Kaprrpr- 12

Mosskultur i Europa LB70-f945
Leif Runefelt

Inledning
Den svenska mosskulturens glansdagar inföll under decennierna före och efter sekelskiftet 1900. I denna uppsats visas att denna

period i allmänhet, och i synnerhet

dess

främsta symbol och aktör i Sverige, SuerzsÄa
Mosshultwfireni.ngm. inte rar en unik svensk
företeelse. utan en del av en internationell
rörelse. Det gåller såvål uppgången före och
kring sekelskiftet 1900 som den ganska snabba
tillbakagången efter 1930.
Jag går översiktligt igenom de olika länder i vilka mosskulturen kom att bli ett viktigt agrart inslag från och med 1880-talet,
och vilka hade kontakter med den svenska
föreningen. Redogörelsen sker alltså utifrån
ett svenskt perspektivJag gör inte några anspråk på fullständighet, varför all mosskultur eller alla mosskulturföreningar i EuroPa
inte kommer att uppmårksammas. Fokus
ligger på en rationell, det vill säga på vetenskapliga rön baserad mosskulturs utbredning och förgreningar i Europa. Det finns
inte utrymme att gå in på resultat från forskningsstationer och försöksfiilt, och inte heller på olika metoder och tekniker. För det

till den i fotnoterna angir'na litteraturen. Avslutningsvis pekas på några samhänvisas

manfattande drag.

Mossodlingens glansperiod
1870-1920
Tysklarul och Holland,
När Svenska Mosskulturföreningen bildades
1886 riktades blickarna snabbt fråmst söderut, mot Tyskland. Carl von Feilitzen hade redan före föreningens grundande varit på
studieresa i Holland och Tyskland, och delvis
\'?r det hans intryck av de stora framsteg som
gjorts där. som banade väg för löreningens
tillkomst. Redan 1887 presenterade von Feilitzen i Mosskulturföreningens tidskrift 30
sidor Antethningar lrån en resa i Tlshland, till
mosskulturutställningen i B erlin oc h Mossförsöhsstationen i Branen år 1887. von Feilitzen

återvånde sedan till Tyskland, både fysiskt
och i en rad artiklar i tidskriften.t
Titeln på von Feilitzens artikel från 1887
avslöjar att det i norra Tyskland vid den svenska föreningens tillkomst dels redan fanns en
mosskulturförsöksstation, dels arrangerades
en sårskild utsrållning i åmnet. Något skall
hår sägas om hur Tyskland blev den rationella mosskulturens kärnland och urland.
Betoningen måste ligga på termen "rationell , varmed arses en mosskullur. som inle
nödvändigtvis är mer rationell än någon annan, men som bygger påvetenskaplig grund,
fråmst försöksverksamhet på fålt och i labo-

ratorier. Om man tar bort uttrycket "rationell" i denna specifika bemärkelse framstår
istället Nederlånderna som den europeiska

mosskulturens urland. Mossar och kärr har
ända sedan medeltiden och ännu tidigare
utdikats och uppodlats, eller täktats och eldats upp, på olika håll i Europa, men av naturliga skål skedde det med någon större omfattning först i det tonrika, tåtbefolkade och

tidigt urbaniserade Nederlånderna. Här
bödade de omfattande utdikningarna under
medeltiden, på grund av områdets brist på
såväl fasdandsjordar som skog (för bränsle).
De åldsta beläggen på utdikningar och uppodlingar av mossar i Friesland och Groningen, det nuvarande Nederlåndemas nordöstra
regioner, hårstammar från 900-talet. Under

högmedeltiden, mellan 1000tal och tidigt
1300-ral, sledde en inre kolonisation som
innebar att månskliga boningar stod att frnna överallt ute vid mossarna, samt att stora
kärrarealer torrlades utmed kusterna. En liknande spridning av mänsklig bebyggelse finner man i och för sig i nästan hela Europa
under denna tid, men i norra Nederländerna

lar den storskaligare och genomfördes på

ett mer systematiskt vis. Expansionen kontrollerades delvis av hertigarna av Holland,
och de bönder som tog sig för att uppodla
mossar och bosåtta sig i anslutning till dem
gavs sårskilda friheter och privilegier. Upp-

odlingen av torvmarkerna skapade tidigt
problem, särskilt eftersom bortodlingen,
detvill säga att markema bröts ner snabbare
når syre kom in i dem i och med utdikningen, vilket innebar att marken sjönk, vilket i
sin rur slapade alhzrliga övers\ämningar tor\'markerna lågju redan från början bara
några meter över havet. Redan på 11O0-talet
började man därför bygga vallar för att skydda landet från havet, först kring de enskilda
byarna, och sedan i en större skala.'
I600-talet, Nederländernas gyllene sekel,

var en tid av enorma bokstavliga landvinningar. Såvål från havet som från torwnossar
vanns stora odlingsbara marker. Mellan
1590 och 1640 skall 800 000 hektar ha frigjorts - samtidigt tredubblades befolkningen under en hundraårsperiod. Till landvinningarna hör de berömda Veenkolonierna.
Dessa var ett område av dittills nårmast orörda tor-vmossar, som i början av 1600-talet ut214

dikades av en grupp kapitalister och förrandlades till välbefolkade, tåmligen industrialiserade byar, där tor-ven äktades, torkades och

fraktades till stadsregionernas marknader
via ett omfattande kanalsystem. På vissa håll
odlade man på torven: man plöjde, samt
svedde av det översta, uttorkade torvlagret.
Denna brånnings- eller svedjemetod spred
sig sedan från Nederländerna till våstra
lyskland. Vanligare var dock att man. som

i

Veenkolonierna, gråvde upp torven för att
frakta den på de kanaler som byggts för att
dränera markerna på vatten, till de stora
holländska städerna. Brånntorven blev en
nationell industri och angelågenhet. På
många håll kom man till slut ner till fastlandsjorden under mossarna, vilken kunde
visa sig vara väl så odlingsbar.3
Den tyska mosskulturen har sina

rötter i

den holländska. De holländska torvmossarna utgör den våstligaste delen av ett stort
myr- och hedkomplex. som sräcker sig österut över västra Tyskland och upp tillJylland.
Särskilt områdena kring gränsen mellan Ne-

derländerna och Tyskland, kring Bremen
och kring Oldenburg, är rika på tor-vmossar.
Det är dårför inte konstigt att den holländska mosskulturen redan under medeltiden
spred sig till det mäktiga och folkrita biskopsstiftet Bremen. Under 1100- och 1200-talen,
det vill säga under högmedeltidens period
av kraftig befolkninsstillväxt, torrlades och
exploaterades stora mossmarker i Bremen,

främst för att erhålla brånsle i ett alltmer
trädlöst landskap.a Hår skall vi dock inte
uppehålla oss vid dessa äldre tider. Den
medeltida expansionen till trots låg på det
hela taget de större mosskomplexen i de
tyska länderna orörda fram till 1700-talet.
Särskilt under andra hälften av detta sekel
bö{ade flera ryska stabmakter, i och med en
värande belolkning och jord h unger. in tres
sera sig för att kolonisera de stora myrkomplexen och att göra dessa produktiva. Det
gäller särskilt den preussiska staten - ä\en
det mossrika nordvåstra Tyskland, nuvarande Niedersachsen, stod under preussisk överhöghet vid denna tid. Dess första storskaliga
kolonisationsprojekt, som inte endast ägnades

åt

tonmarket inleddes emellertid i Vdstpreus

sen i nurarande Polen, under 174O-talet.t

Denna tyska kolonisation förefaller emellertid ha skilt sig på ett avgörande vis från
den holländska exploateringen av torymossarna, till exempel vid Veenkolonierna. Den
hollåndska exploateringen byggde hur'-udsakligen på att tor\,'rnossarna först täktades
och torven levererades som bränsle, medan
odlingen skedde på den fastlandsmark som
lanns under mo:,sat na. Metrr [ör meter grävdes torven bort under decenniers gång, varmed marken under allteftersom frilades och
uppodlades. Torrläggningsföretagen leddes

ofta av kapitalistiska konsortier från ståderna, med s1.fte att bedriva protoindustriell

brånntorvsproduktion, vilket avspeglades i
befolkningstalen. Vid de före år 1612 öde
Veenmossarna bodde i slutet av 1700-talet
över 20 000 månniskoro De ryska kolonatprojekten var dåremot strikt agrara till sin karaktär, och var därmed förelöpare till det
sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets
stora mosskulturprojekt i Tyskland liksom
även i Norden. Marken skulle avstyckas åt
kolonister, vars främsta uppgift var att torrlågga myrarna för att odla pä tor\,markerna,
inte på fastmarken under dem. För-visso hän-

Figur 12:1
llorpsuede nåra l3remen Janns kring sekelskillel 1900 en konstnärsholoni, som i olika gatl hämtaiLe sina motil)
t;aktuns stora tc'rumarker - just d,i toromarher sam 1)id. funua tid, ur.föremåLför .stnrskaliga holonisatiotu\pn jeht.
från
"liland.
de mer hända konstn.jftma i grulpen hör Hans am Entle, Filz Oterbeck och Fritz Machensen. Här ses en
må[.ning aa li'itz Ouube& (1869'1979)iom dsar hur mossholonish..tnas kmdshap såg ut, 'lm Moor' (189-7) De
-onurtrntol*ålningor au Hans am llnd,e som mligt Hjalmar aon lteilitzen lrryddc dnt. intcrnolionella mosshuLturutsl.ällningen i Bulin 1 901 har desstiine inte gått att spåra
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att torde även i de tyskspråkiga reuionerna
marken
varpå
borrodlades
ven los slul etler

,,rrder'ko- lram. Den sanktionerade meto-

kan
rlen rar dock mossodling Som exempel
Ems
floden
utmed
område
ett
tas Emsland,

till Nederländerna'
upprättades från
Dår
."aua., o- Bremen.
hundrakvarbsekel
sista
Jch med 17O0talets
mossvidsträckta
det
på
tals mosskolonat
KolonaMoor
Bourtanger
.om
heter
komolcx
t"n åmlade. i byar' En av dessa bvars hi:'lo,ik.., H.r-urtlt Gröninger-Lindloh redogör

alldeles

intill

gränsen

iå. h.l" .ft". .ttb.slut 1788, 90 stycken smål..,t urt oto,.tu, upPrättades, fördelade på
för
några byar, för atitårrlågga och uppodla

ånäamålet särskilt avsatta mossmarker' samt
dårtill få brånsle till husbehov fiån närasig
liggande mossar som inte ansågs lämpa
väl för odling.T
F,nlist Hermann Gröninger-Lindluh lom
loloniierna trån oliLa delar av Tyskland och

lik;

irån Holland, drivna till Emslald av arrnod'
ibland utan arl ha med sig något annal än
flitigt
en skock hungriga barn' De begav sig
träut att arbeta På ;yren, iförda särskilda
för
skor med brääor under, såsom snöskor'
arl inte siunka ncr i dcn ' Liknande Lolonatoch
bvar biliades under dct sena 1700-talet
ricliga 1800-taler på en rad plaser i ralterna
lriris Bremen. öldenbutg och den nederoch

iandlku gränr.n. Så till exempel röides
rorrlade;ett stort mosskomplex Precis ö:\ler
slutet
om Bremen, Hellwegermoor, under
uu fZoO-,ut., på staåns bekostnad' varpå
som
marken utarrenderades till kolonister'

räl|u bränntor-v till suiderna och
"rt
brännnå att odla bovite medelst traditionell
litinn.rrl",od Vid samma lid skedde också
var
lil"nunde kolonisation i vad som då
",-,
RePreussen och Posen i nuvarande Polen

i.ud.

oå

ha Iååan Fred.ik den store (död 1786) skall

tit anlågga ett mindre antal kolonatbyar i
d.sru ,äiiot-r...0 Fattigdomen lär långe ha

