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Mosskultur och landskap

I denna uppsas presenteras resultatet från
en jämförande studie av två skilda svenska
socknar med syfte att studera hur andelen
myrjord - det vill säga myrmark, såväl kärr
som mossar, som dikas och brukats och/el-
ler brukas - kan lokaliseras och förstås i det
svenskajordbrukslandskapet. I första hand
år det två områden som studerats översikt-
ligt: Grödinge socken i Stockholms län och
Fänneslunda socken i Våstra Göralands lån.
Utöver den översiktliga analysen har delar
av socknarna också studerats i detalj. Målet
med analysen år att visa hur bruket av myr-
marker som åkermark kan te sig lokalt, samt
hur bruket skiljer sig åt i två olika svenska
områden.

Val av områden och källor
Om moss- eller egentligen myrodlingen stu-
deras i agrarhistorisk litteratur framstår nyod-
lingen på mossar och kärr under 1800-talet
och tidigt 1900-tal som en företeelse som har
haft en ör'ervåldigande påverkan på och om-
Iattning ijordbrukslandskapet.' Till exempel
skriver Michael Löfroth: "Under den agrara
uwecklingen har våtmarker i stor utsträck-
ning dikats och tagits i anspråk och huvud-
sakligen omvandlats till åkermark ... Markav-
vattning i stor omfattninq påbörjades först

under senare hälften av 1800-talet.", August
Håkansson framhåller i Agarhistoria att" om-
fattningen av nyrdikningen för landet som
helhet var stor. Genom att verksamheten på-
gick i avsevårt över ett århundrade var det
många stora arbeten som hann genomför-
as".5 Sten-Erik Wallin skriver att "Sveriges
jordbr-uk till stor del är knutet till tidigare våt-
marksregioner ...".4 För att studera om detta
stämmer med det verkliga förloppet måste
man do.k genomlöra en :\tudie som tar sirr
utgångspunkt i landskapet. Detta kommer
sig av att det linns en skillnad mellan å ena
sidan en diskussion eller debatt. i detta exem-
pel kring myrodlingen, och å andra sidan de
faktiska uttryck den har gett upphov till i
landskapet. Det finns skillnader mellan en
intention, ett fattat beslut och dess utfall lik-
som mellan en skriven rappo):t om ett för-
lopp och sjålv förloppet. Alla dessa delar ut-
gör tillsammans en helhet som är beråttelsen
om det skedda. Vadjag vill nå genom att ar-
beta med landskapet som utgångspunkt är
utfallet, det som skett i landskapet. Utifrån
detta år avsikten att undersökningen senare
skall vara möjlig att uwecklas till vad son kan
beskrivas som en samhällse kologisk under-
sökning, där individernas, i detta fall bruka-
ren och dennes familjs, samspel med den
omgivning de verkar i tas som utgångspunkt



för analysen.5 Det är ett samspel som sker på
mänga plan både socialt och i naturmiljön.

Denna studie får alltså ses som en inled-
ning till ett större arbete ochjag vill i detta
skede nå det skedda genom att se på resul-
taten av handlandet i landskapet och utifrån
detta se de handlande individerna. snarare
än att uteslutande studera de strukturer och
tankar som ligger bakom mosskulturen som
en samhällsförbåttrare, och som diskuteras
i en rad andra uppsaser i denna antologi.6
Som Marie Stenseke uttrycker det: 'Varken
id6strömningar, regler, teknisk utveckling
eller marknadskrafter verkar direkt i land-
skapet. De år faktorer som tillsammans med
personliga erfarenheter, egna resurser och
den sociala livssituationen, bildar beslutsun-
derlag för de enskilde."T

Arsikren rar atr i urgångsläger !ärma mig
från de skrifdiga källorna, och därför har va-
let av områden utgått ftån landskapet, isället
för attjag i första hand anvånt mig av sådana
källor som kan leda mig Lil) gardar som varir
en del av mosskulturen. Jag ville heller inte
genom till exempel M ossk u lturfören ingen
finna intressanta områden, for att isället från
den laktiska förändringen i markanvänd-
ningen finna mark som rar odlad för att se-
dan kunna se orsaker till utdikning och ny-
odling. Jag anser att detta kan vara ett sått
att se hur utbredd myrodlingen faktiskt var.

