock
klar: markförändringarna kring förra sekel-
skiftet skapade problem som 1900-talets
markägare och samhälle har fått brottas med
och som 2000-talets kommer att tuingas att
hantera ytterligare.

Så länge ekologiska intressen spelar stor
roll är utökad mossodling en icke-fråga och
annan torrrexploate ring ifrågasatt. Jan Pers-

son framhåller i avslutningen av sitt kapitel
i denna bok (kapitel 6) nämligen något vä-

sentligt: i grunden år organogenajordar -
torvjordar - ehohgiskt omdjliga som odlings-
jordar - och de är inte mer ?ÅologirÄt möjliga
som torvtäkter. Torvmarkerna uppstår ge-

nom tonbildarnas dåliga förmultning; den-
na beror i sin tur på dålig syretillsättning.
Nårjorden odlas tillsätts syre, varpå fönnult-
ningsprocessen påskyndas. Visserligen brys
torven ned långsamt och torvdjupet är ofta
stort, men till slut infaller ändå en total ned-
brytning - torven försvinner. Historiskt sett
har detta knappast varit ett miljöproblem.
Som framgår av kapitel 12 år Nederlånder-
na det mest utpräglade exemplet: där har
odling och torvtäkt för bränsle awecklat
stora torvmarksarealer fullständigt, varpå
den minerogena marken - den fasta marken
under mossarna. - har blivit högproduktiv
jordbruksmark - förvisso ofta under havets
nivå. Så lä-r.rge tonmarker klassades som vat-
tensjuka, det vill såga sjuka marker som be-
hövde botas, var den omöjliga ekologiska
ekvationen alltså irrelevant. Idag år situatio-
nen omvänd. Den aktualiserade klimatftågan
morverkar ytterligare lon erploa t eringen.
då torr.markerna också är koldioxidsänkor,
alltså lagrare av koldioxid.

Några fakta om torv och om
torvterminologin
I denna bok används ofta begreppet rzossÄzl-

,?rr som ett samlingsnamn för odling och
exploatering av torvmarker. Det var i den
betydelsen ordet introducerades i Sverige
under 1880-talet. Det var ett låneord från
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Illustrationen, hämtad ur Svenska Mosskul-
turföreningens Tidskrift, visar hur torvbil
darna varicrar såväl mellan olika högmossar,
som över tid. Den ränstra av de två Vårgårda-
mossarna är en ganska typisk högmosse.
Den uppkom inledningsvis som ett kårr, då
cn grund vattensamling, en rest från isens
lirsvinnande. !å\t igen. Den egentliea torr-
bildningen med fräken som torvbildare
(Equisetum), följs av ett lager med vasstorv
(Phragmitestoni eftervass, Phragmites) . Nln-
eftersom tor-vmängden växer på höjden
minskar tillförseln av näringsämnen, efter-
som en allt större andel av vattnet tillförs
genom nederbörd. Till slut övergår ltårret
till att bli en mosse, detvill säga till att få allt
sirL varren via nederbörd. Då della år nä-
ringsfattigt försvinner torvbildare som krä-
ver mer nåring, såsom ormbunkar och r,ass,

och elsätts med r'åxter som triis i näringsfat-
tiga miljöer; i Vårgårdafallet först tuvull
(Eriophorum) och sedan vitmossa (.Spåag-

rzuzz), den vanligaste torvbildaren på svens-
ka högmossar. De avbildade mossarna har
tillkommit under mycket lång tid, från is-
ridens sluq den skog som vuxit på vår väst-
qöramor.e or h som sr ns .om \tLlbbar i plo.
filen, härstammar från den period av torrt
och varmt klimat som varade under s.k. sub-
boreal tid (3 900-600 f.kr), och som följdes
av en klimatförsämring. Att endast stubbar
finns kvar beror på att den del al trädet som
stod i friska luf'ten förmultnade, medan den
del som täckts avvitmosstorv inte kunde för-
multna på grund av syrebrist. Inblandning
av ljrurg, som syns i flera av profilerna, beror
på att denna växt trivs förhållandevis bra på
de näringsfattiga högmossarna, dår den ock-
så bryts ned mycket långsamt. a

tyskan, där "Moorkultur" var ett vedertaget
begrepp ftlr en vetenskapli€it grundad ex-
ploatering av ton'marker. Orde t år emeller-
tid vilselcdande. I det ingick såväl rnossar
som kårr och andra torvmarker: merparten
av de jordar som stod i centrum var faktiskt
inte mossaq utanjust kärrjordar Mosskultur
handlar således om tonjordar i allmänhet,
och kärrjordar i synnerhet. Vad är då torr',
och vad skiljcr olika torvmarker åt?

Torv är en organogenjorclart, det vill säga

en-jordart som till största delen byggs upp
av rester av det som en gånu r'arit levande -
av organiskt material.l Dett r skiljer den från
den ninerogena jorden, som uppstårt ge-
nom ar dcn lasta berggrrtnden qenorr ritt-
ring och erosion sönderdelats till partiklar

Allt levande, våxter som djur, dör förr eller
senare, r'arpå en förmultningsprocess inleds.
Döda räxt- och djurrester på marken kallas
lörna: sker pr{}ce:(rn rrnder rattnet i sjöar
kallas tle är,ja. Förmultningens clle r nedbryt-
ningens hastighet bestäms framför allt av

temperaturen och tillgången på syre. I kalla
trakter sker den långsant, medan den kan
g-å mycket snabbt i varma regioner. Likaså
går liirmultuingen långsamt om syretillför-
seln år låg. Tar vi en skogspromenad kan vi
själva se löv och r''äxter på markcn i olika sta-

dier av fiirrnultning, och vi förstår att ny
förna hela tiden tillförs u.rarken allt efter-
som tideD går Genom den goda s1'retillför-
seln går nedbrytningen 5;anska snabbt.