.it"t-t t o,tttgödiel är det rnycket svårt

t

"rt"tt,
att oå låns sikt lå goda skördar frått mossar
o.h Crön"inge r-Lind loh kunde själv r it tna
o- ^tt *y.tät tuåra år förekom långt in på
to
l8SGtalet
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Den tyska inre kolonisationen fortgick
trots de enkla förhållandena under hela
tilli800-talet. Unde. andra hälften av seklet
som
rcgion
En
rog ul\ecklingen ytterligare
påur."n d.u,"bbade. då av en Lraflig såräl
emisration som inre migration Slrömmar
Elbe'
av låtarbetare. särskilt trån ösler om
unlidit
mark
där de utan tiltgång till egen
markågarförder de stora goäsens orättvisa
för
hållanden, ctiog nu in till västliga ståder
expanderande
utt finr-tn a.beå inom den
industrin.lrEtt sätt att motverka denna rödärmed
relse mot staden ellerAmerika' och
jordinom
motverka bristen på arbetskraft
befolkringare
l-,ruket. var att bi;da den
ninsen till en åtminstone hr4!at arkastande
i,r.å oenon, alr ge den rillgång rill egen
gav
mark, något den tidigare "aknat Detra
inhemnv kraft åt den star-ligt understödda
sia kolonisationen. En stor del av de marker
som kom ifråga för kolonatvar mossmarker'
att r
Därmed kom den tyska mosskulturen
i
Sverige
än
- att
hör urad - bervdtigt högre
Denna
foÅiippas med en kol"natrörelse
kolonarrö.el.e kom all lorlsälla i hög rakt
utåtminstone fram till första vårldskrigets
brott.
var
F.n nvckel för kolonatens anlåggande
rattnet
avleda
att
[ör
sräuunå.t ar kanaler
] stora h uuud kanaler som ledde till de stora
som
floderna, samt små kanaler och diken
anlakolonat\ar
anslöt till de större' Nya
rles hela tiden utmed de nybyggda kanalerna. På 1890-talet anlades till exempel en rad
kolonatbvar utmed den då färdigstållda
Ems-Jade-kanalen, som förband fl oder€ms
12
medladebukten norr om Bremen Aven
Oldendär, li"ksom i samtida kolonat utanför
kolonisterna
lerde
hrrrp inle 1ångt däriliån.
,r,td?r suåra drhållanclen Mossarna var hell
orörda innan de koloniserades' stora och
,u--uthär,gutdt och på sina håll fyra till
bokfem meter djupa. Kolonisterna bodde
ofta
brggdes
hus
detas
srarlisen ,d m,rssen:
torven'
på
direkt
kring"iämrkelerr placerade

d. ,r.tu.t iutte sig ojåmnt nersjunkna
'u.rliJd
i marken' sneda och vinda Bränslet togs disina
rekt från marken. Kolonisterna köpte
subventiomed
torvor till sjålvkostnadspris,

kolonat\ kontrollerades

emigration och flykt från landsbygden, blev
alltmer aktuell, samtidigt som kolonatrörelsen som lösning på problemen var riktad ut

åvenisyd,iBayern.ra
Under senare hälften av 1800-talet kom
överhetens syn på kolonaten att föråndras.

aktligen 1877 - föga förvånande förlades
den till Bremen, med medföljande Iörsöksgård vid Königsmoor i Tostedt mellan Bremen och Hamburg. u FörsöLsstationen i
Bremen riktade sårskilt in sig på anläggandet av permanenta betesvallar på högmossar, den qp av mosse som var r,anligast i trakten. Denna odlingsform kom med tiden att
bli dominant såväl i rralten runl slationen
som i Tyskland i stort.rt
Agrarverenslapens strävan efter en ralionell mosskultur tog snart konkret form även
i andra delar av Tyskland. 1883 grundades
en mosskulturföre ning, Verein der Moorhultur
in Deutschen Rzich, med nationella anspråk

nerade lån att avbetala under 60 år, vilket
gjorde att deras frihet lzr begrånsad - va{e
av en av staten utsatt Eänsteman vars uppfattningar om hur
kolonaten skulle skötas måste följas så länge
lånen inte var avbetalda.rs
För många månniskor var dock ett mosskolonat en attraktiv lösning på svåra försörjningsproblem. Det rådde inte brist på kolonister Antalet kolonatbyar var kring sekelskiftet 1900 stort framför allt i det våstliga
Niedersachsen, men även i de östliga områden som idag ligger i Polen. Endast på den
nyssnämnda Hellwegermoor fanns vid seketskiftet 1900 250 kolonat uppdelade på
tio byar. I Emsland, vid Bourtanger Moor
utmed holländska gränsen var kolonaten
berydligt fler, och det fanns ett otal Iiknande
projekt, stora som små, i öst och väst, och

Starens talesmän liksom den erpansila agrarvetenskapens representanter gick till angrepp

mot den gångse brukningsmetoden på de
tyska mossarna, som var av åven i Sverige
gångse brännodlingst)?. Den dikade marken

hackades varpå det överstajordlagret brändes av; askan skulle sedan tjäna som gödning.15 Odlingen var, vid sidan av potatis som

var en huvudgröda för kolonisterna, trots
dåliga förutsättningar ofta inriktad på spann-

målsodling. Denna brännodling ansågs, i
Tyskland liksom i Sverige, vara resursförödande, eftersom marken endast några få år
gav goda skördar för att snartvara mer eller
mindre obrukbar Likom i Sverige försökte

den tyska agran etenskapliga exPerlisen införa vad den själv kallade för ett rationellt
jordbruk, som ryftade till ett mer långsiktigt
och ekonomiskt bruk avjorden. Svedjandet
och den ensidiga spannmålsodlingen skulle
ersättas av växelbruk och handelsgödsel,

och dessa mer komplicerade moment, liksom tidpunkt för sådd och gödsling, val av
grödor och dylikt skulle bygga påvetenskap-

liga rön framtagna i försöksstafioner och
testade på försöksfält. I och med att den sociala frågan, det vill säga problemet med

mot tor-\'markerna, blev det reler'ant med en
agrar försöksstation som specialiserade sig
på torvjordsproblematiken. EuroPas första
försöksstation för mossodling startades följ-

och med ett stort återkommande möte i Ber-

lin. Denna förening var en uppenbar förebild för Carl von Feilitzen vid bildandet av
dess svenska motsvarighet. Den förefaller
dock vid sidan av Niedersachsen ha lagt tonvikten på de stora ton'markerna i dåvarande
nordöstra Tysl.Jand, detvill säga i dag polska
regioner Inriktningen låg återigen på uppodlandet av mossar och på kolonat. Här
fanns ett sårskilt sfte med kolonatrörelsen
som saknades i våstra Tyskland: tonvikten
lad,es pä tyshsprå.hr.ga kolonat. Förutom att
bereda ringare befolkningslager tillgång till
odlingsjord, skulle sålunda den tyskspråkiga
befolkningen stärkas på bekostnad av den
polskspråkiga, som var i majoritet. Denna
utestängdes från alla statens kolonatverksamheter.l3

Även i det österrikiska kejsardömet genomfördes en rad åtgärder för att få till
stånd en försöksverksamhet kring rationell
mosskultur. En mindre privatfinansierad
försöksstation kom igång år 1891, i privat
regi i Galizien, medan en kejserlig försöksstation för mosskultur grundades i Wien år
1901, med avdelningar för såväl uppodling
som torvindustrin. I Böhmen bildades år

1900 Deutsch Oestffeichischsr Mooruere.in, rned
säte i Staab i Pilsen; föreningen drev ett torvmuseum i Sebastiansberg (Hora Sr.at6ho Sebastiäna) samt gav ut en tidskift, Oesteneichi-

M o qzeits ch/rift.\e
En rad lokala mosskulturföreningar bildades ockå varhelst det fanns rikligt med mlrmarker inom det omfattande tyska språkområdet, som i Pommerr och Posen (nwarande
Poznan iPolen) iöst. och iOldenburg i väst.
Ytterligare en större förening tillkom också,
i Bayern - ett Bayern som förvisso var större
åilr dagens tyska delstat. Aven i denna del av
Tyskland, som år rik på tonmarker, går mosskulturen fråmst tillbaka till slutet av 1?00s c he

talet. Staten subventionerade respektive finansierade då en rad större kolonisationsprojekt, som emellertid alla föll ganska eller

riktigt dåligt ut torrläggningsprojektens genomlörande visade att de ansvariga innehade en omfattande felkännedom om torv-

markers egenskaper Resultaten kunde inte
alls motsvara den stora optimismen kring
tonmarkernas avkastningsmöjligheter Samma optimism innebar att kolonisterna ut\'zldes bland de utfattigas skara (de skulle snart
bli välbårgade!), och att de fick alldeles för
lite mark, varrned de med all säkerhet förblev
i denna skara, fast nu försedda med torvmark.2o I Bayern grundades är 1895 Königlich Bayerische Moorhultwe.nstalt, Ined s)fte att

motverka tidigare fel och förhindra deras
upprepning. Förutom några enskilda större
mosskomplex, varav det mest berömda lar
Dachauer Moos utanför Miinchen, låg stora
delar av Bayerns torr.nnarker i alptrakterna
- att dessa var torvrika framgår åven av att
det förekom en del rationell mosskultur
med statsunderstöd i Schweiz. Dachauer
Moos berömmelse härstammade vid denna

tid fråmst från den konstnärskoloni som
slog sig ner där på 1890-talet. Dock utfördes

Figur 12:2
de qska kolanatområde)La, sorn kundz aara m)cket idÅtrå.kta och sammanhängande, fanns ofa ingen fastnLaxk
att \gga på, utan husen uppfrrd"s d,ircht på m)MrL På and,ra håll i Europa dår mossodlingat lar tanligt f;rekommande, an7'änil,e man tm)en som b)ggnatedalfh husen. Det afiildade huset ligger i Ostefiotten i Finland.
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omfattande kolonisationsprojekt dår liksom
på andra håll i Bayern.
De tyska mosskulturföreningarna, försöksfälten och försöksstationerna startades
alltså ungefär samtidigt som Svenska Mosskulturföreningen, och kontakterna mellan
framför allt de nordtyska, österrikiska och
uimbayerska erperterna och de srenska
"ar
ligen omlattande. SärsLilt Iörsöksstationens
i Bremen föreståndare professor Moritz Fleischer upprätthöll äta band med den svenska
föreningen. Fleischer, som var en erkånd auk-

toritet inom det agrarvetenskapliga fältet,
skrev själv flera artiklar i Svenska Mosskultur-

föreningens Tidskrift, dels om den tyska mosskulturens rön och framsteg, dels om odling-

ar på högmossar

-

eftersom högmossarna

var den gängse uppodlade torranarken kring

Bremen var det särskilt dessa som Fleischer
berörde.'?t Den ännu pågående kolonisationen av Emsland liksom andra delar av norra
Tyskland tilldrog sig också svenskarnas uppmärksamhet och besöktes vid en rad tillf,illen. Reseberättelserna publicerades i föreningens tidskrift. Så till exempel redogjorde
statens lantbruksingenjör och Mosskulturföreningens ständige medlem AdolfRoos år
1893 för en resa till godset Cunrau, en vall-

fiirdsort för mosskulnrrfnimjare som behandlas nedan, samt till mosskolonat utanför Hannover och Bremen. Roos avslutar sin berättelse med att uttrycka förhoppningen att
Sverige genom en kolonatrörelse enligt ryskt
mönsrer skulle kunna 'inom egna gränser
förvårfva Finland åt..". Å. 1900 arrangelade föreningen en studieresa till norra Tysk-

land, där en lång rad odlingar, försöksfålt
och försöksstationer besöktes, bland annat i
Schleswig-Holstein, Emsland och Cunrau.22
Även mosskulturen i Bayern uppmärksammades vid flera tillfällen. I tidskriften liksom
annorstädes trycktes även ett antal översättningar av redovisningar av försök från till exempel den österrikiska försöksstationen-'s
Svenska Mosskulturföreningens representanter, och sårskilt då Hjalmar von Feilitzen, verkade också på den tyska scenen, ge-

nom publikationer. Carl von Feilitzen presenterade den svenska föreningen i såvål

tyska som danska publikationer, samt översatte själv till svenska ett antal tyska publikationet vari de nyare rönen från tyska försöksstationer redovisades. Sonen Hjalmar, som
disputerade iGöttingen år 1897. har en närmast ofattbart omfångsrik publikationsför-

teckning, och om man bortser från den
oändliga rad artiklar han skrev till Mosskulturföreningens tidskrift, var faktiskt en stor
del av denna på ryska och för en tysk publik.
Listan år i det närmaste oöverskådlig, men
som exempel kan sägas att han efter återkomsten från Göttingen 1898 till 1903 publicerade 27 artiklar i Tyskland, varav 19 i den
tidskrift som utgavs av Wrein cler Moorhultur
in Deutschen Rzich (Mitteilungm des Uereins zw
Förd,trung d,er Moorkultur im Dzutschen Reiche)
med säte i Berlin, samt fyra i Oesteneichisthe
Moorzeitschrift.2a En genomgång av publikationsförteckninge n i Svenskt biograJisht lexiåor? visar att Hjalmar von Feilitzen mellan
1898 och krigsutbrottet 1914 publicerade
134 tyskspråkiga artikla! varav det stora flertalet gavs ut i tyska tidskrifter som de ovan
nämnda; därefter kom endast ytterligare sju
fram till det att von Feilitzen lämnade Moss-

kulturföreningen 1921. Kriget kan antas ha
haft stor betydelse för den lägre publiceringsgraden, även om föreningens blivande
föreståndare Hugo Osvald, som nybliven kemist i föreningen, redogiorde för försök vid
Flahult och ToresLorp i Mitteilungen des Uereins zur Fi)rderung der Moorkultur in Deutschen
fuiche är 1916. von Feilitzens artiklar, som
ofta kunde frnnas i en svensk version i hem-

maföreningens tidskrift, presenterade en
lång rad olika rön och resultat från den
svenska verksamheten. Vid några tillfällen
var andra föreningens {ånstemån medförfattare, såsom kemisterna Ivar Lugner och