Denna avsikt har alltså våglett mig i \,?ler
av undersökningsobjekt. Valet av Grödinge
på Södertörn i Stockholms län gjordes efter
att det vid studier av orienteringskartor har
visat sig att det finns intressanta dikade om-
råden där Dessa är kartor som genom sin
skalnivå tydligt redovisar en omfattande in-
formation om exempelvis höjd, sankmark,
beståndsgränser och diken. Det gör att det
år relativt lått att ringa in intressanta dikade
områden, som troligen år tidigare myrmar-
ker. Eftersom inget annat kartmaterial kan
ge all denna information måste orienterings-
kartorna anses som oslagbara i jakten på
myrjord.

T1vårr görjust skalnivån och det faktum
att kartorna bara täcker delar av landet, att
det inte blir hanterbart att arbeta med ana-
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lyser över ett större område. I arbetet med
den fortsatta analysen harjag dårför fått an-
vända mig av ekonomiska kartor ochjord-
artskartor i första hand. Dessutom har även
historiska håradskartor använts. Valet av
Fänneslunda skedde utifrån målet att göra
en jämförelse mellan Grödinge och ett av
Sveriges mossrikaste områden. Jag lämnade
i det hår sammanhanget orienteringskar-
torna påjakt efter ett område dår andelen
torr,mark skulle vam exceptionellt hög och
över vilket det skulle finnas både en tryckt
jordartskarta och en häradskLrta för omradet.
Utifrån dessa kriterier hamnade valet på Ås
härad mellan Borås och Ulrirehamn, närma-
re besuimt på Fånneslunda socken.

Kartanalysen

Uaerslhthg anaqs
För att göra en heluiclande inventrring av
odlingsmarken i de båda socknarna har en
kartanalys med ett öve,rlågg av åkermark
och myrmark använts. Overlägget av dessa
wå lager visar var åkermarken ligger på eller
i anslutning till karterad myrmark. Objek-
ten som llfts ut ur kartan (vektoriserats) för
analysen är den karterade åkermarken på
den ekonomiska kartan från 1950-talet och
karterad myrmark på SGU:s trycktajord:rrts-
karta. För att ta fram åkermarken har de
ekonomiska kartorna från år 1951 använts i
den första analysen över Grödinge. I Fån-
neslunda är den jämförbara ekonomiska
kartan från 1950-talet så sen som från året
1959. I deL [allet har då valet blirit atL an-
vånda häradskartan från 1890 för analysen
av åkermarken. Dessa val har sin orsak i att
det mellan de äldre ekonomiska kartorna
från tidigt 1950tal och de nyare tryckta sker
en allmän aweckling av åkerjord samt en
betydande aweckling av myrjordarna.

Kartanalysen ger en bild av socknens
åkermark som inte skall tolkas som en sann
och heltäckande bild av vad som skett före
eller under dessa år. Det vi får är en genera-
liserad bild av den karterade åkern och myr-
marken som kan fungera som en hjälp för



att finna områden intressanta för mer detal-
jerade analyser och studier. Åndå måste
denna översiktliga bild anses vara värdefull,
då den på en småskalig nivå kan fånga ett
större område och visa på områdets karak-
tzir i många aspekter, till exempel hur stora
gårdarna och åkerrr.rarkema är samt andelen
myrmark och hur den ligger i anslutning till
åkermarken.

Detaljstudi.e
I den övergripande analysen har olika områ-
den valts ut som trolig myrjord och dessa
har sedan studerats på olika sätt i fallet Grö-
dinge och Fånneslunda. Orsaken till detta
är det skiftande kartmaterial som finns att
tillgå för de olika delarna av landet.