På andra håll hindras dock syretillförscln,
varmed Iörmultninge n inte kan äga rum. Så

till cxempel är den mycket dålig i stillastå-
ende vatfen- De döda resterna varken för-
flyttas eller förmr-rltnar, och för r'arje år acku-
muleras därliir en större mängd ofiirmult
nat organiskt material. Dctta material kan
bevaras under mvcket lång tid. Det kallas
förton'ning eller tor-vbildning, och de cndast
clelvis förmultnade resterla utgör j ordar-ten
tory. Processcn kan pågå i hundratals år.'"

De lämninsar av växter och djur som bil-
dar torv kallas för torvbildare. I Sverige är
till exempel vitmosstorv, uppbvggd av rester
av vitrnossa, ett viktigt torvslag. Andra van-
liga torvslag är vasstorv och starrtorv, \'art
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()ch ett i huvudsak uppbyggt av dc våxter
efter vilka de har sitt namn. På andra håll i
r'ärlden kan detvara helt andra räxtarter som
bildar humdmassa i torren. Figur 1 visar ex-
empcl på torvbildare inågra sydsvenska
högmossar.

Beroendc på r.ilka arters rester det år som
dominerar i torven får den olika egeuska-
per Men också våthetsqraden, det vill säga
hur vått det är på den plars tonöildningen
sker, är viktig. Torv kan vara hög- eller 1åg-

humifierad, det vill säga kraftigt eller endast
ringa nedbruten. I det första fallet (höghuni-
fierad torv) år torven fet och kompakt oclt
har mycket enerei pcr volymerhet, medan
den i det andra fallet (låghumificracl torv)
är 1ös och smulig med litet energ..iinnehåll
pervoh'menhct. Höghumifierad ton' tar upp
vatten och däri lösta ämnen långsamt, mecl-
an låghumifierad torv tar upp vattcn fort.
Torvslag som bildas i mycket råta miljiicr är
sålunda ofta litet nedbrutna och dårmed
låehumificrade, medan de som bilclas i torr-
are miljöer ofia är hiighunifie rade . IJumifi-
cringsgrzrtlen har alltsä inget att göra med
hur länge ett torvslag legat inbådclat i sin
I age rfiilj d.

Liksom det finns olika sorters torv linns
det olika sorters tor\marker. Begreppet toIU-

narÅ äq enligt dcn norneuklatur som Sveri-
ges Gcologiska Undersökning (SGU) an-
våndeq i fiirsta hand ett geologiskt begrepp,
och definieras som en landyta täckt med
torr'.r Sedan gammalt delas i Skandinavien
r' ,r\rna rlerna in i n å lr r r',,ud La rt gut it t. t tåm-
lisen /iat rcspektive rzorsar, till vilL" kr'm-
mer en tredje \p, bLan.dmlrar.i

Skilhraden nellarr rnossar och kärr ligJp;er

ioliLrr tillkorn'sätt. K;irrär uppl,,mna isån
koq sjöar, vattendrag eller anclra områdcn
som matas av ett tillflöde av näringsrikt vat-
tcn. Det gör att de normalt har en frodigare
regetatinn,'ch t n nåring'rikare ton ån mus-

sarna. Mossarna får nämligcrt ingerl tillrin-
ning av\atten, utan får endast vatten gcnom
ncderbörd. Ofta höjer de sig ovanför den
omkrirrgliggande nrarken, så kallade hög-
mossar Dc präglas av en ganska torftig växt-
lighet då nederbördsvattuet inte år särskilt
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Nlosskulturföreningen framstillde 1924
denna pedagogiska väggplansch {iil att il
lustrera en höglnosses tillväxthistoria. Till
våggplanschen följde en förklarande skr-ift
av föreningens botanist Gunnar Booberg.
Planschen kompletterar föregående illu
stralion, då det Lramgår hur Fåredsmossen
i \ästergötlaDd ursprungligen varit ett trög-
flytande elle. stillaståendc vatten (prohl 1),
som sakta växt iger-r till ett kärr, med Dä-

ringskrär'ande torvbildarc som vasston' och
lövkärrtor\' (under atlantisk och subboreal
tid, det vill såga från ca 7 000 till 600 f.kr).
Den period av skogsräxt som liamkon-rmer
i profil 4 under sen subboreal tid, avspeglas
även i föregående illustntion (Figur 0:1).
A1' profilerna 5-6 framgår att torvlagret
med tideD blivit så högt au det inte längre
får näring från omgivningen, utan endast
från neder-börden, vilket leder till kullar av
torv av torvbildare som växer i nårings-
Iattiga miljöer, i detta fall äter Sphttgum.
Klimatet har då kraftigt lörsämrats. Där--