Herman Hjertstedt.25

Den svenska föreningen medverkade

också vid utstållningar i Tyskland, som till
exempel vid en stor utstållning för mosskultur och torvindustri i Berlin 1904. Där var

föreningen en av 175 utställare, från de

tys-

ka delstaterna, och från Sverige, Norge, Dan-

mark, Finland, Österrike-Ungern samt
Schweiz. Hjalmar von Feilitzen låt inför ut219

ställningen ge ut skriften
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Utbytet mellan svenska och tyska föreningar var alltså ganska omfattande - åven
om svenskarna deltog mer på den tyska arenan ån tyskarna på den svenska. Den svenska föreningen stod, med Hjalmar von Feilitzen i spetsen, för en mycket hög vetenskaplig nivå, och det frnns anledning att anta att
von Feilitzen lar ett kånt namn, inte endast
hemma, utan även inom internationell moss-

kultur.
Det måste emellertid framhållas att det
förelåg avgörande skillnader mellan den
tyska rutionella mosskulturens medel och mäsätmingar, och den svenska. Svenska Mosskulturföreningen hade förvisso ett tydligt
socialt sfte, och det var detsamma som de
tyska löreningarnas: alt bromsa emigrationen och flykten från landsbygden genom att
skapa produktiva jordbruksmarker på kärr
och mossar Läser man emellertid rapporterna hem frår.r Tyskland var dock den svensLa löreningens representanter mer intre:serade av odlingsmetoder och tekniker. Det
sociala ändamålet lolprisades [örvisso. men

diskuterades i mindre grad. Hjalmar von
Feilizens artiklar i tyska tidskrifterrar också
normalt strikt vetenskapliga till sin karaktär.
Ett närmare studium av den tyska scenen,
liksom av de svenska rapporterna hem från
denna, visar att detta beror på två saker För
det första pumpade de tyska mlndigheterna
in betydligt mer pengar i mosskulturprojekt
av kolonatkaraktär, än vad den svenska staten gjorde. De tyska myrrdigheterna var helt
enkelt betydligt mer intresserade av att genomdriva stora kolonisationsprojekt. Medan
den svenska staten kunde lovorda och utreda sådana, var den mindre benägen att betala för dem. Kolonisterna i Tyskland knöts
visserligen hårt till marken genom lån, men
samtidigt var de kraftigt subventionerade.
Så

till exempel

gavs kolonisterna på mos-

sarna runt Bremen åtminstone under det
sena 1880-ta1et den kostsamma konstgödseln gratis från försöksstationen.16
2a(t

För det andra kunde kolonisterna i Tyskland normalt flytta utpå en redan förberedd
mosse, med diken grävda, stubbar bortrensade och marken plan och beredd för plogen. Samma förmån kunde inte svenska
mossodlare räkna med; de måste utföra detta hårda arbete sjålva. Skillnaden kom sig av
att det inledande arbetet vid mosskolonat i
Tyskiand utfördes av straffångar.
Storskalig mosskultur innebär ett hårt slit
r ill höga Lostnader: det är nämligen vare rig
lätt eller billigt att omvandla stora tor\'rnarker till en befolkad jordbruksbygd. Innan
kolonisten kan beså mossen föreligger ett
tungt förberedande arbete. Frågan är förstås vem som skall utföra slitet, och hur det
skall betalas. Den tyska vägen kan exemplifieras genom etr nylr. ston Lolon isationsprojekt i Niedersachsen årtiondena kring 1900,
på Kehdinger Moor, som vid den tiden torrlades och gjordes om till odlingsmark. Dit
kom Hjalmar von Feilitzen och andra medlemmar på besök under Mosskulturföreningens studieresa i norra Tyskland år 1900.
Där hade marken beretts med straffångar;

enligt von F_eilitzen handlade det om småförbrytare. Aven en del av det tungajordbruksarbetet utfördes av straffångar, och
inte av kolonistema sjålva. Det fanns nämli-

gen inga dragdjur: när det skulle harvas
spände man tolv förbrytare för harven istället. Kostnaderna för de förberedande arbetena liksom för dessa insatser i jordbruket
stod staten för.

Att använda straffarbetare var det normala rillvägagå ngssät r et under decen n ierna
runt sekelskiftet 1900 i Tyskland. Den svens-

ka föreningens representanter kom ofta i
kontakt med det, På samma resa 1900 besöktes en koffektionsanstalt i Schleswig-Holstein, dår fångarna kommenderades till att

förbereda för mossodlingar. Detta arbete
sänkte förstås priset på kolonaten, men
hade enligt lon Feilitzen även en annan, social, fördel:
Derta sätt att tillgodogöra sig arbetskraft af
dylika för lösdrifveri bestraffade personer

år ur nationalekonomisk och social synpunkt af allra stö$ta betydelse ... Genom

ordnat arbete under sträng tillsyn förbättras dessa månniskol som eljestäro en plåga
för-sin omgifning tilt dugliga medborga-

Vid den stora utställningen för mosskultur
och ton'industri i Berlin 1904 presenterades
en sammanscillning som visade att 1 125 747

arbesdagar utförts av straffångar inom den
tyska mossodlingen och kolonatverksamheten förenad med denna - över 3 000 årsarbeten räknat på en sjudagars arbetsvecka.
T}wårr angavs i referatet inte under hur lång
tidsperiod dessa arbetsdagar utförts, men

dåremot tillades att det därutöver tillkom
24 085 arbetsdagar utförda på mossodlingar
i kantonen Bern i Schweiz under endast ett
år.'" I en rapport i den srenska föreningens
tidskrift från bayerska kolonisationsprojekt
år 1909 konstaterades att arbetet till stor del
utfördes av straffångar. I ett omfattande kolonisationsproj ekt nära Oldenburg Påbö{at
1910 användes 300 tukthusfångar för tåckning ochjåmnande av mark under år 1913.'?s
I Sverige fanns inte det politiska klimatet för

att nytqa straffångar på detta sått i någon
större skala - även om till exempel flera deltagare vid Mosskulturföreningens sammanträden låtit sig inspireras av den ryska vågen
och förespråkade en dylik svensk verksamhet. Vid höstsammanträdet 1912 förenades
sålunda mosskulturvännet nykterhets- och
sedlighetsvånner samt en rePresentant för
tidens kriminalvård, G. Reutercrona, i ett

pläderande för bruket

av straffångar

i

ny-

odlingsarbeten på torvmarker. Reutercrona
hade sjålv, i egenskap av föreståndare för
tvångsarbetsanstalten i Svartsjö, udört försök
med straffarbe te inom jordbruket.3o
På grund av denna grundläggande, låt
oss säga strukturella skillnad mellan svensk
och tysk mosskultur, inriktade sig de svenska
rapportörerna, liksom svenskarnas redovisningar av den svenska verksamheten, fråmst
på teknikerna, odlingsmetoderna och forsk-

ningsresultaten. Mycket handlade det om
att presentera tyska metoder och försök för
svenska läsare och tvårtom. Före sekelskiftet

var det särskilt en tysk metod som intresserade de svenska mosskulturförespråkarna,

nämligen den så kallade Rimpaumetoden.
Den stora förebilden på den tyska mosskulturens område var sålunda en privatperson,
godsherre Rimpau, ägare av godset Cunrau
i Sachsen, död 1888, på vars mark låg delar
av en stor mosse. Denne Rimpau utvecklade
sin metod för mosskultur under 1860-talet.
Den var ny främst vad gållde jordbearbetningen. Det normala inom tysk agrarvetenskap vid denna tid var att man för att göda
mossjordarna skulle blanda dem med sand
rik på sådana näringsämnen som de saknade. Rimpau gjorde detta på sina egna mossjordar, men förvånades då över att det växte
så bra i den sand som under arbetets gång
kastats upp på kanterna av åkrarna. Därför
började han, istället för att blanda i sanden,
täckajorden med ett lager sand, som inte
skulle blandas ner zrlls. Metoden, som också
kallades sandtäckningsmetoden, visade sig
snart vara framgångsrik, så länge mossarna
som den prövades på från början var rått
rika på näringsåmnen. Den spred sig dårför
snart till andra storskaliga mossodlingsprojekt i Tyskland och Osterrike.sr
Där, liksom för svenskar som Carl von
Feilitzen, kom Rimpau att bli en symbol för
det rationella, på vetenskapliga grunder baserade jordbruket - vilket måste framhållas
som anmärkningsvärt eftersom hans metod
inte alls uppkom utifrån vetenskapliga rön
utan endast genom ett empiriskt betraktande av var det växte mesL

Rimpaumetoden hade, enligt de svenska
iakttagarna, stora fördelar. Sandtäcket gjorde att goda skördar kunde erhållas åven av
yäxter som annars inte gärna växte på torv-

mark. Därtill minskades frostrisken och
undveks en del av !ålproblematiken, vilket
var nog så viktigt för svensk del. 1886 års
skördar på mossodlingar i Sverige frös till
stor del bort, vilket delvis hade kunnat undvikas genom Rimpaumetoden. Brukningskostnaden på en redan iordninggjord Rimpauodling var också tämligen låg, eftersom
merparten av plöjningen skedde i sandbetäckningen. Carl von Feilitzen konstaterade
emellertid tidigt att det också fänns flera

problem vad gällde Rimpaumetodens in28l

förande i Sverige. Den dög framför allt på
väl förmultnade mossaq vilka var vanligare i
Tyskland än hemmavid. Därtill var generellt
sett de artificiella gödningsmedlen billigare
i Tyskland och klimatet bättre. Sandens beskaffenhet måste också vara den rätta: 1ör
lätt sand blåser bort, för tung blir lerig och
hårdnar.3'

De svenska erfarenheterna av Rimpaumetoden blev inte helt lyckliga, och efter
sekelskiftet förekom den sällan i Mosskulturföreningens handlingar. Det största probleme t med Rimpaumetoden var, enligt
Carl von Feilitzen, de mycket höga initiala
kostnaderna. Det tog tid och var kostsamt
att föFandla en obrukad mosse till en Rimpauodling. Återigen handlade det om arbetskraftskostnader.33 Det kan noteras att
sonen Hjalmar von Feilitzen, vid Mosskulturföreningens studiebesök vid Rimpaus

gods Cunrau under resan år 1900, kände sig

något främmande för det sått som arbetskraften behandlades: arbetarna bodde i
fängelseliknande baracker, där de låstes in
varje kväll efter avslutat arbete. Enligt von
Feilitzen motiverades detta med arbetarnas
låga moral, som i sin tur förklarades med att
merparten var polacker3l För den moderne
betraktaren år det lått, med tanke på vad
som ovan sades om straffarbetares betydelse,

att sluta sig till att billig arbetskraft var en

förusåttning är'en på Cunrau.
Danrnarh
Näst efter Tyskland vände sig den svenska
föreningen till de nordiska grannländerna.
Av dessa hade mot slutet av 1800-talet framför allt Danmark en lång tradition av att på
ett mer storskaligt vis försöka erövra ödemarken. Danmarks största ödemark eller,

Figur 12:3
Den iLanske konstnii*n Hant Snidl,h (1839 1917) aar en Jramstående och shichLig om än konslnibligt föga innoaatio shil(bare av natur och Jolhlia påJ1lland. Hon har i ell antal målningar Jramställt det karga. hedlandskap som
aar Jiiremål Jör Hedeselshabets a ete efter dess bildande 1866. Hdr aabild,as 'Hedelamlskab med, en rlagvogn' lrån
191J.
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om man så vill, odlingsreser-v var dock inte
främst dess torymossar, utan de stora ljungklådda hedarna påJylland, bland vilka det
fön'isso även fanns partier av torr,mark.35
Ända sedan medeltiden fördes en kamp

mellan nänniska och hedmark påJylland
och även på andra danska öar. Människorna
erövrade delar av ljunghedarna och lade
dem under plogen; vid krig och epidemier
tog naturen ofta tillbaka marken, varmed
fälten och ängarna åter ticktes av ljung. Precis som i Tyskland gjordes de första mer omfattande försöken att om\'?ndla ödemarkerna till jordbruksmark under 1700-talet.
Det visade sig under detta sekel att bönderna var ganska obenägna att delta i den av

den danska överheten påkallade kampen
mot hedarna; sftet var framför allt inte att
öka den befintliga befolkningens välstånd,
utan snarare att i merkantilistisk anda skapa
utrymme för ett ökat befolkningsantal. En
möjlighet blev då att importera arbetskraft
från Tyskland till hedama.36 Under 1750-talet
udorrnades en stonlagen plan om att på hedmarkerna upprätta jordbrukskolonat för tiotusentals människor på tio år. De faktiska resultaten uteblev emellertid till stor del när
planen skulle förverkligas kring år I 760. De

tiotusentals månniskorna blev ett 10O-tal
tyska familjer, fråmst från trakten kring det
krigsdrabbade Heidelberg. Deras gårdar
uppfördes på statens bekostnad i bö{an av
1760-talet. Skörden föll inte väl ut det första
året. rarlör dr övergick lill att sätta potatir.
Det giorde ånnu inte de inhemska bönderna i denna del av Danmark. varför kolonisterna snart fick gå under namnet "Kartoffeltyskerne" - vilket väl också säger något
om de hårda förhållanden de levde under,
begrånsade till en potatisdiet, då potatisen
var den enda gröda som hade något så när
goda avkastningsmöjligheter ute på hedarna. Till stor del hnansierades deras verksamhef av den danska staten. Når den inledande
optimismen snart ersattes med en oro för
projektets kostnader. menade sigstaten inte
längre ha råd att betala; det beslöts då att de
familjer som inte ansågs kunna klara sig på
sin givna lott skulle awisas. Så skedde, och