I fallet med Grödinge har fyra tidssnitt
för varje av de olika utvalda områdena stu-
derats för åren 1871, 1906, 1951 och 2001. I
dessa har analysen koncentrerats till föränd-
ringen i den mark som i den översiktliga
analysen konstaterats vara trolig myrjord.
Valet av tidssnitten är helt avhängigt det
kartmaterial som finns att tillgå. Hår anvån-
des de två trycka häradskartor som frnns,
den ekonomiska kartan från 1951 samt en
modernare fastigheskarta från 2001.

För Fånneslunda har den ör'ersiktliga
analysen kompletterats med en iördjupad
undersökning, då de åkrar som enligt den
första analysen troligen var myrmark gåtts
igenom och föUts upp vad beträffar deras
benåmning i den lagaskifteskarta som finns
för socknen från 1919. Ytterligare har åker-
marken till Fånneslundas 39 torp som finns
på håradskartan från 1890 lfts ut (vektori-
serats) och jåmförts med myrmarken för att
se hur stor andel av torparna som brukat
myrjord. I Fånneslunda finns dock inte sam-

ma mö jlighet att göra.jämförelser under
1800-talet, då det inte finns två håradskartor
från olika år att tillgå.

Grödinge
Naturlandskapet i Grödinge karaktäriseras
av åsar, förkastningsbranter och sprickdalar.
Då det år ett landskap som låg under den

senaste istidens högsta kusdinje, ligger den
odlade sedimentärajorden i sprickdalarna
omgivna av kuperad skogsmark. Generellt
år sprickdalsterrängen relativt fattig på våt-
marker och i de fall de kan finnas är de re-
lativt små. I Grödinge skvallrar dock många
av namnen i området om att det trots allt
inte helt saknar våtmarker. Här har många
åkrar både kärr och mosse som ett slutled i
namnet, som till exenpel Dalkarlskärret,
Långkårq Hästkärret och så vidare. Enligt
den våtmarksinventering som genomfördes
i Stockholms lån under 1990-talet kan man
också se att endast 14 procent, det vill såga

ca tolr Lr,,adratkilomeret av länes inrentera-
de våtmarker kan betraktas som opåverkade
av mänsklig aktivitet. De år ofta påverkade
av dikning i samband med skogsbruk, men
även av dikning och sjösånkning som har
q.ftat till att vinna nyjordbruksmark.8 I Grö-
dinge, som tillhör lånets ytterområden, har
inte våtmarken påverkats lika starkt som i de
mer rätbebyggda centrala delarna av länet.

Kullurlandskapet i socknen domineras ar
ett antal herrgårdar med storskaligt odlings-
landskap, med all6er, parkanläggningar, man-
gårds och ekonomibyggnader. Detfinns dock
även ett flertal äldre byar med kringliggande
mer bruten odlingsmark och lågt liggande
åkrar, som först efter att dikningstekniker för-
finats har kunnat tas i bruk som åkermark.
Tlpiskt för odlingsbygder under högsta kust-
linjen är att åkrarna under historisk tid legat
lite högre upp i terrången. Detta då de lågt
liggande jordarna ofta varit för tunga och
haft för låg vattengenomträngning för att
bruk som åkermark skulle vara möjligt. I
socknen finns ett flertal områden med hög
bonitet, det vill säga hög kvalitet på odlings-
marken (bland annat vid Viad, Näs, Snäck-
stavik, Ösra Bröta, Uringedalen och Kagg-
hamraåns dalgång).e

Grödinge socken och Botklrka socken ut-
gör tillsammans Botkyrka kommun. Dess
närhet till Stockholm har spelat en roll redan
under tidig historia. Under 1600-talet då
statsmakten centraliserades flyttade många
adelsmän närmare staden. Delar av dem
valde då det område som nu utgör BotkFka
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ltigur 18:1
Mlnnarfu- oclr åhr:rana\s i GröcLinge sothen. Karta i;r dt ftsultat aa den öu$ihtliga arLalls som genom"ft;rts a1)