clter-följer en tr'åtusenårig period av
vitmosstorröildning, varpå från 187(ltalet
(profil 7)der.r moderna människan tar
naturen i anspråk, dikar ut mosscn samt
exploatenr den såväl till odling som till
energiproduktion. I och med detta tillför-
des syre, vamed Iörmultningsprocessen
påskyndacles och hela mossen sjönk ihop
(se kap. 2 samt 2l ). En liten del av nossen
var på 1920-t et ännu orörd - men likahrllt
var den klaltigt omrandlad som en följd av

den kraftiga dräneringen.
Vcd /aggarsr. derr lanr mrllan högmos-

sens nedåtlutande kanter och den kringlig-
gande mar kett. en kant sont oft.r trPP\ i.nl
samma egenskaper som ett kärr a
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lar'lngsnKt. ölandmyrar! s()m oo
\,rrr lrrrds L,lt I \Lug.r eqioner. lllqÄr lll',\ni-
(er av nossar och kärr; kärr,vtor, på vilk:r
nindle mossar ligger-utspridda.r Hur cn
rögrrrossc bildirs illtrstreras på sicla 17, mcd
'rjälp av -\4osskultulföreningens eg-en pcda

;ogiska plansch.
För dr irk- irr.atta Lr,,mpliceras rermin,.

ogin av det r,ålkända orclct ,r)r. I vctenskap-
iga strrnnanhang betecknar detta bcgrcpp
'grnrliq, rr rirt rr rlet en tnnmar'1. tnen inte
ett geologiskt hänscende ulan i biologiskt.

lnkelt sell kan alltså kärr-, nrossirr och blancl-
nyral lara såräl torvmarker (eeoloeiskt) sorrr

nyrar (biologiskt). Dctvctenskapligabegr-ep
rct rnyr är sålunda ett samlingsnamrr.lr Dct

_F1UgO LrS-

vzrld, N{osskulturlörenin gens f iireslåndarc urr
cler mårrga åq att i sirbok Mlrar och nrynllirtg
(l937) Iörespråka ett er-siittande :rv zossÅuftzr

ned nryrotlling. Det hisloriska anliinctandct av

bcgrcppet rlvr i vissa lanclskap, Irårnst i Norr
land och pi Gotlancl, är betydligt äldre lin
clenna vctcnskapliga tclrniuologi.

Torvmängder i Sverige
Det finns m,vcket stora tor-\'rrrafkst.ealel i
Sr,erige. Enliet ber-iikningar redoviszrclc al
Osvald i i\.hrar orli. zi1rudl g I937 utgjorcle
mvr-ar 52 000 kmz eller 12,6 proccnt iu Sve-

riges hela areal. Enligl Slalistiska centralb).

Ilenna bild. utförd av Svcnska Nlosskultur-
föreningen, illustr-e rar lissa drag av en mosses

och ctt kärrs utvecklingshistoria, som be-
rörts av för'egående illustrationcr Tili högcr
scrri Hornborgaljirn, i mitten ett tl?iskt kärr
med ton' från torvbildare som kräver goda

niir-ingsfirrh:illar'rden - star'f och vass - o\:an
på ett lage. $'tEa. Till r'änster ses seclan hög-
mosscn, bcstiicrdc al tr.n,cfiurston' och vit-
mosston, (,$ån-grzrll). På rnossen \'äxcr tallat
det enda träcl son trivs.itminstoDe något-
sårrär i denna näringsfattiga miijö. I



rån (2003) uppgår arealen landyta täckt av

ett minst 30 cm djupt ton'lager till ca 63 000

km2. Denna siffra återkommer i till exempel
Svenska Naturskyddsföreningens material.'0

De regionala skillnaderna år stora: i Norr-
land utanför !ållen utgör ton"markerna -
enligt Osvald - 30 procent av landytan; i
vissa delar avJåmtland upp till 75 procent.
Under 1920-talet genomförde Lennart von
Post och Erik Granlund för SGU:s räkning
en tor-vinventering i södra Sverige. Denna
visade att m',ren utgjorde en.betydligt mindre
areal än man tidigare trott. Andå befanns 8,2

procent av södra Sveriges landareal vara
m)'r'tt

Tlpen av towmark varierar i landet. I Skå-

ne, utmed östra Smålandskusten samt På
Öland och Gotland finns knappt några hög-
mossar. Dessa är annars vanliga i mellersta
Sverige upp till Dalälven samt utmed Norr-
landskusten.I det inre av NolTland tarbland-
myrarna vid.12

Den främsta torvbildaren i Sverige är viL-

mossan (Spåagrzazz). Den utgör huvudbil-
daren i det omfattande högmossebältet i
mellersta Sverige, och har stor betydelse för
blandmyrarna. Vitmosstorven är begränsad
till vissa klimatologiska förhållanden, vilket
framgår av att Ryssland, Finland, Sverige
och Kanada tillsammans innehar större de-
len av jordens vitmosstorvtillgångar Detta
har haft och har ånnu idag stor betydelse
för exploateringen av torv i Sverige. Den nä-

ringsfattiga vitmosslor\ marken lämpar sig
nämligen mindre väl som åkermark.