flera av dessa valde att återvända

till

Tysk-

land eller att emigrera till Ryssland.rT
Såsom Vald. Andersen har visat kan emellertid projektet inte ses som helt misslyckat.
De av de tyska kolonisterna övergivna gårdarna slogs samman till större enheter och
togs över av danskar, som med åren lyckades
komma i åtnjutande av ett åtminstone h)fsat
vålstånd. Iking 1800 hade alla statliga åtaganden liksom särskilda privilegier såsom
skattefrihet och dylikt upphört, och kolonisterna var skattebetalande bönder.53 Stora
arealer hedmark hade tagits i bruk. Dock
föll hårt de ursprungliga, alltför optimistiska

planerna, och projektet hade en negativ
klang i dansk ekonomisk diskussion under
återstoden av 1700-talet.3e Detta hade sina
konsekvenser för utvecklingen: den danska
storskaliga kolonisationshistorien fick ingen
fortsättning under lång rid framöver
Icke desto mindre fortsatte långsamt erövringen av hedmarkerna. Särskilt när det
efter det tidiga 1800-talets skiftesrörelse blev
möjligt att köpa och sålia mark fanns det anledning för såväl små som stora markägare
att förbättra sina arealer. Sårskilt på det hedklädda.Jylland, där störst andel självägande
bönder fanns, gjordes fnmsteg. Utvecklingen drevs på av en krzrftig befblkningstillvärt.a0
Redan under slutet av 1700-talet genomför-

des därtill försök att odla skog på hedmarkerna. Medan det ofta var bönder och enskilda godsägare som omvandlade ödemark
till fält och ängar, var staten betydligt mer

engagerad vad gållde skogsodling, sårskilt
genom bildandet av statsplantager framför
allt på denjy åndska heden.nr
Frågan om ödemarkernas erövrande stålli och med förlusten av Sön-

des på sin spets

derjylland till Tyskland år 1864. En viss desperation vad gällde landets jordbrukskapacitet spreds då, vilken direkt resulterade i

grundandet av Det Danshe Hedeselshab, ät
1866. Ett nyrr Schleswig sLulle erövras inom
de nya gränserna, hette det efter landförlusten - danskarna hade kanske läst Tegn6r de
också.n'

Hedeselskabets grundande innebar ett
lika tydligt som tidstypiskt steg i riktning

mot ett mer samlat vetenskaPligt förhållningssätt till arbetet ute på hedarna. Grundaren, Enrico Dalgas, och andra sällskapets förespråkare betonade från början vikten av
goda kunskaper om olika hedars förhållanden: jordens sammansåttning, grundvatten-

nivån, förekomst av märgel, vågförhållanden och så vidare.'r Sällskapet bedrev dock
inledningsvis ingen försöksverksamhet, med
undantag för en mönstergård för skogsodling inköpt 1868, utan s,4tet var att agera
med hjåtp och stöd för att få andra att komma igång. Dalgas menade att merparten av
hedmarkerna inte lämpade sig lika vål till
jordbruk som till skogsodling. Over hålften
av arealen borde främst planteras med skog.
Verksamheten var därför också särskilt inriktad mot detta och betydande zLrealer kom
därför attbeskogas under de följande åren.a
Sällskapet genomförde därtill en rad kanalprojekt i sfte att berattna hedarna. 1877 startade det en kombinerad nyodlingsskola och

försökstation i Hesselvig.l5
Inder 1870-talet. når den rationella mosskulturen fick sin första organisation i Tyskland. började den uppmärksammas även j
I

Danmark. Samtidigt som en och annan moss-

odling enligt Rimpaumetoden anlades av
godsägare, utgav Enrico Dalgas flera skrifter
i åmnet, vari han redogjorde för erfarenheter från resor i Nordtyskland och Holland.
1880 lade han i Hedeselskaber.t tidskrift fram
ett förslag på uppodling av en av landets
största mossar, Store Vildmose, utanför Aalborg påJylland.a6 Rimpaumetoden och andra tyska metoder uppfattades som mycket
Lostsamma, men med riden ökade intresset
för mosskultur även bland övriga framstående medlemmar av Hed.eselshabet. Lr 1888
bildades inom sållskapet sålunda en särskild
mosskulturavdelning.aT
Denna sysslade endast med odlingsfrå-

Landet över startade föreningen små
försökfålt, så kallade Mos4trq! estationer, satll.mantaget fanns upp till 600 sådana, spridda
gor.a8

över lzu.rdet och på olika ton.'marksgper. Det
var norrnalt upp till ett hektar stort område,
som brukades av markågaren efter hedeselskabets plan och med dess vågledning och
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bidrag i form av utsåde och handelsgödsel.
Dårtill drev sällskapet sjålvt flera större försöksgårdar.ae Den betydelse mosskulturen
tilldelades under slutet av l80Gtalet fiamgår
av att hela 26 000 av de 41 000 danska kronor
Hed,esekhabet l14te i stasbidrag under ett år
strax före sekelskiftet gick till mosskulturavdelningen.50 Den danska officiella inställningen till mosskultur skilde sig från den
tyska, eftersom Hedesekhabet utgick från att
nyodlingsarbetet skulle utgå från små torvjordssq,cken i direkt ansluming till befindiga gårdar, medan torrläggnings- och kolonisationsprojekt på större sammanhängande
mossar mer sågs som en framtida fråga. Detta
betingades förstås av att den danska staten
inte på samma sått som de tyska delstaterna

lar villig att skjuta till medel.5l Kolonattraditionen var som framgått också betydligt svagare i Danmark.

Kontakterna mellan den danska föreningen och den svenska var ganska frekventa.
Datgas lärjunge, föreståndaren för sållskapets mosskulturavdelning mellan 1893 och
1918 Claudi Westh, skickades som ung på

studieresa tillJönköping, och flera svenska
representanter besökte danska anläggningar. År 1898 samlades hela 60 medlemmar
för en resa tillJylland.5'? 1907 trycktes en ny
dansk reseskildring av lljalmar von Feilitzen
i den svenska tidskriften Landtmannm. Hjalmar von Feilitzen var naturligtvis alls inte
lika produktiv på danska som på tyska; icke
desto mindre låt han publicera ett ganska
stort antal artiklar i dansk lantbrukspress,
vari han redogjorde för svenska försök
främst vad gållde torvströ och torvmarksanalyser för bränntorvproduktion.5J Antalet

svenska artiklar i danska tidskrifter och
tvärtom såger dock inget om ut\tet mellan
länderna. eftersom språket här inte utgjorde något hinder. Sjålvklart prenumererade
sållskapen på rarandras tidskrifter.

No,gt

i Norge våxte fram ett intresse av att
följa med det europeiska mosskulturtåget.
Här klev man dock på något senare: först

Aven

1902 bildades Det Norske Myrselshaf. Redan

1898 hade dock frågan om ett sällskap som
verkade för "myrsaken" kommit upp, då Der
Norshe Shogsekkap

bildades. Tämligen omgå-

ende kom även brånsleaspekten att betonas
i arbetet inom det norska myrsällskapet. Ca
tio procent av Norges markyta är myr- eller
tor-vmark, och många av dessa ligger i {äll-

eller kustmiljöer där slogsbrislen är Påtaglig. Energiproblematiken var större i Norge
ån på många andra håll. Anda från början
stod dock odlingsfrågan - "myrdyrkningen"
högst upp på dagordningen.sl
Av naturliga skål kom den svenska föreningen attverka som en förebild för den norska. Hjalmar von Feilitzen höllsjålv föredrag
hos Myrselskapet samt skrev ett antal artik-

-

lar i dess tidskrift (Meddelnlser ;fra det Norshe
myrsekkap) , och detta utverkade stipendier
för att utbilda "tor-\,mestre" i Sverige. Selskapets verlsamhet var upplagd på ett tätr som
liknade det svenska: försöksverksamhet vad

gällde odling på särskilda försöksgårdar, en
betydande rådgivande verksamhet med utgivningen av en tidskrift, undersökningar av
enskilda mossar liksom delinventcringar ar
Norges mlrbestånd, samt en försöksverksamhet vad gållde industritor-ven.55
Det norska my,rselskapet måste !ältas i 5am-

band med den starka tonvikt som vissa kret5ar under slutet av det löt su decennicr av
1900-talet och på 191O-talet lade på den inre

kolonisationen, "Bureising". Vid sidan av
Myrselskabet bildades 1908 Sekkapet N) Jord,

vars ordförande Johan Mellbye också var
vice ordförande i Myrsekha.pet, och som helt
inriktade sig på "Bureisingen". Mellbye menade år l9l1 att det fanns 300 000-400 000

Figur 12:4
Omskqel lill Aage liilbergs boh "Mosekultut", utgtuen
1916. Hiir Wsentetus mossodlingazs gruruln i enhla
.fomer|i;r de d,ansha jordlnuhuma, på samma sätt som

firmingm Jörsöhte popularisem rcsullaten
sina
Jörsöksotllingttr och Jrån laboratorium och
lrån
a eget ati o n sgår d, i Ji;n h öPing.
tlen ntenska

Figur 12:5
Omstaget tilt Olau Klakks hoh "Dyrk My!" Jtån 191),
en norsh motsl)arighet till lteihergs boh (se Jigur ).2:4).

hektar m,vrar att uppodla i Norge, och att cle
framsteg som gjorts internationellt inom
mossl-rrltrrren b.rgadr lörart)rcn tnyrar på
rnellan 400 och 700 meters höjd skulle kunna
omvandlas till äng - sådana höpit belägna
torvmarker llnns det ganska gott om i Nor
g".ou

"Bureisingen" fick en framträdande posi-

tion i norsk agrar diskussion. Från tiden ef:

tcr 1900 ägde rurn en omfattande nyodling.
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roll i detta, och bakom

dem båda stod staten, som visade god beredvillighet att ekonomiskt stödja nyodlings
företag - flera av de centnla gestalterna i sä11skapen, såsorn den nyssnärnnde Mellbye,
hadl o, lså lramtrådrtrde positiotter inom
Bondelaget och Bondepartiet.5T Mcdan jubi-

lcumsskrifterna sett strävan att kolonisera
norska iidcmarker som ett alt.uistiskt, fos
terländskt projekt, spmngct ur en kamp
mot emigralioncn, har en senar-e fbrskal-e
gett cn något ar'r'ikande fiirklariDg: Ståle

E(;r.

l0i.

Thngen menar i sin avhandling om Burei
sinucn (1995) att den drevs aY en ideologisk
föreställning om starka självståndiga odalbönder i ett starkt och självständigt Norge en r-ornantisering av forntidens Norge. Täng-

en mcnar att kolonisationsProjektet lika
mycket kan ses som produkten ar, dcn oro
de bildadc klasserna i Norgc kånde inl'ör industrisamhälle ts inbrott: det urbana li\.ct
med norrnupplösning, socialism och osedlighet ställdes mot en rornantisk bild av bondevärlclen, dzir bonden var kultnrbärarc.5s
Såsorn Iiamgått i krp. 2 fanns dct vad gållde
dennzr s1n på samhälle t likheter me d de
svenska stårnningarna kring sekelskiftct
1900.