Gröd.inge so(ken. De Ljust grå )loilto iir åkennark hämtad från dtn ehanotnitka karkrn från 1951 och den suart(l
mlrmark (hiin oclt mossar) hämlad Jiån jotdartskartan från 1950- Ourläggen av dc:sa t!å )tlager i karkm aisax
tar i sodn.a &l p.i lg'Olalct troligen fanns rlihade nostnr ellc.r kiirr som bruhats som åkemarh dts. mJrjord.
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kommun, där kronan också ägde mark främst
i norra delen av lommunen. som ulgörs a\
Botkyrka socken.r0 I den södra delen domi-
nerade dock sjålvågande bönder och fidei-
kommissegendomar Bland annat tack vare
fi deikommissegendomarna har Grödinge
socken ett bevarat odlingslandskaptt och an-

ses \,ara en kulturhistoriskt värdefull bygd, då
den trots sitt läge i närheten av Stockholm år
relativt opåverkad av tåtortsutbyggnaden,
samr då många bvarorh torp ligger i ur:prung-
ligt läge.

Kartana\s
Kartan i figur I visar bygrånserna från 1800-

talet, samt tre kategorier av grå till svarta
ytor. Av dessa visar de svarta ytorna myrmar-
ken och de grå ytorna åkermarken samt de
rastrerade svarta ytorna dår de båda över-
lapparvarandra. Dessa är de i detta samman-
hang mest intressanta, då det visar var åker-
marken breder ut sig över det som karterats
som myrmark. Kartan visar åven var åkern
ligger på mark som enliet jordartskartan
från 1950-talet har ett tunt ytlager av torv
Denna visas i kartan med en enligrjordars-
kartan överensstämmande liggande s-for-
mad symbol. I den senare kategorin mark
kan vi troligen finna delvis bortodladt' n1T -

lord, i bmk eller nedlagd.
Inom området frnns tre större myrjordar

som år delar av kärr som dikats och som är i
bruk på 1950-talet. Dessa är Berga som lig-
ger socknens mellanvåstra ytterkant, Marie-
berg,/Snäckstavik centralt i socknen och
Ostra Bröta i sydöstra delen av socknen.

Berga
Den första av de tre myrodlingar som pre-
senteras nårmare är Berga i våstra delen av

socknen.

Jordartsanalysen visar att en stor del av

åkern på 1950-talet ligger på ett kärr som
stråcker sig över en stor del av gårdens tidi-
gare utmark (fig. 2).

Berga år en av Grödinges äldsta byar och
på 1500-talet socknens största by, med fyra
gårdar. På 1800-talet flyttas huvudsården
våsterut och det gamla bylåget fick senare

namnet Bondberga. Gården laga skiftades
1846. Skiftet innebar dock inga flyttar av

gårdar utan alla Bergas gårdar bevarades på
bytomten. Efter skiftet utökades åkermar-
ken västemt.r3

I kartan från 1871 (fig. 3) ligger Bergas
bytomt till öst och ågorna sträcker sig till
srörsta delen väsler ut mol soeLengränsen.
Byn ligger på ett större impediment och har
sin ängs- och åkermark runt om På alla si
dor. Västerut lrån bllomlen. r''list om vägen

som går mellan det icke namngivna båts-
manstorpet och torpet, ligger den mark som
översiktsanalysen visade vara brukad myr-
mark. På denna karta kan vi se att delar av

denna redan är brukad som åker medan vi
mellan torpen Stenbacken och Nybygget ser

delar av myrmarken som var i bruk som
ångsmark. Däremellan har en del av myr-
marken karterats som "mossar och kärr" en-
ligt beskrivningen till kartan. Detta visar att
marken måste ha haft karaktären av myr-
mark, vilket visar att överlägget med.jordarts-
kartan i detta fallet ger en rättvisande bild
av hur marken uppfattats av de som studerat
den i fålt. Flera av de ör,riga ml.nnarker som
Iinns ikartan trån t87l ö\eren\stämmer
med dem som visats i den översiktliga analy-
sen. Den skillnad som kan ses borde kunna