Den uppodlade mängden torvmarker i
Sverige har varit ganska hög. Enligt redovis-
ningar presenterade i ett statligt betzinkande
om just de odlade myrjordarnas omfattning
framgick att den högsta siffran uppmättes
under 1940-talet, och var då enligt en beräk-
ning 427 000 hektar, det vill säga 4 270 km';
en tämligen stor andel av den totala arealen
tonmarker. Enligt samma betänkande hade
den odlade torvmarksarealen sjunkit till
4 000 km, år 1961.'3 Dårefter har odlade mr-
marler övergir its i hög utsträclning. men
ännu finns stora arealer kvar i jordbruks-
drift, Stora arealer tonrnarker har dock di-

kats ut för andra qften än för jordbruk: till
exempel för skogsdikning och torvtäkt. En-
ligt Svenska Naturskyddsföreningen har en
tredjedel av landets ca 63 000 km2 torvmar-
ker dikats ut.

Huruvida tor-ven skall klassas som en för-
nyelsebar energikälla är en stridsfråga för
miljörörelse och torvbransch som vi förbi-
går här Helr klart är emellertid att torven i
ett avseende är fömyelsebar: eftersom räxter
och djur fortsätter att dö och falla till marken
tillförs nya torvbildare hela tiden, varmed
ton'markerrra långsamt tillvårer Beräkningar
av tor-vmarkers tillväxttakter är osäkra, men
de uppgifter som till exempel Statistiska
centralbyrån (SCB) utgår från bygger på en
tillvåxttakt på ungefår 0,4 millimeter per år
på myrarna i norra Sverige och 0,5 milli
meter i söder. Enligt SCB 5;er dessa tal en
uppskattad årlig tillvåxt på ca 20 miljoner m3

på marker med tor-vlager djupare ån 30 cm.
Detta kanjämföras med att det år 2003 skör-
dades 2,6 miljoner m3 av energitorv, samt
1,8 miljoner m3 av odlingstorv (det vill säga

lorv som anränds som jord lörbä ttringsme-
del och inom trädgårdsnåringen).ta Uttaget
av torv är alltså mindre än tillväxten på be-
Iintlig torr,.marksareal.

Torv som odlingsmark
- Iämpliga egenskaper
Sorn Svenska Mosskulturföreningens före-
ståndare Hugo Osvald påpekade 1937 i sin
handbok L4yrar och mlmdlingfinns det egent-
ligen inga oöverstigliga hinder att uppodla
vilken torvmark som helst.rs I praktiken är
det dock mycket stor skillnad mellan en-
skilda ton.marker, och deras lämplighet som
odlingsmark kan variera kraftigt. För att en
odling på ton'mark skall kunna vara bärkraf-
tig under längre tid krävs att vissa förutsätt-
ningar råder. Detta behandlas mer ingående
i kapitel 2, varför det här räcker att uppge
de viktigaste faktorerna, så som de framställ-
des av Osvald.

1) Torllagret måste vara tillråckligt mäk-
tigt, detvill säga djupt, för att göra odlingen
tillråckligt varaktig. Här föreligger ett pro-
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blem med en rad ton.marker i Sverige, och
särskilt med de norrländska blandmyrarna,
nämligen att de kan vara för grunda för att
en uppodling kan ra motiverad.

2) Marken skall kunna utdikas och torr-
låggas mot en rimlig kostnad. Det kråver
dels att torven har en hög genomsläppnings-
förmåga för vatten, och dels att den tillåter
växtrötterna att tränga ner ordendigt så att
de kan dra nytta av grundvattnet. Låghumi-
fierade, det vill såga oförmultnade eller
svagt förmulmade tonjordar är inte särskilt
lucker, varför rötterna inte kan tränga ned.
Ilårrjordar är oftare höghumifierade även
ganska djupt ner i lagret, vilket tillåter våxter-
nas rörter att tränga Iångt ned. samt ger möj-
lighet lör vattnet att rinna undan.

Mossar lämpar sig generellt såmre för od-
ling än kårr, men kärr kan vara svårare att
dika - en nödvåndig förutsättning för all
myrodling eller mosskultur Mossar är i all-
månhet lätta att dika, då de vanligen lutar
och ligger högt i förhållande till omgivande
mark, varför vattnet lätt rinner undan. Kär-
ren, som förses med vatten genom tillrin-
ning. är svårare: ofta krävs regleringar av

vattenståndet i kringliggande sjöar och vat-

tendrag.r6
3) Vissa kärr, såsom gräskårr och starr-

kärr, är vanligen enkla att odla upp direkt
efter torrläggningen. De årjåmna och slåta
samt innehåller inga barrskogsrester. Skogs-

kårr har mycket av det senare men år å and-
ra sidan ofta mer näringsrika än andra kärr
I dessa finns mycket stubbar och andra då-
ligt förmultnade trårester som måste rensas
ut före odlingen, ett ofta tungt arbete. Mos-
sar däremot är ofta ojämna och lösa. Dessa

låmpar sig sämre för odling än fasta och
jämna marker - som Osvald påpekat och
många mossodlare erfarit är det en kostsam
historia att förvandla en ojåmn mosse till en
slåt odlingsmark.r? Mossar är ofta tuviga, och
dessa tuvor måste tas bort innan plöjning.