Finktnd,
Svenska Mosskulturföreningen hadc som

hittills frarngått ett llanska ymnigt utbyte
rned llcra liinder som befann sig i en likir tad :illatiun aljordhunut r. t tniqrati,'n.
flykt 1iån landet samt en stark tilltro till clct
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rationellajordbruket. Det förvånar därför
inte att föreningen även uppråtthöll goda
kontakter med agrarvetenskapen i Finland,
sårskilt som vetenskapssamhället där var
svenskspråkigt. Finland ärju också ett land
firllt av kärr och mossar. och därmed också
med en lång tradition av kårrodling och
med en stor potential för en rationell mosskultur. Det går i detta sammanhang knappast att låta bli att omnåmna Runeberss
berömda dikt om Bonden Pavo och dennes
tröstlösa men till slut givande möda i de allt
djupare dikena, men när denna skrevs kring
år 1830 hade kärrodlingen redan en flerhundraårig tradition i delar av landet. I on-

där stora sumpmarksområden bredde ut sig

understödja dessa bildade staten en Mossut
torhningsfond är 1886, för övrigt samma år
som den svenska föreningen bildades och
två år efter inrättandet av den svenska odlingslånefonden. Fonden gav ganska frikostiga bidrag och fördelaktiga lån till torrläggningsprojekt. De var dock villkorade på så
sätt att den traditionella metoden, brånnodlingen, motverkades. Staten bekostade allt
förarbete samt arbetsredskap och arbetsledning, medan sjålva odlingsverksamheten
bekostades via lån till odlaren. Dock föreskrevs att någon bränning avjorden inte fick
äga rum utan att en agronom först gett tillstånd dårtill. Detta villkor upplevdes dock
som tungt särskilt av mindre brukare, och
reglerna lindrades faktiskt något år 1903.6t
Under perioden 1892-1920 skall enligt
Arthur Rindell ungefär 66 000 hektar ha
torrlagts och uppodlats, varav mefparten
var kärr. Rindell uppskattar att så gott som
alla större odlingsföretag på tonjord kommit till stånd tack vare bidrag från staten.62

mellan ålvarna. Sjösänkningar genomfördes, som innebar inte endast att sjöbottnar

stod den år 1894 grundade

råden som Karelen, Savolax och Kexholms

län förekom den redan på 1600-talet, och
under 1700-talet var den allmänt spridd i
landet.5e Staten gick under det tidiga 1800talet in för att frnansiera torrläggningsförsök fiämst för att skapa ångsmarker Särskilt
gällde detta det österbottniska slättlandet,

kunde omvandlirs rill udlingsmark. utan även

att grundvattennivån sånktes i omkringligeande sankmarker, som ofta var tor-vmarker
På så sätt kunde åven dessa tas i anspråk.
Samtidigt skapade sjösänkningama problem,
eftersom föga hänsyn togs till att reglera de
floder och vattendrag, som fick ta emot det
vatten som avleddes från våtmarkerna. Dessa

våtmarker {änade nåmligen som uppsamlingsbäcken för snösmältningens vatten och
för kraftiga regn, men nu höjdes istället de
mottagande flodernas vattenstånd, vilket
ledde till skadliga översvåmningar för de brukare som hade sina marker nedom de sånkta sjöarna.'io
Denna utökning avjordbruksarealen pågick fram till missvåxtåren under 1860-talet.

Des.a minskade kraftigt böndernas energi
och resurser, varför de sist torrlagda markerna inte togs i bruk. Det ledde till att staren år 1872 upphörde med torrläggningsverksamheten.

Uppodlingen satte dock lart igen inom
kort, nu främst på privata initiativ. För att

Om staten emellertid stod för pengarna,
.Flinsha Mosshul-

för ett förändrat tillvägagångssätt vad gällde torrläggningarna. Åte.igen
handlade det om att motverka brånnodlingen. Denna hade kråvt en mycket grundlig
torrläggning av marken. Vad gällde kärr och
mossar skulle dessa torrlåggas så kraftigt, att
grun dvatten nivån hamnade under tor-\rnarkens botten, nere i mineraljorden. En så
kraftig avtappning kunde emellertid skada
odlingarna, eftersom torvmarkerna då lått
tutföreni.ngen

drabbas av torka. Dessutom innebär avbrän-

ningen av torra torvmarker en stor risk för
att elden blev för kraftig eller spred sig. Eftersom brännodling enligt den rationella
mosskulturens principer kunde komma på
fråga endast i undantagsfall som ett eventuellt hjälpmedel vid beredningen av mossen

-

och inte återkommande i odlingsarbetet

såsom tidigare varit regel i Finland

- fanns
ingen anledning till kraftiga ar'tappningar.63
Den finska föreningens verksamhet - under ledning av nyssnämnde professor Arthur Rindell, som var en tongilande gestalt
i denna tids finska agrarvetenskap - var i det
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övriga ganska lik den svenska: den bedrev
försöksverksamhet, upplysnings- och rådgiv-

ningsverksamhet samt torvmarksinventering. Den inrättade tre större försöksstationer i olika delar av landet, representerande
olika odlingsklimat och jordtyper (Leteensuo mellan Tammerfors och Helsingfors
1903, Tuomikylå i södra österbotten 1907,
samt Tohmajårvi i Karelen 1921). Den genomlörde liksom den svcnska löreningen
också en lång rad lokala försök runt om landet: 1926 räknades dessa till över 500. Precis
som i Sverige redovisades resultaten i den
egna tidskriften, Fenska Mosshulturfiireningens
årsboh, solJ'

trots titelns "årsbok" utkom i

häften två till tre gånger per

år.64

Rindell var

liksom Hjalmar von Feilitzen i Sverige en
produktiv person som utan svårigheter växlade mellan en strikt vetenskaPlig arena och
en dår Yetenskapens resultat skulle förmedlas på ett begripligt sätt till landets brukare.
På en punkt skilde sig den finska föreningen från den svenska, nämligen i det att
den vid ett flertal tillfiillen arrangerade gödselförsök i form av tävlingar i sfte att öka

En genomgång av Hjalmar von Feilitzens
publikationslista förändrar inte bilden utan
förstzirker den: de 134 tyskspråkiga artiklarna mellan 1898 och krigsutbrottet 1914 motsvarades av endast sju engelskspråkiga bidrag under samma period. rarav ett rar i cn
amerikansk publikation och ett i en kanadensisk.oo

Storbritanniens ringa närvaro kan förstås
bero på olika saker. En faktor år att det anglosaxiska inflytandet i Sverige ånnu var täm-

ligen litet och att den akademiska och vetenskapliga världen i Sverige hellre blickade
söderut än våsterut. Hjalmar von Feilitzen
skrev sin doktorsavhandling i Göttingen;
Hugo Osvald förvisso sin i Uppsala, men på
tyska. Detta förhållande kanske också speglas av de sammanfattningar på andra språk

som finns till en del artiklar
dessa är normalt på tpka, de

i tidskriften:

lra

engelska

som finns trycktes alla först 1935-36.
En annan faktor är emellertid att England
befann sig i ett helt annat läge \ad g?illde industrialis€ringen. Såväl det engelska jordbruket i allmänhet, som därmed behovet av

böndernas tilltro

mosskultur i synnerhet, var annorlunda.

experiment med konstgödsling, I)essa tävlingar hade tillkommit på initiativ av firman
Moritz Fraenckel & C:o i Göteborg, vars

Mosskulturen har föwisso gamla anor i Storbritannien. Torwrarker i Englands berömda
Fenland,s, i Skottland och Wales, och på Irland hade sedan länge nyttjats som betesmarker eller som bränsledepåer. Det engel-

till artificiella gödningsämnen. Hugade mossodlare gavs där möjlighet att vinna pengar genom framgångsrika

grundare, Fraenckel, var den största enskilda
donatorn till den svenska Mosskulturföreningen och en person med starka kommersiella i,rt essen i konstgödselbranschen. Åtminstone Rindell själv menade att dessa tivlingar spelade en stor roll vad gållde de finska
odlarnas inställning till handelsgödsel.65

Västaut: Enghntl,, Frankrike, USA
En studie av Svenska Mosskulturföreningens Tidskrifts innehåll ger intrycket av att
mosskultur var ett fenomen för Tyskland
och för en Tyskland nårstående kultursfår

Frankrike, USA och Storbritannien med Irland år sålunda mycket litet representerade
i tidskriften. Inte ens ett tiotal artiklar mellan perioden 1886 och 1936 berör Storbritannien; dessa är samtliga från tiden före 1920.
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jordbrukets tidiga kommersialisering,
för
att förse textilfabrikerna med ull, medförde
ska

då stora mängder får behövde födas upp

ett ökat hfick på torymarkerna.dt

Utvecklingen hade inletts under 1500och 1600-talen, men tog fart under 1700-talet. Daniel Defoe skrev i början av 1700-talet
om Exmoor, att det var en hemsk och öde
plas. Drygt 100 år senare hade marken inhågnats, utdikats och delvis sålts för höga
priser. En lång rad ar liLnande erövringar

och inhägnanden av tor\'marker ågde rum
såvil i England, Skottland och Wales som på
Irland. under hela 1700-talet och stora delar

av 1800-talet. Särskilt på Irland varjordhungern mycket stor Som K.H. Connell visat drevs dock denna odling av småbrukarna
själ',a. som ar ell stadigt minskal lörsörjnings-

utrymme tvingades långre och långre ut i
utmarkerna - en uweckling som inte kunde
hindra karastrolen under 184O-talet.us Även i
England tog många småbrukare stegel ul i
marginalerna, men dår försökte också en
lång rad godsägare utöka sina markarealer
för att utnytua de goda avsättningsmöjligheterna i de snabbt våxande industriståderna.
Detta åir vål kånt, men dårtill innebar industrialiseringens utvinning av naturresurser
ett dubbelt exploaterande av mossar: England var länge under 1800-talet världens
främsta blyproducent och en växandejärnproducent, och då metallerna ofta hröts ute
i ödemarkerna långt från kolfyndigheter
och kolstider, anvåndes ofta torv som bränsle, särskilt vid blframställningen. Men till
det kom även att gruvarbetarna ibland tilldelades små stugor med tillhörande (tot-v)mark lör art kunna dryga ut sin lön genom
småskalig boskapsskötsel - en sorts det Privata näringslivets upprättande av otillräckliga kolonat.60

Utdikningar och markerövringar kulminerade i Storbritannien kring 1800-talets
mitt. En allvarlig kris inföll i det engelska
jordbruket under 1880-talet. Priserna på
jordbruksprodukter sjönk kraftigt, sedan
nya frihandelsregler öppnat upp för en lågprisimport från till exemPel USA, samtidigt
som en liknande utveckling raserade blyindustrin: 1901 tillverkade såväl USA, Tyskland som Spanien mer bly ån Storbritannien. En flykt från landet ägde rum: befolkningen i flera mossrika regioner föll kraftigt

kommer knappt alls i Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift, med undantag för
några lå tidiga arliLlar. vari fransmännen
kritiseras för att missköta sina mossar och på
så sätt försumma att tillvarata rika tillgångFrankrike var EuroPas störstajordbruksproducent under 1800-talet, med 35 000 000
invånare kring tiden för 1800-talets mitt och
med halva landytan uppodlad. Trots att landet rymde uimligen stora arealer hedar och
mossar - upp till en femtedel av landytan hade emellertid utdikningsföretagen under
1800-talet dår varit berydligt fårre ån i andra
lånder Stora områden med tor-vmark fanns
i Bretagne, i bergsslutmingar i Vogeserna och
Alperna, och framför allt i nordöstra Frankar.?r

rike.72

Torvmarkerna i många områden i Frankrike anvåndes av franska bönder på samma
sätt som de anvåndes av andra europeiska
bönder, till exempel som slåtter- och betesmark för boskap. Mossarna gav grås, örter,
lavendel i söder, och annat som ingick i böndernas hushållning. En hel del nyodling på
mossar och kärr skedde för-visso från det tidisa 1800-talet, till stor del understödd och

uppmuntrad

av

myndigheterna. 1852 utfär-

dades ett program

för inre kolonisation,

samt bildades en lånefond för detta åndamåI, och 1856 utfårdades statliga lån för att

uppmuntra till dikning. Till och med på
1 500 meters höjd i Pyren6erna dikades och
uppodlades mossar. Ofta skedde uppodlings-

mellan 1880 och 1900. Denna uweckling före-

projekten dock till följd av en kraftigjordhunger, vilket innebar att en del för långsiktigtjordbruk otiänligajordar togs upp, och

faller emellertid inte ha resulterat i någon
motsvarighet till den i Tyskland och Norden

konsekvensetna av

organisende, på vetenskapliga rön baserade

mosskulturen. Tvårtom var detjust utmarkernas attraktionskraft som föll kraftigt; all
vidare erövring av mossar och andra marker
i marginalen blev oekonomisk. I det mer industrialiserade England låg frzmtiden redan
kring sekelskiftet i urbana industricentra.T0
Om England sålunda spelade en marginell roll inom mosskulturen, såsom den upplattades iSverige. intog Frankrike en än mer
åsidosattposition. Franska förhälanden före-

ofta togs inte heller tillräcklig hänsyn till
u

tdikn ingar.T\

Det handlade emellertid aldrig om några
större ar-ealel, såsom i Tyskland och Storbritannien. Når jordbrukskrisen sedan drabbade Europa kring 1880 slog den särskilt
hårt mot de franska bönderna, som då också

hade att hantera den sjukdomsdrabbade
vinodlingen. Alla nyodlingsföretag avstannade; under perioden 1880-1914, somju på
annat håll år mosskulturens gyllene era, och
då ropen efter kolonat skallar i Tyskland
och Norden, minskade jordbruksarealen i

Frankrike med ca 7 500 hektar per år på
grund av den djupa krisen och den ar.folkning av landsbygden som följde i dess spår.7a
Aven i USA och särskilt i Kanada finns
stora torvmarksreserver. Intresset för den
rationella mosskulturen, såsom den bedrevs
i Tyskland och Sverige, var dock måttligt i
denna del av våirlden, vilket berodde på den
rika tillgången på andra marker. De stora
europeiska sociala frågorna, jordhungern
och emigrationen, blev av naturliga skäl inga
stora frågor i Nordamerika. Om något amerikanskt fenomen kanjåmföras med europeiska kolonatsträvanden är det snarast statens
och järnvågsbolagens vilja att med småbrukare kolonisera prärien i stater som Idaho,

Montana och Nord- och Syddakota åren
kring och en bit efter sekelskiftet.t5
I Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift
år intresset för de nordamerikanska förhållandena också mycket ringa, vilket knappast
förvånar: avstånden mellan de tvåvärldsdelarna var betydligt större vid tiden för det förra
sekelskiftet. Hjalmarvon Feilitzen, som 1912
åkte på en studieresa till USA, konstaterade
sjålv att amerikanska torvmarker och dess
n1t{ande dittills varit ett terra incognita i Europa.?o En qp av amerikansk mosskultur är i
det närmaste frånvarande i den svenska tidskriften, åven om den togs upp i en kort artikel 1898: den storskaliga, kapitalistiska pro-

duktionen

av

tranbär på tonrnarker i fram-

för allt Massachusetts. Tranbårsodlingen,
som var av gammalt datum med amerikanska mått mått, hade uppnått en ganska stor
orfatming redan king 1850, men expanderade sedan snabbt på grund av tranbärets
viktiga roll i senhösrens och vinterns amerikansLa högtider. Denna mossodling var vä-

sensskild den europeiska, då den saknade
varje socialt slfte, och istållet var ett helt
kommersielltjordbruk. Tianbär odlades inte
heller i Europa i närnnviird utstråckning.??