Itigur 18:2
[Jtsnitt öur Berga ur ]igur 1. M]rmarhs' oth åher
ana\s i Grödinge sochen. Det tasherade saarki om

rådct visar den )ta (lAt åker o& m)tmarh ituerlappar
uarandra titl iiaerlägget tilket ljder på att åhern i
detta område beslår at m]iord.
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Figur 18:3-6
Detaljerad, hartstud,ie aa llerga,. De f|ra tid,ssnitten utgörs aL, f,gur 3 hdradskartan från 1871, figur 4 håradskarta

från 1901, figur 5 ekonomish kartafrån 1951 satu rtgw 6 Jastighetskarla från 2001. I de flra kortoma som lisas
kan d.?n fhänd,ring som skett i. åkalna& och l/Jläge slud,eras.
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förklaras antingen i skillnaden i tid mellan
jordartskartan från 1950 och denna karta el-
ler i skillnaden i metoder och tekniker som

anvånts vid kartering och tekniker vid klass-

ningen av markslag. Myrmarkers karaktär är
inte heller konstant utan kan ha föråndrats
mellan karteringstillfällena.

Till Berga by finns år 1871 elva torp, varav
det som heter Berga Nytorp är huvudgår-
den i b1n och ligger sydväst inom ågogrän-
serna. I kartan från 1901 (fig.4) har också
namnet Berga överförts till tidigare Berga
Nytory och på Bergas tidigare bytomt finns
på 1901 års karta inget namn. Enjämförelse
mellan de två håradskartorna visar att också
ängsmarken på m)'rmarken strax våster om
torpet Nybygget samt vid det tidigare torpet
i syd ovanför Kilstugan nu är delvis uppod-
lade. Inom Bergas ågor finns nu endast två
ängar kvar, den ena i slutet av myrmarken
nedanför Erikslunds åker och den andra
strax intill grånsen i nordöst mot Marieberg.
Övriga ängar har tagits i bruk som åker.
Störst är den nya åkern vid Berga (tidigare
Berga Nytorp) och den nya åkern norr om
det gamla bylåget som på denna karta sak-

nar namn. I och med flytten aY gården sked-
de en förskjutning av gårdens centrum, och
mpjorden hamnade centralt i ågoma isLillet
för att som tidigare tillhört de bortre åkrar-
na, varmed den troligen fick en ökad bety-
delse.

Vid jiimförelse av de två ekonomiska kar-
torna från år 1951 (fig. 5) och 2001 (fig. 6)

kan man se att vid karteringen 2001 har i
stort sett all den vid sekelskiftet uppodlade
myrjorden tasits ur bruk, åven den som ta-

gits i bruk före år 1871. Av betydelse för
uppråtthållandet av myrmark är bland an-
nat åkerns läge i förhållande till gården.
Eftersom Berga efter flytten låg i myiordens
närhet kunde man förvånta sig att den skul-
le ha varit i fortsatt bruk. Studerar vi kar-
torna närmare kan vi dock se att bynamnet
Berga år 2001 återigen är skrivet i närheten
av det gamla byläget som här heter Bond-
berga. Detta då den nyare gården Berga vid
Berga Nytorp revs 1973.ri På platsen finns
idag endast en ladubyggnad. Marken ägs

idag av Stockholms stad. Trots omfattande
nedläggningar av åker år fortfarande den
tidigare ängen vid Berga (Berga Nytorp) i
bruk som åker även vid karteringen 2001.
Detsamma gäller den tidigare ängen som
brukas som åker vid Bondberga (Berga).