4) Som kommer att framgå i flera av an-
tologins bidrag rarierar tonmarkernas när-
ingsrikedom. men generellt sett är mossar
mer näringsfattiga än kärr. Medan mängden
kali och fosfor så gott som alltid är helt otill-
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råcklig, varierar kvåve- och kalkmängden
betydligt. I(irrjordar år rikare på dessa äm-
nen än mossjordar

Av ovanstående framgår att kärrjordar,
som utgör tngelär 35Vo av södra Sveriges
torr4örråd, låmpar sig bäst för odling, och
det var också framför allt dessa marker som
kom att odlas upp under den period SrezsÄa

Mosshulturfireningerz verkade. Merparten av
dejordar som analyserades av föreningen
var känjordar, vilket betonar det ovan sagda,
nämligen ar begreppel mosskulrur är miss-

visande. Detta intryck stårks av att förening-
en också visade ett visst intresse för gyt{e-
marker Dessa uppvisar visserligen liknande
egenskaper som bättre kärrjordar. men är
inga ron'marler. De bildas på botten av sjö-

ar genom nedbrytning av allt sådant som
sjunker till botten och där delvis förtårs av

olika bottenler,ande organismet fråmst mygg'
lar-ver, vars adöring utgör den hur'udsakliga
bildaren. Historiskt sett har dock visa typer
av gytqa uppfattats som torv

Torv som bränsle, torvstro
och odlingstorv - lämpliga
egenskaper
Odling är inte den enda typen av mosskul-
tur eller nyttjande av torvmarkerr3 Sedan
urminnes tider har torven också tagits ian-
språk som brånsle. Under 1800-talet växte
tor-vströet fram som en produkt att använda
i ladugårdarna, och i modern tid har od-
lingstorvblivit en viktig handelsvara. All tow
duger inte till alla dessa ändamål, utan olika
krav ställs på torven beroende på vad den
ska användas till.

För att uppfylla villkoren för god brånn-
torv bör man ha en höghumifierad torv.
Den år tåt och kompakt och smular inte.
Den håller också samman i klumpar av den
form som den gavs vid tåkttillf;illet. Höghu-
mifierad torv har dessutom högt bränsle-
värde per volymenhet. Detta gör, att såväl
mosstorv som många typer av kärrtorv kan
passa in som bränntorv, och historiskt sett



har också månea olika t)?er av torv anvånts
som bränsle.

Om vi å andra sidan vill ha en strötorv
som skall binda urin och spillning i stall och
ladugårdar blir villkoren annorlunda. Då
krävs en stor uppsugningsförmåga, en snabb
uppsugning, en god förmåga att behålla det
som sugs upp. Därtill bör torven vara lätt att
smula stinder och breda ut, samtidigt som
den inte är sammanfallande till pulver Slut-
ligen bör den vara fri från främmande äm-
nen, i det fall ströet skall användas som göd-
sel på åkrar

Dessa villkor gör att det egentligen bara
finns ett torvslag som är lämpligt att använ-
da som strötor-v, nämligen låghumifierad vit-
mosstor-v. Den frnns i högmossarnas ö\Te torv-
skikt, och dessa mossars utbredning omfattar
i första hand södra Sverige upp till Dalålven
samt Norrlands kustland. Vi får dårmed ett

De oll(noasta torislaocr i oåra no3lar oÖ tär oÖ dcras

naturligt avgränsat område inom vilket indu-
striell torvströproduktion med framgånu kan
bedrivas. Visserligen kan man också bryta vit-
mosstorven i norrlandsmyrarna, men dessa

delar ärsmå och utspridda (se ovan om bland-
myrarnas karaktär), varför de knappast kan
bearbetas maskinellt. Ströton'rikt i Norrland
kommer därlör aldrig aLt bli annat än ma-

nuell husbehovstiikt.
Denna bok, med tonvikt på torvbruket

under decennierna kring sekelskiftet 1900,

behandlar knappt alls odlingstorven. Av Rei-
dar Petterssons bidrag (kapitel 16) framgår
att denna fick sitt uenomslag först senare,
under 1950- och 1960-talen. Om vi emeller-
tid skall fullständiga önskelistan för olika
torvtyper, kan vi är'en såga något kort om
villkoren fiir en god torv som är lämplig som
del i odlingssubstrat det är nämligen den
torv som gemene man idag mest kommer i

brätrslcåmr. oö slrömadal.lämDliolrcl nll tol$rFrd,
I{ALiIÄR I" FEILITZEN.

Mtd(år dd.rlig, liite! brisi

Hö( askt.lt, umlise! rik

tioorr !å!li!"n n dAiis

Lrnnar en g8.ste cod \ul.

I vål nultDadt .kicL del

B sFoerliFo låmplis lill
brdmioil Lill ldnd al
,*h'k.. ..h ,ltuiö. rtr
deninulbrdtslddklåm
lar .u !od, dÄliel sån

Om deo år rsLrrttis och

0m rsLhrll€q tu lls, tro

OldEDliq, Der Dssmde
lill dy' gödletiDrord.hYårlmde neo olt iemli

; hinqLÄn elhrdqlill
rstri}. Oltl tsfllrdi*
ah Då.sm stns tilk

Kib va6 god hllu.jod.

Kao varu sausla god li!I.