östnut: Rlssland

och

Baltikum

Med tanke på det ovan sagda om mosskultur som en germansk företeelse, kan ett
ögonlast ösrerut kansle ge mer av inrresse
för vår del än den västliga utblicken. Det
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tyska inflytandet på rysk och baltisk elit och
stasmakt hade sedan länge varit starkt. Ryss-

land. såräl inom dc nurarande gränserna
som inom de som gällde vid tiden för moss
kulturens glansdagar, rymmer enorma vidder av torl'rnarker, men merparten av dessa
ligger norr om odlingszonen. Aren inom
denna finns dock stora tor-\,Tnarker. särskilt i
det europeiska Ryssland. Som geografen
R.A. French, som skrivit flera artiklar om
rysk mosskultur, framhållit, ligger de två
största ryska torvmarksområdena, Polesje
söder om Minsk i nuvarande Vitryssland och
norra Ukraina, samt Meshchera sydöst om
Moskva, i områden som mycket tidigt kom
att bebos. Det år dårför lätt att förestålla sig
att mossodlingen har haft gamla anor i Ryss
land. Så är dock inte fallet, enligt French som inte talar om allmogens bruk av mossarna genom historien. Anda fram till 1800talet fanns det i allmånhet bättre marker att
uppodla, som gav betydligt högre avkastning
till betydligt mindre ansträngning. De första
större torrläggningsföretagen på tonalarker
i Ryssland utfördes av Peter den store i bör-

jan på 1700-talet, till stor del inom ramen för
uppförandet av Sankt Petersburg.t3
Mot slutet av 1800-talet varjordhungem i
Ryssland mycket stor. Här skedde ingen flykt

från landet; bondebefolkningen i det europeiska Ryssland ökade från 50 miljoner till
79

millioner mellan 1860 och 1900. Moss-

kulturen blev ett led i en strävan att öka den
odlade arealen. Tidtabellen vad gåller mosskulturen var ungefär densamma som Tysklands och de nordiska ländernas. En rapport år 1872 påkallade behovet av torrläggning av de stora träsk- och kårrytor som
fanns i landet, och som inte bara kunde bli
godjordbruksmark utan ären isina nuvarande tillstånd ansågs sprida sjukdomar och
skada skogen. Rapporten resulterade i ett
antal projekt, i Meshchera, i Polesje och på
andra områden, åven i regioner som nu ligger i Litauen och Estland. I Polesje förvandlades från och med 1880-talet nämrare 4 000
kvadratkilometer träsk till ång, ca 1 200 till
åker och över 13 000 kvadratkilometer vat-

tenskadad åkermark förbättrades, dock utan

att det från bö{an fattiga området kom att
åtnjuta några större förbäLr"ringar: emigrationen från området var fortsatt hög under
1go0-talets första årtionde. Stora )tor frigjordes även i de andra regionerna. även om
företagen var dyra och finansieringen saknades för att genomföra de omfattande planerna till fullo.?!
Staten hade ett starkt grepP om utvecklingen vad gållde torrlåggningsföretag och
nyodling. Icke desto mindre bildades i Ryssland och i Baltikum en rad lokala och regionala föreningar liksom även nationella: den

estniska mosskulturföreningen bildades
1908, och ett baltiskt tonsamfund år 1910.30
Mina ytterst ydiga efterforskningar tyder sålunda på att den ryska och baltiska mosskul-

turen följde den tyska utvecklingen. Dess-

sekelskiftet, och det förvånar dä-rför inte att

bränntorvfrågan i det norska fallet redan
från början fick en mer framträdande ställning. Landet saknade överhumdtaget andra
energitillgångar, och det fanns redan sedan
tidigare en ofliciell strär'an att minska beroendet av dyr import av kol och koks.82 Arbetet gick dock trögt. Efter en rad geografiskt
utströdda försök lyckades sällskapet år 1917

srana en försöLsgård för torwtrinning både för bränntorv och tot-vströ - som även
rymde en torvskola, startad med AlePh Anreps svenska torvskola i Emmaljunga som förebild.83 Detta var under krigsårens bränslekris, då kolpriserna sköt i höjden.
I Århus i Danmark hölls i mars 1901 ett
möte, där merparten av landets lilla tor-vindustri nårvarade. I inledningstalet framhölls

värre finns mycket litet skrivet om detta på
tyska, engelska eller franska, och tiden och

att torvindustrin i landet borde kunna ersärra åtminstone en fiärdedel ar den impor-

bristande språkkunskaper har förhindrat
mig att gräva djupare i ämnet.

terade stenkolen med torv. Några månader
senare bildades, raed, Hedeselsh(tbets stöd, en
Moseind,ustri-Forenzizg med syfte att främja
den danska torvindustrin. Vinden hade då

Industritorvens glansperiod
och fall i900-1925

Det kraftigt stegrade intresse för torv som
bränsleämne efter år 1900, som för Sveriges
del behandlas i kap. 14 i denna antologi, var

en internationell företeelse. Detta innebar
att den glansperiod för mosskulturen som

inletts i delar av Europa kring år 1880, nu
kompletterades med ett ökat intresse för industritorven.
I Sverige inträffade scenföråndringen
ganska direkt efter sekelskiftet. Det förefaller ha rarit likadalt i de andra ländema som
behandlas här, med variationer beroende
på deras olika tillgång till inhemska brånslen. I Tyskland rådde sålunda en kort högLonju n Lt ur inom bränntorvsindustrin under perioden 1900-05, som sedan dockvåndes i sin motsats på grund av en kraftigt

ökad framställning av inhemsk brunkol.
Först under kriget fick bränntorven ett nytt
uppsving. I Finland tillsattes en stat.lig brånntorr,singenjör 1901, och inleddes systematiska

torvundersökningar 1904.8t Den norska
mosskulturföreningen bildades direkt efter

vänr så sent som 1895 hade samma sållskap
satt stopp för ett liknande förslag. Föreningen, som 1906 bytte namn till Moseselshabet, vtförd,e en stor mängd tonjordsprover
för att fastställa brännvärde, samt genomförde försök med eldning av torv ij2imförelse med andra bränslen, bland annat inom
järnvägstrafrken. Åven i Danmark innebar
kriget ett kraftigt incitamentför att öka Produktionen av bränntorv.3a Dår kråvde till
och med Lantbruksdepartementet på försommaren 1915 en kraftigt ökad produktion
vid landets torwerk. På grund av stegrande
handelsgödselpriser avstannade samtidigt
arbetet med nyodling på mossmarker.3s Vissa av odlingsförespråkarna sällade sig till en
växande miljöopinion, som varnade för en
allt intensi re rovdrift på danska mossar.86
Ryssland år ett undantag i den historia
som hår beråttas, eftersom dess torvindustriella historia stråcker sig bakåt åtminstone
till 1880-talet. Vid en toramaskinsråvling utanför Nizjnlj-Novgorod år 1883 segrade en
torvmaskin utvecklad av det svenska.fernkontores före detta torvingenjör. nyssnämn291

de Aleph Anrep. Denne hade ut\.andrat till
Ryssland tre år tidigare, eftersom torfrågan
inte \är aktuell i Sverige. Anrep stannade till
1900, och hans arbete hade betydelse för

cietl och Canadian Peat Socieq) . Bäda sällskapen gav ut tidskrifter som lades ner i början
av 1920-talet - 1912 hittar man i det kanadensiska sållskapets tidskrift en artikel av
Hjalmar von Feilitzen om europeiska mosskulturföreningar - detta år genomförde von
Feilitzen en studieresa till Nordamerika. Ca
nad,ian Peat Sorie4r bildades ungefär samtidigt som Kanadas gruvmyn dighet, Department of Mines, och började undersöka möjligheterna att använda torv som brånsle det skedde 1906. I detta sfte genomförde

den ryska torvindustrins uppsving under
1880- och 1890talen. Anrep själv, som vid
anLumsren liil Rlssland var en [örmögen
man, blev dock qjiilv ruinerad, delvis på grund
av vissa firmors bristande respekt för Anreps
patent.87

Aven i Rpsland expandende torvindustrin

kraftigt efter 1900. Det gället trots stora koltillgångar och låga kolpriser också Ibnada
och USA, där priserna steg kraftigt under

myndigheten en rad torvmarksundersökningar. Till kuriosakontot får föras den märkligheten att flera av dessa utfördes av en
Aleph Anrep, dock inte densamme som den
ovan nämnde, utan en i övrigt rydligen obekant slåkting. Undersökningarna gavs ut på

några år etter sekelskiltet. lntresset visar sig

bland annat genom att båda fick sina sä11skap för torvindustrins fråmjande under
1900-talets första årtJ'onde (Amoican Peat So-

y'/oJer-

Zln?r1/äln?..p,z?t

*/.
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såväl franska som engelska. Anrep den 1ng-

re (den äldre hade dock inga barn, varför
det inte handlar om en son) lar dårtill verksam med torvbrytning med Anrepmaskiner
(det vill såga den åldres verk). Att Anrep

inte helt förlorat kontakten med sitt hemland framgår av att han översatte några texter av de srenska induslritor\spionjärerna
Herman Ekelund och Alf. Larson till franska och engelska (om dessa se kap. 14).88
1918 startades rned anledning av krigets
brånslesituation en torvkommittd i Kanada,
men denna kom att läggas ned en bit in På
1920-talet, 1924.3'g Att nordamerikanerna lade
ner under 20-talet är ingen slump. Om bränntorvskonjunkturen - liksom q'skarnas brunkolsexpansion - vid sekelskiftet tog fart på
grund av en faktisk och kanske inte obefogad oro för kolbrist, var den år 1920 konst-

gjord och pådriven endast av krigsårens
bristsituation. Inte långt efter kriget skingrades alla orosmoln vad gällde koltillgångarna, priset sjönk kraftigt och torven förlorade
all konkurrenskraft. I Norge slog tor-vskolan
igen på grund av brist på pengar 1922. Efter
1923 var försöksverksamheten nerbantad.00
I Sverige havererade torvindustrin (se kap.
14). I Danmark flödade billigt tyskt brun-

år 1920 tillsatta Vildmosehommishade planlagt en omfattande torvtäkt
på Store Vildmose, ett av landets få kvanarande större mossar. Den sämre torven skulle
anvåndas som bränsle i närheten, den bättre
sålas på marknaden. 1923 hade marknaden
kol.e1 Den
siorzez

kollapsat och kommissionen lade om planerna till att gälla mossodling.e'?