Odlingsmarkens utbredning idag år myck-
et lik den som går att se på 1846 års laga
skifteskarta, innan uppodlingen av kärret,
men en stor skillnad i dagens landskap är att
det saknas hus och månniskor

M ari eb er g / S n ä cks t ct u ik
Nästa område som sLuderats närmare är ett
kärr som ligger över grånsen mellan mar-
kerna på dagens Marieberg och Snåckstavik
centralt beläget i socknen.

Både Marieberg och Snäckstavik år herr-
gårdar med huvudbyggnader från 1700- och
1800talen. Snåckstavik år socknens äldsta
säteri, sorn byggdes 1642. Marieberg blev
det sist tillkomna såteriet 1705. Som ett av

Söder:nanlands första blev Marieberg redan
på 1720ralet instiftat som fideikommiss.r5

På häradskartan från 1871 (fig.8) kan vi
se att Mariebergs åkermarker tidigt 1åg på
den våstra delen av ägorna. På kartan kan
de ses som den del som ligger ovanför vågen
som går från Grödinge kyrka söderut mot

Figur 18:7
IltsniLL tuter Marieberg/Snäckstavih ur Jigur 1. My'
malh.s och åheru.nal1s i Grödingt sochen. Liksou i
Jigur 2 risar det ra,!;lrerade saarta ornrådet &n )la d.dr

åker oth tn)mo*. överlappar ranmtlra aid ituerkigget

ailhel tJder på att åhem i detta onråde bestax au mJr
jonL



Figur 18:8 Iign 18:9

Figur 18:10 Figur 18:11

Figur 18:B-1 1

DetuAerad, kartstud,ie aa Marieberg/Snäckstatik. De Jira tid,ssnitten utgörs a fgur I håradÅkmtanfrån 1871,Jigur
t häradskarta från 1901, J'igw 10 ekonomisk harLa lrån 195 1 samt f,gur 11 Iastighelskarta från 2001. I de lyra
karlorna som uisas han den Ja;råndring son sh?lt i åher o& ängsmarh stu(1eras.
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Snåckstavik. Nedanför vägen mot Kyrksjön
låg den största delen ar gårdens ängsmar-
ker. Merparten av denna ångsmark ligger
enligt den översiktliga analysen på myrmark.
I figur t har slörsta dclen av denna ängs-
mark utmed vägen och mellan Klrksjön och
Tyskbotten tagits i bruk som åker. På den
tidigare ängsmarken låg sjön Kyrksjön. På

1871 års håradskarta år denna karterad med
blå färg och tydliga gränser. År 1901 har
sjön en förändrad lbrm och området i och
kring denna har markerats som "mosse". Ett
område öster om sjön brukas fortsatt som

äng men i övrigt har ängen blivit åker eller
"mosse". Kyrksjön kom liksom många andra
mindre sjöar i odlingsbygderna att helt eller
delvis försvinna. På kartan från år 1950 finns
en liten del av sjön kvar, men år 2001 har
både sjön och namnet Kyrksjön försr,unnit
från kartan. Troligen är det ett resultat av

den dikning som myrjorden i dess närhet
krärt. m.d lt'änkning uch igenr'äxningsom
följd. I detta fall tolkas detta skedda som en

bieffekt då marken som vunnits vid sånk-
ningen av sjön inte har tagits i bruk.

Liksom i Berga servi i Mariebers/Snåcksta-
vik exemplet att ängsmarken på myriorden
vid sekelskiftet 1900 tas i bruk som åkermark.
Awecklingen av myrjorden under 1900-ta-
lets senare del är dock inte lika omfattande
hår som i Berga. I den övre delen av kärret
awecklas dock en del av åkermarken redan
före 1951. En relativt stor åker sydöst om
Kyrksjön tas ur bruk mellan 1951 (fig. 10)

och 2001 (fig. 11). Det finns dock en liten
r-lormad åker kvar i ltterkanten ar ml{ot-
den. Att östra vingen fortfarande brukas är
troligen ett rcsultat a\ diLningen. som vi

kan se på den ekonomiska kartan från 1950-

talet. Den våstra vingen ligger enligtjordart-s-
analysen strax utanför kärret.