. Dv mh dlr ntDB €i nll rodslu@ urio U sedimeor, r.n som d' orl,
ftrroon; . d; u;ddrr j.gåtr år mo$ame &b [in'b blrvt dc jå( ^cdlr€-E

Figur 0:1
Oliha torudags lämptighet som odlingsjortl, energitora o(:h t|t'\stra; Påtalad,es aa Saensha Masskulturfiienitryn id.

otatiga till.Jiitten och sammanhang. Denna srhematisha tabell presenterades i föreningens tidshrifl år 1904 (s.

lJBf)
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kontakt med; en torv som måste vara lått att
hantera, forma till bäddar och lägga i kru-
kor. Dess struktur måste vara lucker, så att
den tillåter rötterna att sprida sig lätt. Den
måste ha god förmåga att inte alltför hårt
hålla kvar nåringsåmnen, samt att hålla kr.zr
vatten utan att bli blöt och slrefattig. Efter-
som såväl producenter som konsumenter av

odlingssubstrat stråvar efter att själ tillsåtta
och kontrollera näringen i dessa efter de
växtslag som odlas, bör torven i sig sjålv r'ara
fri från vilrmåringsåmnen.

Det här gör, att det mest lämpliga torvslag
för användning son grund i ett odlings-
substrat är någon form av vitmosstorv. Det
är det enda torvslag som kan uppf'lla alla
villkoren ovan, Många former av kårrtorv
kan vara uteslutna, eftersom de innehåller
massor av lrämmande. från omgivningarna
tillförda, ämnen. Vitmosstorven kan vi sedan

sätta samman av blandningar av hög- och
låghumifierad torv på olika sått, för att den
skall fåjust de egenskaper den odlade växt-
kulturen kråver. Vi kan också tillsätta sand,
lera och näring för att ytterligare anpassa
blandningen till vårt behov

Disposition
Ett första kapitel qjånar som bakgrundsteck-
ning till mosskulturens genombrott på 1880-

talet, genom att belysa mosskultur som ett
överhetsprojekt under 1700- och 1800-talen
(kapitel 1). Bokens stomme och tillika längsta
uppsas är dårefler en ingående presentation
av Svenska Mosskulturföreningen (kapitel 2).
Dår diskuteras först det historiska samman-
hang somföreningens bildande år 1886 måste

sättas in i, varpå följer en översiktlig redo-
görelse för föreningens organisation och verk-
samhet inom försöksodling, jordanalyser,
provtagningar, rådgivning och upplysning
med mera, samt diskuteras i korta ordalag för-
eningens upplösning, betydelse och resultat.
Föreningens grundare, Carl von Feilitzen och
dennes son och eftertrådare Hjalmar, spelade

wå otika, tidsqpiska roller i föreningen, och
genom att granska dessa belyser Erland Må-
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rald ytterligare föreningens tillkomst och ut-
veckling, i ett mer kontextuellt perspektiv ån

d presentationen gör (kapitel 3).
Därpå följer en rad kapitel som alla be-

handlar centrala frågor vad gäller Mosskul-
turföreningen och mosskulturen i Sverige
som historisk företeelse. Först ut är en stu-
die av Magne Tuvesson över vallodlingens
beqzdelse inom mosskulturen. Vallodlingen
kom med tiden att bli den centrala kulturfor-
men inom föreningen (kapitel 4). Tre kapi-
tel ägnas gödsel- och våxtnäringsfrågorna,
som var helt centrala för föreningens verk-
samhet (kapitel 5-7). Erland Måralds kapi-
tel fungerar övergripande och behandlar
föreningens och mossodlingens betydelse för
konstgödselns etablerande i riket. Jan Pers-

son tar upp de viktiga verksamheterna och
resultaten inom Mosskulturföreningens för-
söksverksamhet på området. Slutligen redo-
gör lkill Carlgren förföreningens långa göd-
selförsök, varmed arses de försök som pågick
under en lång serie av år.

Skogsdikning på ton.mark har periodvis
varit omfattande i Sverige - i Finland har den

rit mycket omfattande. Numera är den för-
bjuden. Medan MossLulrurlöreningen ägna-
de frågan ett ganska ringa intresse, fanns
andra, samtida krafteq som verkade för den-
na. De behandlas i Per Eliassons uppsas (ka-

pitel 8). Växtförädlingen, som tog fart sam-

tidigt med föreningens glansperiod, var inte
heller err centrall , 'mråde lör föreningen.
Även om föreningen dock inte aktivt arbe-
tade med våxtförådling, ågnade den stor
möda åt frågan om sorwal, och prövade un-
der vetenskapliga former en lång rad av de
nya sorter som hela tiden lanserades på
marknaden. Denna verksamhet behandlas
av Mats Gustafsson i kapitel 9.

Norrlandsfrågan var aktuell under hela
Mosskulturföreningens verksamhesperiod.
Från att från bö{an ha i'arit ganska begrånsad
till södra och mellersta Sverige kom förening-
en att flytta fokus alltmer mot de vidstråckta
norrlåndska m1r:urra, fiamför allt genom det
omfattande projektet med en försöksgård i
Norrlands inland, Gisselås. Detta projekt skär-

skådas av HansJohansson i kapitel 10.



Eftersom föreningens verksamhet också
sammanfaller med en intensiv period av in-
dustrialisering och mekanisering kom för-
stås tekniken att spela en framtrådande roll.
Jordbrukets redskapsparkvar stadd i förånd-
ring, samtidigt som ton'markernas speciella
egenskaper kråvde särskilda redskap och
maskiner. I kapitel 11 belper Per Thunström
mosskulrurens redskap och maskiner. Även
på detta fålt bedrev Svenska Mosskulturför-
eningen en omfattande verksamhet i form
av maskinprovningar, försök och kursverk-
samheter.