Mellankrigstiden: mosskulturen
på nedgång
Från mitten på 1920-talet börjar rapporter
publicerzs i Mosskulturföreningens tidskrift,
som awiker från den tidigare optimistiska
bilden. Föreningens kulturingenjör Otto
Djurle besökte under åren 1922, 1923 och
1926 Holland och Tyskland. Från Nordtyskland rapporteradc han om kolonislernas
hårda slit och om hur deras hus hade sjunkit ner i tor-ven. Han framhåller där, att lrot!

att kriget innebar ett uppsving i viljan att kolonisera, hade de tyska statsmakterna sedan
varit allt mindre benågna att skjuta till de
stora medel som kom de tidigare kolonaten
av kostnaderna
lades istället över på kolonisterna själva, var-

till godo. En allt större del

med rörelsen hade bromsas in kraftigt. I de
kolonattåta regionerna kring Ems och Bremen drogs allt stöd förutom ren rådgivning
till kolonisterna in. Inom den preussiska
delstaten, under vilken dessa områden räknades, ansågs det nu att kostnaderna för kolonaten blivit för höga, åven om straffarbetare hade utfört stora delar av arbetet. Trots
det tillkom åren efter kriget ungelår 100 nya
kolonat per år i trakten kring Oldenburg.es
Djurle besökte också Bayern, och där var
framtidsutsikterna än sämre. Han uppskattade att av 200 000 hektar tonmark i Bayern
hade 50 000 uppodlats fram till år 1927.
Den bayerska mosskulturföreningen arbetade i samarbete mecl Bayrische Landesiedlung
en förening för inre kolonisation, och deras
gemensamma mål mr att samtliga torvmarker skulle uppodlas. Djurle trodde dock inte
alls att det lar möjligt. I själva verket var förutsättningarna för mosskultur mycket dåliga
i Bayern. Den mesta torvmarken låg på 500600 meter över havet, nederbörden var alldeles för hög, samtidigt som luftens tunnhet
bidrog till att skapa torka på somrarna, medan frostländigheten annars var hög. Till ex-

empel hade ett område i närheten av mossförsöksstationen i Bernau (am Chiemsee),
vid alpernas fot, torrlagts trots att det myckna regnet fordrade mycket kostsamma avvattningssystem. Ehuru allt arbete utfördes
av fångar blev det ändå dyrt.oa
Djurle var mer positiv i sin syn på Hol-

land, men konstaterade att merparten av
den användbara torvmarken redan tagits i
bruk sedan långa tider. Visserligen förekom
en del nyare kolonisation åven i Holland,
men Djurle framhöll att man här inte odlade
på ton'rnarkerna, utan tåktade bort torven
som bränsle, för att odla på marken under.e5
En rapport liknande Djurles från Tyskland

kom från Mosskulturlöreningens föreståndare (1921-27) Hemfrid Witte från Norge,
9q?

som han besökte under resor 1922. Witte
besokre Myselshabels försöksstation vid Maeresmyren i Nord-Trondelag. Enligt Witte
bedrevs vid denna tid endast en ringa statlig
försöksverksamhet på torvmarker i Norge,
medan myrsållskapet var aktivtjust vid Maeresmyren, samt vid ett antal mindre för-

i landet. Försöksgården gick
inte
alls ihop ekonomiskt. Det
emellertid
söksfålt ute

gjorde dock en annan gård som låg vid samma mp: fångelseviisendet bedrev där en gård
där allt arbete utfördes av 10-12 fångar.eo
Ett problem med Maeresmyren var förstås dess nordliga läge: den låg längre norrut än den svenska föreningens försöksgård
Gisselås iJämdand. Witte besökte under sin
Norgeresa ett betydligt mer sydligt belåget
kolonatprojekt, i Hvam, nordost om Oslo,
Han ställde sig tämligen skeptisk till detta
företag. Ett qugotal kolonat hade uppförs
på tidigare orörd mark, som förvisso inte var
tonmark utan mjäla, en ytterst finfördelad,
sandartadjord. Staten hade uppfört kolonaten och uppodlat hälften av de tio hektar de
tilldelas; kolonisterna hade sedan som skyl-

dighet att årligen uppodla 0,1-0,2 hektar
per år Den stadiga delen av arbetet hade utförts av arbetslösa. 1918 hade därtill bildas
en försöksstation, Hvam, som skulle bistå
kolonisterna. Svenska Mosskulturföreningen hade emellertid haft i uppdrag att utföra
kemiska undersökningar av mjå!orden, och
då konstatemt atl den rar "mycket nåringsfattig" - betydligt mer näringsfattig ån de towjordar föreningen annars analyserade. Witte
bedömde attjorden var i det närmaste improduktiv i sig själv'g? Även Otto Djurle besökte norska kolonat och kunde konstatera,
"att den norska staten offrar stora summor
för nyodling och kolonisation". Valet av verb
- statet offr&de pengarna - är förstås intressant, eftersom Djurle i sin rapport från Tysk-

land menade att de offentliga satsningarna
på kolonat inte gav något tillbaka.e8

Vare sig Wittes eller Djurles redogörelse
andades samma skepsis vad gållde den danska verksamheten. I Danmark hade mossodlingen närmast avtagit helt under kriget, till
förmån för en långt gången torvtiikt. Under
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192Gtalet inleddes dock på nytt några större

projekt. Såviil Witte som Djurle besökte flera
statliga liksom Hed.eselshabets försöksstationer. saml även det stora torrläggningsprojektet på Store Vildmose påJylland. Witte
påtalade visserligen- torvens dåliga kvalitet
på Store Vildmose. Andå föreföll uppodlanået av den fortgå till rimliga kostnader. Återigen förelåg en skillnad mellan detta danska
projekt och många tyska, liksom åven den
norska verksamheten, som var inriktad på
kolonat, i det att inga nya lägenheter bildades. Istället fördes den rr-rnna marken steg

för steg till de redan befintliga gårdarna
kring

mossen.ee

Anda in på i930-talet inleddes i Danmark
större nyodlingsprojekt på tonnnarker. Dock
var det så, som det sena llades ehhabets historiker Erik Helmer Pedersen framhållit, att
såväl opinion som sällskap under mellankrigstiden ändrade sin inriktning, från nyodling till att förbåttra markförhållandena
på landets gamla odlingsjordar. Nyodlingsbehovet avtog helt enkelt, oavsett om ny teknik, såsom införandet av fräsmaskiner, underlåttade genomförandet av nyodlingar.l00
I Norge fortsatte nyodlingen på myrrnark
i en ganska hög takt. Enligt Mysekhapets historiker Knut Vethe uppodlades mellan åren
1921 och 1943 2 500 hektar myrmark om
året, framför allt i sällskapet Ny jord,s regi.
Helge Slrstad, som ledde tonläggningsverksamheten uppe i Nord-Trondelag lfter i en
minnesartikel från 1958 sårskilt fram 1930talets inledande år. Då kunde siillskapet utnyttja den höga arbetslösheten för att dika
ut och stubbrensa stora arealer: människor
var så desperata på arbete att det inte \ar
någon som ens frågade hur dålig lönen var
när de erbjöds arbete. Syrstad framhåller
kåserande att det var de billigaste arbeten
som utförs i Norge sedan 1914. I själva verket betonar han dock omedvetet den dåliga
ekonomiska rationaliteten i företagen.rot
Vethe betonade i sin jubileumsskrift från
1952 att det var väl känt att fastlandsmark
lämpad för kolonisering eller nyodling i det

närmaste tagit slut, varför han antog att
myrjordarnas betydelse ytterligare skulle

öka i framtiden.ro2 Koloniseringen hade dock

sådana kolonat i slfte att tillgodose tråindu-

spelat ut sin roll på 1950-talet. 3Gtalets situation, med brist på arbete och låga löner var
bytt i motsatsen: det rådde brist På arbetskraft inom jordbrukssektorn, men samtidigt
hade också efterfrågan på nyjord sjunkit

strins arbetskraftsbehov (se kap. 10).t06
Kolonatrörelsen var visserligen av äldre
datum i Finland. Den tog fart i och med en
ny lagstiftning år 1902 vilken underlåttade
lånemöjligheterna för "arbetsföra, vålkända
och driftiga personer, vilka icke med egna
medel åro i stånd att åt sig anskaffa mindre
jordbrukslägenhet eller'eget hem"'.tot Rörelsen stärktes emellertid ytterligare med en ny

kraftigt. Sällskapet NJ Jfor.l ändrade inriktning, till att stödja de kolonat som redan
bildats.ros Sällskapets direktörJens Heggelund Smith uttryckte sig tydligt nog: når folk
kunde få en bättre för$ånst för låttarejobb
minskade intresset för inre kolonisation.r0a
Den finska mellankrigstidens historia är
intressant. Finland låg långt efter till exempel Sverige vad gällde industrialiseringen.
och den del av befolkningen som livnärde
sig påjord- och skogsbruk var ånnu mycket
hög - dubbelt så hög som i Skandinavien.
Krigstidens prövningar, med utestängd
spannmålsimport och stor brist på handelsgödsel, skapade en medvetenhet om och en
oro för landets ringa jordbruksproduktion.
Sjähförsörjningsmå1et aktualiserades. Detta
resulterade bland annat i en nyodlingståvlan
1916 och 1917. 1 994 odlare, mest småbrukare deltog, och tog upp 3 305 hektar och
ökade landets samlade jordbmksmark med
0,75%. En ny, större tåvling genomfördes
1920 och 1921. Nu deltog hela 56 000 odlare, varav tr€ färdedelar var småbrukare, de

vilka tåvlingsarrangörerna fråmst hade i

åtanke. 25 000 hektar vanns i och med den-

na tåvling, en ökning med.7,25V0 av jordbruksarealen. Kostnadema från det allmånnas sida för dessa tävlingar var mycket stora;
för den senare tåvlingen låg de på mellan
1 800 och 3 000 mark per hektar.'no
Överhuvudtaget var den nya finska staten
redo att satsa stora pengar på att stlrkajordbruket. Den begynnande industrialiseringen motverkade inte detta. eftersom denna i
Finland i grund och botten var baserad på

trä. Behovet av industriarbetare innebar
därmed också ett behov av ett lantbruksProletariat. Detta kunde delvis tillgodoses genom torparväsendet men också genom bildandet av kolonat, vilka var så små, att dess
innehavare inte fullt ut kunde livnära sig på
dem. Åven i Sverige, i Norrland, bildades

lag år 1922. Under 2O-talet bildades cirka
30 000 kolonatlägenheter.r03 Samtidigt fanns

i den

nya staten, som Maria Låhteenmäki
framhållit, en tydlig vilja att stärka och förstora den finska befolkningen i gränsområdena: Petsamoområdet som tillfallit Finland
vid fredsöverenskommelsen 1920, samt en
rad kommuner i Karelen, Lappland och
Kuopio län. Detta projekt innebar en kraftig
injektion av statliga ekonomiska medel i
dessa områden, hur'-udsakligen i ryfte att förbättra och utöka derasjordbruk. Grånsbygdens befolkning skulle {äna som Finlands
"odlingsvakter". Mosskulturen var en viktig
del i detta. Lähteenmåki lfter fram flera exempel, som att myrdagar arrangerades i Sodenkylä i Lappland 1924 med rirningar av

mossodlingar, och att det bildades lokala
mosskultursällskap såsom K4janampodlingsvänner (Kajaanin suonviljelysystävät) . Denna utveckling fortsatte in i lg3Gtaler så sent
som 1941 presentemdes en övergripande utrecklingsplan lör det agrara arberet i grän:bygderna, en plan som inryrnde ökadejord-

bruksarealer och stora satsningar påjordbrukarnas yrkeskunskaper. Mellan 1923 och
1938 ökade jord bru ksarealen igränsregionerna med 83 procent, och stora delar av
dessa marker lar ton'marker. 42 800 hektar
sådana utdikades.roe
Vi har sett ovan att energitorvens Period
blev kort i de flesta lånder, i och med sten-

kolsprisets tillbakagång till nivåer liknande
eller lägre än dem som gällde före kriget,
varmed torlens konkurrenskraft försvann.lr0
Ett undantagvar Sovjetunionen. Lenin skall
en gång rydligen ha sagt att kommunism var
det samma som sorjeternas makt samt en

fullständig elektrifiering av landet, och i

Sor'jet genomfördes kraftiga satsningar på

alla typer av energitillgångar. Dit räknades
landets enorma torvtillgångar. 1927-28 skall
landet ha producerat 5,3 miljoner ton br'anntorv, redan det en hög siffra. 1940 producerades 32 miljoner ton. Kring 1950 nyt{ade
Sorjet mer bränntorv ån alla andra länder i
världen gjorde tillsammans.rll
I en rad europeiska lånder fick bränntorven en renässans under det andra världskriget. I grund hade villkoren för den industriella torrtillverkningen dock inte förändrats,
vilket ledde till att frågan försvann lika
snabbt från dagordningarna när kriget var
slut. Åven om intresset höll i sig långre i
Norge ån på andra håll, kan det ändå {äna
som exempel: Norge var vid denna tid i högre grad ån till exempel Sverige beroende av

utländska energikällor. Elektrifi eringen gick
också långsammare ån i Sverige.rP Under

1940- och 50-talen sattes stor tilltro och stor
förhoppning till torven som en framtida
energikålla. Efter kriget tillsattes en Ved- og
nruhomi.te,vilkenledde fram till bland annat

nya medel för Myselsha,pets försöksverksam-

her. Likaså lortsatte torvmarksinven teringarna in i 5o-talet.rrs Det största problemet att
övervinna sades vara personalkostnaderna;
torr'rlMnning var fortfarande mycket arbets-

kråvande och dårtill var arbetet ute på fälten föga attraktivt,rta Svårigheterna att göra
bränntorven lönsam i förhållande till andra,
importerade bränslen visade sig dock vara
oöverstigliga, och redan en bit in på 50-talet
var de optimistiska tongångarna kring bränntorvens framtid utbltta mot ett allmänt ointresse. Tor-\,upptagning för hemmabruk försvann ett tiotal år senare även från kustlandskapen, där det tidigare varit ett sjålvklart
inslag.rr5

Figur 12:8

Föreningens dåvarande föreståndare
Hern{iid wine (1877-1945) skrev Der
Schued,ische Momkultuverein. Seine Organisation und seine Tiitigheit (1924).
Det är ett exempel på hur den svenska organisarionen presenterade sig
för en udändsk publik. Boken är såvål
en propagandaskrift som en informa-

tionsskrift. Den inleds med att torvmarkernas stora betydelse för svenskt
jordbruk och industri lramhålls. Därefter presenteras föreningens historia, målsättningar, organisation samt
försöksverksamhet. Tyska var det naturliga valet av språk för föreningen,
men en motsvarande text kom även

ut på engelska.
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a

De minskafu kontahtYtorna
Att mosskulturen under mellankrigstiden
var på nedgång på grund av ekonomiska
och politiska konjunkturer framgår av att
den svenska föreningens ut\te med andra
föreningar och försöksstationer förefaller
ha minskat rejält. Visserligen kunde Hjalmar von Feilitzens frenetiska publikationsverksamhet knappast ersåttas hur som helst
efter att han låmnat föreningen 1921. De
som tog över var dock inte heller de impro-

de företrädarna, med undantag för

ettmind-

re antal engelskspråkiga publikationer
Vare sig Storbritannien eller Frankrike
ges något utrymme

att tala om i Svenska

1923), har även han en gedigen publikationslista. Efter att ha debuterat som skriftställare inom Mosskulturföreningens hägn
1916 med en tidigare nämnd artikel i en
tysk mosskulturtidskrift, var dock dennes

Mosskulturföreningens Tidskrift efter 1920.
Dåremot uppmärksammades USA i en lång
följetang 1928-29 med anledning av att Hugo
Osvald under 19?7 hade genomfört en resa
där. Av större intresse än dessa länders osyrlighet är emellertid att även T).skland saknas
i 3o-talets tidskrift, med undantag för Manne Stenbergs skildring av sin studieresa dit
år 1935.t16 Detta är ån mer anmårkningsvärt
med tanke på att försöksstationen i Rremen
under 30-talet utvecklade en ny metod, som
gick ut på att torvmarken djupplöjdes och
sand i stora mängder inblandades maskinellt. Denna metod kt m arl bli gängse under 1950- och 6Gtalen, då ytterligare arealer
torvmark lades under plogen bland annat i
Emsland, nu i ry{te att bereda odlingslågen-

tyska alster sållsynta: inklusive avhandlingen
en handfull tidar, och ingen alls efter 1925.