I sin uppsats lyfter Thunström fram en
berömd maskin, Lanz fräsmaskin, en enorm,
traktorliknande skapelse som väckte stor upp
mårksamhet var än den visades upp. Maski-
nen var av I)skt ursprung. vilket visar att
mosskulturen inte var ett unikt svenskt feno-
men. Tvärtom går Mosslultu rföre n in gen
in re atr försrå till fullo, om den in re sälts in i
ett europeiskt sammanhang, vilket sker i ka-
pitel 12. Dår lanseras tesen att den vetenskap
ligt grrrndade mosskulturen såsom den fram-
trädde i Sverige var ett i grunden tyskt feno-
men, som fick genomslag i tyskspråkiga
länder och i länder med starkt kulturellt in-
flytande från Tyskland.

Dårrned lämnas tonvikten på odling, och
följer fra uppsaser om annan torvexploa-
tering; först kapitel 13, av Ronnie Liljegren,
som ger en allmån bild av tontäkt och torv-
användning under 150 år i Sverige, därefter
kapitel 1 4, som belper tonfrågan under moss-

kulturföreningens verksamhesperiod, med
tonvikt på energitorlen. I Fredrikvon Feilit-
zens redogörelse för hur torvexploatering
- och förvisso även nyodling - har avbildats
i svensk skönlitteratur framtråder levande
bilder av samma förlopp (kapitel 15). Sludi-
gen (kapitel 16) ges en viss kontinuitet fram
till idag genom ett kapitel av Reidar Petters-
son som behandlar efterkdgstida torvanvånd-
ning och torvtäkt.

Miljö- och landskapsaspekterna av moss-

kulturen kan inte förbigås. Astrid Kander
visar (kapitel l7) att mosskulturen bidrog
till usläpp av koldioxid, framför allt under
den tid föreningen var verksam. Genom att

ta upp hela jordbrukets utsläppsfaktorer
sätts mosskulturens bidrag i relation till
jordbrukets usläpp i stort under en 150-års-
period.

Annika Hansdotter Strandin och Birgitta
Warodell belyser landskapsföråndringar ge-

nom skilda lokalstudier (kapitel 18-19), som
visar hur det lokala landskapet föråndrats,
först genom torvmarkernas ibruktagande,
sedan genom deras övergivande.

Jörgen Lennqvist (kapitel 20) behandlar
I S0Gtalets största sjösånkningsföretag ur ett
långtidsperspektis med fokus på de olika
aktörer som har bestämt landskapets ut-
formning. Sjösänkningar och mossodlingar
är i viss mån samma andas barn. De proble-
matiska följder, som målas upp i och med
jätteprojektet Hjä lma rens och Kvismarens
sänkning, gåller åven i den lilla skalan för
en rad små och stora mossodlingar landet
över: en mossodling eller en sjösänkning
innebär inte att landskapet förändras en
gång för alla till ett nytt statiskt tillstånd,
utan marken år efter förändringen föremål
för såväl kulturella sorn naturliga förånd-
ringsprocesser.

Detta framgår tydligt i Kerstin Berglunds
uppsats (kapitel 21) somjust betyser några
av de sentida konsekvenser som mossodling-
en medfört, framför allt med exempel från
ett av landets största mossodlingsprojekt,
odlingen av Bålinge mosse utanför Uppsala.
Framför allt diskuteras den så kallade bort-
odlingen: torvens gradvisa försvinnande i
och med att den organogenajorden expone-
ras för nedbrytande ryre. Boken avslutas med
en epilog (kapitel 22) av UlfJansson, som
ytterligare betonar mossodlingen som en
icke alslutad kulturgeografisk och ekologisk
process.

Boken gör inte anspråk på att vara hel-
täckande. Vissa väsentliga områden kräver
mer omfattande forskning, som inte tillåtits
inom ramen för denna skrift. Här skall inte
dessa radas upp, utan endast fyra viktiga
luckor i boken nämnas.

1) Boken största brist, som betonas av Bir-
gitta Warodell (kapitel 19), är att torpares,
småbönders och dylikas mossodlingar inte
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behandlas i särskilt hög grad. Fokuseringen
av Mosskulturföreningen ger ett klart ovan-
ifrånpenpektiv En rimlig hypotes är att moss-

odling var något som de fattigaste och de
rikaste hade intresse av, medan de ganska
välbärgade eller hyfsat bärkraftiga i mitten
inte var lika intresserade. Detta beror på de
höga initialkosmaderna. De rika har medel
att avsåtta för sådana investeringar; de fatti-
ga har inget ral utan rvingas ul i mossen.
som Ivar Lo-Johanssons far eller Väinö Lin-
nasJussi i Högt bland Sarijrirtis moar. De i
mitten anvånder sin tid och sina pengar på
mer effektiva sått att upprätthålla eller höja
produktionen, än att ge sig ut i towmarker-
na. Denna hypotes bör dock prövas.

2) Det saknas också en rad miljöhistoriska
frågor, som behöver utforskas. Frågan om
nttenreglering, vattenlagstiftning, och så vi-
dare, vad gäller mossodlingar, år inte utredd.
Det gäller också frågan hur mosskulturen in-
verkat på mindre sjöar och vattendrag i riket.
Frågor kring mosskulturens bidrag till för-
ändringar av ekosystem och utsläpp av växt-
husgiuer och andm ämnen fö4jånarytterliga-
re historiska studier

3) Mosskulturföreningens kopplingar till
kommersiella intressen berörs mycket kort
och tål ytterligare forskning. Eftersom torv-
markerna var näringsfattiga innebar en ut-
ökad mosskultur en expansionsmöjlighet
för konstgödselproducenter, vilket framgå1
såvål av att landets ledande marknadsaktör.
Firma Moritz Fraenrkel. var löreningens
största privata mecenat, som av att ett stort
antal producenter faktiskt lar medlemmar i
föreningen. Aven maskin- och redskapsprodu-
center hade nltta av en livskraftig mosskultur-
rörelse. Förbindningar mellan agrarveten-
skap och näringsliv har uppmärksammatr i

andra sammanhang, men mosskulturen skul-
le antagligen kunna 1jäna som en idealtyp för
sådana förhållanden.

4) Tonvikten i boken ligger på mosskul-
tur och Mosskulturförening som tidstl?iska
fenomen. Föreningen var emellertid också
en ledande forskringsinstitution, säsom fram-
går till exempel av redovisningen av gödsel-
och kalkningsförsök i kapitel 6. Någon mer
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övergripande vetenskapshistorisk undersök-
ning av vilken betydelse föreningens forsk-
n ing har hafr återstår dock ännu att göra.

Noter
I Lo Tohansson 1951; Martinson 1936, avsnittet

"Mossen"; Moberg 1944, II, kap. 3-5, 7-10; Lid-
man 1955 (med flcra romaner); Lagercrantz
1982, s.27,37,54-67.

2 Lagcrlöf1941 (1906), s.86.
3 S,a?g"r 7?al r, nr 5, 2006. s. 5.
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nomenllaturen rekommendelas von Post &
(lranlund 1926 ellerOsald 1937. s. 17-62.I dessa

arbetcn finns en god övenikt över de organiska
jordarternas systemarik och anvåndbarhet. Lilje-
gren f998 är ert kompendium för kursbruk i
samma åmne.

5 Ostald 1937. s. l7f.
6 Begreppen behandlas påSGU:S hemsida; http:/,/

nr.wsgu.se/sgu/sv/samhalle/erergj klimat/
torv,/ton"defi nitioner.html (2007 08-13).

7 Osvald 1937. s. 63.

I Osvald 1937, s. 63f.

I SGU:S hemsida; http://wwv.sgu.selsgu/sv/sam
halle/energi-klimat/ton'/toiv-defi nitioner.html
(2007 oil l3).

l0 Osvald 1937, s. 65; ?o?? 200J, s. 7; Svcnska Natur-
skyddsföreningens hemsida. b ftp r//wl!'$'.snf. se /
snf/remissvar/rcmissvar2003-03-27.htm (200?-

0812).
ll Osvald 193?, s. 65; in\€nteringen linns i von Post

& Gmnlund 1926.

12 Nationalznqkkl)edi?r, bard 9, "högmosse".
13 Hallgren och Berglund 1962, s. 6. Denna anmä.k-

ningsvårt låga siffra beror på att medan odlade
to marker i södt.a Sverige bödade överges reclan

under 1930 täleq fortsatte en rppodling i Nor.-
land ändain på lg5Gtalet. Först kring 1960 inled-
des en hastig retrått liån stora ytor odlade tory

14 Tort 2003, s. 5-7. Dår hånvisas till G. Srenbeck,
L neryi Io m t åk t - t å n k b ar a mi lj ö koh'&t e'L' et (S\ enska
Natun årdsverket, PM 3003). Stockholm 1985, för
en redovisning av beråkningsgrunderna av till-
växttåktcn.

15 Osvald 1937. s. 233.
16 Osvald 1937. s. 242.
l7 osvalrl 1937. s. 234.

l8 Följande stycke bygger på ett urkast av Ronnie Lil-
jegrcn, som förfättaren här an\änder sig av med
stor tacksamhet.
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Kungl Shogs- och Lantbruhsahadcmien har öuertagit fera belöningar som ilUehdes
Soercha Mosshaburf)reningen. Wd. Det Ad.ertond.e Allmi.nna Suensha Lantbruhsmö-
tet i Malmö fi96 had.e Mosshulnrfireningen en egen utställningsPdui|ong och be-

söharna fch utan kostnad en omfingvih hatdlog, med illutnaionet i firy. Staten

bidng med halua otxtallningshosmadzn och pauiljongen behottades toligen ar Moritz
Fraenckel Föreningen iluekd.et HANS MAJESTÅT K}NUNGENS HEDERSPNS, i form
au en prakfull debis f)ry1\A d.rycheshanna au si.laer uilken nu har en hedetspla* i
Ahademiens hansliuåniag. Den tilherhadcs at' Gustaf Mallenborg kanda uerhstad

i Snchholm. Bred.uid inshriptionen ses en nahen yngling planterawle ulixter och på
tun grepPea hbld sitter en ptr.tto med Oscar II:s krönta monogram. Foto Fred.tih uon

Feiliaen.