öst

duktiva. En av de mer tongi nde Personerna, Hugo Osvald, som definitivt var ett er-

känt namn inom torvmarksforskning, om
inte annat så genom hans avhandling Die
Veget&tion des Hochmoores Konosse (Uppsala

Osvald förefaller inte heller ha vinnlagt sig
om att publicera sig i de nordiska tidskrif-

terna. Det betyder förvisso ingenting, då
dessa kunde antas behårska svenska och
dårmed ta del av alla rön genom den svenska tidskriften. Ett studium av det register
över tidskriften som utkom 1936 visar dock
att artiklar som redogiorde för utlandet var
i avtagande under 1920-talet och nårmast
obefintliga under 3O-talet. I samband med
Hernfrid Wittes och Otto Djurles resor till
Danmark i början av 1920-talet Publicerades
ett antal artiklar om de danska förhållandena. Efter 1923 förekommer emellertid Danmark inte alls längre i föreningens tidskrift.
Den sista artikeln om norska förhållanden
trycks 1927. Samma år publiceras Djurles
reseskildring från Finland samt en artikel
om finska torvmarker och brännodlingen,
varefter även Finland, som dock aldrig varit
väl representerat i tidskriften, gör sin sorti.
Den publikationsverksamhet på utländska
språk - tyska, engelska, finska, danska, norska, några enstaka franska samt en rysk text
- som Hjalmar von Feilitzen uppehö11 fram
till 1921 motsrarades inte av de senare ledan-

heter åt den tyska flyktingsströmmen från

-

det är dock en annan historia.rrt

Avslutning: mosskulturen från
centrum till periferi
Vilka slutsatser kan dras av ovanstående expos6? En central slutsats måste vara att moss-

kulturen gick från att vara en central företeelse till en perifer. Under dess glansdagar
framhölls först mossodlingen, och sedan
även den industriella torrrrwinningen, som
centrala delar i lösningen på för samhällets
utveckling avgörande problem: emigrationen,jordhungern, flykten från landet, energibristen. Mosskulturen skulle bibringa hela
länders ousågliga nltta. Allt detta kulminerade under krigsårens kristillstånd. Därefter
gick förändringen emellertid ganske snahbtTon4rågan dog sotdöden, och mossodling-

en marginaliserades. Den försrann inte:
tvårtom förekom ännu stora mossodlingsföretag i till exempel Norge, i Finlands gränsbygder, Norrland och påJylland. Der är dock
uppenbart att dessa områden var perifera i
Europa - och ofta perifera åven inom de
nämnda lånderna. På samma sätt blev mosskulturen som företeelse perifer: den kunde
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inte långre prestera någon lösning på de
nya problem det industrialiserade Europa
stod inför. I tider av mekanisering, snabbt
fallande jordbrukspriser och ökad produktion låg inte lösningen påjordbrukets problem i att bryta ny ton rnark. Jag har redan i
en tidigare uppsatr framhållit detta vad gåller Sverige, men resonemanget kan föras
över på stora delar av Europa. Endast i mer
totalitära länder, som det nationalsocialistiska Tyskland och i Sovjet, kunde torven
tillskrivas en avgörande betydelse. Men då
skedde det på nårs mot ekonomisk rationalitet och genom ett tragiskt och ovårdigt
överutnyttjande av månskliga resurser.
En andra slutsats av intresse är att det tydligen fanns en specifik nordisk/gerrnansk så
kallad rationell mosskultur. Den slog inte
igenom i England och Frankrike; den var en
annan ån den ytterst rationella mosskultur
som bedrevs i östra USA. Den utgick från
Tyskland och spred sig till länder som stod
närmare Tyskland än andra västeuropeiska
stormakter. Ett ögonkast på skönlitteraturen
kan ge ett visst stöd åtminstone för att de
nordiska lånderna har en särskild relation
till mossarna och dess odling.Johan Ludvig
Runebergs korta dikt står i skuggan av stora
episka skildringar av mosskulturens möda i
Norge, Sverige och Finland: Hamsuns Mar
hens gröda, Torparen Pekkas oåndliga slit i
Väinö Linnas Högt bland Saatijdtvis noar.
Sara Lidmans skildringar av nybyggarlivet i
Norrland, Ivar Lo-Johanssons fars kamp i
Analfabeten. Aven hos en dansk författare
som Hans Scherfig finns slitet på tonmossarna liksom på ljunghedarna med åtminstone i periferin, till exempel i Der? försuunne
timbetsmannen och Frydenholm.lag är förisso
ingen kännare av internationell litteratur,
men några, till exempel engelska eller franska motsvarigheter till denna litteratut kännerjag inte till. Människans arbete på mossen. orh att erörra dess mark [ör sin egen

nytta, är en del av den framstående nordiska

litteraturen. En rimlig förklaring till varför
de nordiska länderna kom att bli bärare av
en rationell mosskultur år att de långre än
England, och på ett annat sätt än Frankrike,
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behöll sin agrara prägel långt in i industrialiseringen. Till det kommer det självklara
faktum att de nordiska lånderna ånnu mot
slutet av 1800-talet var rika på lämligen orörda (om ej inte tidigare utnytgade, genom

till exempel bete och slåtter) torur.rarker, en
förutsättning för all mosskultur

En tredje slutsats är att den rationella
mosskulturen var dyr. De storskaliga mosskulturprojekten kostade så mycket att genomföra, att de ofta var beroende av tillgång
till gratis eller mycket billig arbetskraft:
straffångar i Tyskland och vid den norska
kriminalvårdens gård vid Maeresmyren; låglöneslavar vid Cunrau, eller arbetslösa vid

Hvam eller vid 1930tales utdikningar av
Saltmyran och Fetmyran i Norrland (se kapitel 2). Man kan därmed förstås fråga sig,
om den rationella mosskulturen alls var rationell. Det räcker naturligtvis inte att cn
verksamhet bedrivs med vetenskapliga metoder och utifrån vetenskapliga försök för
att vara rationell. Den måste ocksåvara eåoza
nrsÅl rarionell. der vill säga bära sina egna
kosmader eller åtminstone ställa kostnader

i förhållande till vinster, direkta och indirekta, på ett vettigt vis. Så var knappast fallet
med den rationella mosskulturen i Tyskland
och de nordiska lånderna. Här kan, såsom
håvdats i fallet Norge ovan och i fallet Sverige tidigare, ideologiska skäl ha fördunklat
den rationella synen; drömmen om självständiga bönder som försörjde sig på sin
egen mark; drömmen om en sjudande landsbygd som en motvikt mot den rasande industrialiseringen; drömmen om en stark bondebefolkning som ett värn mot socialism. Det
måste dock bevisas av framtida studier, främst
av den ryska mosskulturen.

Vikten av ekonomisk rationalitet vid sidan av vetenskaplig rationalitet kan belysas
av 1930-talets utveckling. I våstvårldens mer
demokratiska samhållen sqrda av marknads
ekonomiska principer fanns efter 20-talet
endast mindre utrymme för omfattande kolonisationsprojekt eller statligt understödda
jordbruksföretag. I till exempel Sverige drogs
förutsättningarna för mosskulturen undan i
och med det sena z0-talets och det tidiga 30-

talets föråndrade jordbrukssituation och
kris: i Finland motiverades den utifrån nationsbyggande och nationella argument,
snarare än ekonomiska. Däremot gavs den
storskaliga mosskulturen en framtrådande
plas i Europas nya totalitära statet dår vare

sig marknadsekonomi eller hånsyn till
mänskliga resurser styrde politiken. När
mosskulturen i länder som Sverige, Dan-

mark och Finland inte längre fyllde någon
större social eller ekonomisk funktion, kom
den att få ny kraft i Sorjetunionen och i det
nationalsocialistiska TyskIand.
Det tyska exemplet är intressanl År 1934
grundlades offi ciellt koncentrationslägerstrukturen i Tyskland. De första koncentrationslägren hade dock grundats redan under våren 1933. Detta år fick det torvrika
Emsland sitt eget nätverk a\ koncenuationslåger. Till ett av dessa läger, Börgermoor,
kom skådespelaren Wolfgang Langhoff bara
några månader efter nazisternas maktövertagande. Under daglig misshandel och för-

nedring från unga SS-soldater fi.k han arbeta timme ut och timme in på de tröstlösa
mossarna med att gråva diken, bryta stubbaq och så vidare. Langhoff frigavs efter 13
månader 1934. Hans skildring från sin tid i
Börgermoor, Die Moorsoklaten, kom ut i
Schweiz 1934 och var den första skildringen
från tyska läger Den kom ut i svensk översättning 1935 med titeln Titiskens soldater.
Langhoff skrev i Börgermoor även visan Dle
Moorsoldatm, som kom att bli en motståndssång under nazisttiden: ,,Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins

Moor!" (vi är mossens soldater, och går med
dragna spadar på mossen!). I Emsland fanns
fram till krigsslutet 15 läger. Dit kom först

kommunistet socialdemokrater och andra
oppositionella, sedan mer reguljära fångar
dömda av civila eller militära domstolar.
Från och med 1939 omvandlades de till låger för krigsfångar. Samtliga fångar oavsett
kategori, fick arbeta med att täkta torv och
göra mossarna odlingsbara. 80 000 koncentrationslägerfångar och mellan 100 000 och
180 000 krigsfångar hölls i Emslägren. Av
dem dog 38 000, varav 35 000 ryska krigs-

fångar.rr3 Noterbart i sammanhanget är att

Dachauer Moos, som dittills varit hem för
såvål j ordbrukskolonister som konstnårsko-

lonier, också den fick sitt koncentration'läger redan 1933 - Dachau. Tesen att torvgråvningen var central för den tidiga kon-

centrationslägerstrukturen låter jag sannerligen förbli oprövad. Fenomenet pekar dock
på torvgrävningens bristande ekonomiska
rarionalitet,
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MoSSKULTURFÖRENINGEN HADI LIVLIGA KON.
TAKTER med vetenskapsmän

i Europa och de

utländska studiebesöken vid försöksstationen
i Jönköping och på försöksgården Flahult var
talrika. 1907 gjorde den kände lranske agrikulturkemisten Louis Grandeau ett flera dagar
långt besök, som redovisades i en sede entusiastiska artiklar i Joumal d'agriculture pratique. I anslutning till en val\todlingsutställning
1910 sammanfattade Hjalmar von Feilitzen
föreningens verksamhet och iiirsöksresultat i
boket Några praktiska erfarenheter i Moss
,t?lltux.. Redan året därpå kom en andra upp-
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laga och samtidigt översattes boken till ryska
genom den nyinrättade Kulturtekniska kommissionen i Sankt Petersburg. I ftirordet poängterades att man i Ryssland hade enorma arealer

myr-

mark. men inte alls samma erfarenhet eller vetenskapliganivå som Svenska Mosskultui'liireningen. Föreningen gav l9l'7 ltboketl, Om bftjnntot'v
och brdnntonberedning av Hjalmar von Feilitzen, föreningens botanist fiI. dr Ernil Haglund

och

kulturingenj ören (agronomen) Anders
Bauman. Även denna bok övercattes samtidigt

till ryska,

av Ryska statens torvkommission.

Fredrik von Feilitzen
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