Östra Bröta
Den sista av de tre områden som detaustu-
derats i Grödinge är det om-råde som ligger
sydiist i socknen nämligen Ostra Bröta.

Liksom vad beträffar Berga finns det be-

lågg för att byn Ostra Bröta har funnits se-

dan 1600-talet. Första gången Bröta nämns

i skriftliga källor är redan på 1450-talet i
samband med en tvist. Från 1600-talet flnns
tr'å gårdar i Bröta, Östra och Västra Bröta.
Från att byarna på 1600-ta1et har bestått av

t\,å gårdar vardera var Ostra Brtita vid Laga
skiftet I858 socknens största by med tio
hemman. Det var också den by där skiftet
fick störst effekt och sju av gårdarna belades

att flytta ut från bytomten.lri
I den översiktliga analysen visade överläg-

get likt de övriga exemplen, ett större kårr
som brukades som åkermark på 1950-talet
(fig. 13). I kartan över Ostra Bröta har vi
detta område till största delen söder om by-

tomten. Den breder ut sie från Marielund
no.. o- Östra Bröta bytomt till Soldattor-
pet Petersberg i söder nåstan ånda fram till
Storvreten i öst. På häradskartan från år
1871 (fig. 14) ser vi att delar av kårret är
uppodlat till åkermark men att stora delar i
den sydöstra delen år ängsmark. På den tidi-
gare häradskartan har inte området nedan-
för ängen karterats som "mossar och kärr",
men dåremot har en tarm från dess sydväst

ra del noterats, som stråcker sig mot den
njurformade myrmarken öster om den stör-
re myrmarken enligtjordartskartan. På den
senare håradskartan från år 1901 har de
störsla delarna av dcn södra stötre ängen

ligur l8:12
Lllsniu över Ostra Bröta ur figur 1. M)rmarhs- och

rikcrrnrtl.ls i Crödinge socken. Lihsom i figur 2 oth 7
tisar d.et rtstt'c.rade saartL området den Jta dår åher

och nymarh derhppnt ttmandra tid öaerläggel vilhet

Lldn få att åkan i d.tta amråde hestar aa m)4on1.
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I'igu r 18:1) Figur 18:14

Figut 18:15fLgur 1ö:1) Figur 18:16

Figur 18:J1 16
f)eLaljerad. hartstud.ie aa OsLra Bijta. De.f)ra tidssnitten ulgörs aa figur 13 håradskolanfrån 1871, Jigw 11 hibads
ka a Irån 1901, Jigur l5 ekonomish kat'ta från 1951 ramt ligur 16 fa,ttighelsharta från 2001. ] d.e hra k&rLama

'on Lti'as frn ngår dzn ft)ni nd i ns nn *"tt t åkpr o, h ö ne\narh.
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tagits ur bruk, medan en del utmed vågen
brukades som åker och en mindre del fort-
satte brukas som äng. Den nedlagda delen
samt ett stycke nedanför denna karterades
här som "mosse". Det har åven tillkommit
två relativt stora mossar inom denna del av

Östra Bröta vid denna kartering. Av de sex

ängar som fanns inom området 1871 åter-
står endast den redan nämnda mindre äng-

en i myrmarken. På häradskartan från år
1901 finns en nyodling i utmarken på det
nedre kårret i den sydöstra delen av Ostra
Brötas ägor.

På l95l års karta (fig. 15) kan vi notera
att det nu finns ett torp med namnet Ljung-
hem på nyodlingen vid det nedre kärret. Nu
har också den sista delen av ängen på kärret
odlats upp. Den åker som tagits i bruk vid
Ljunghem på 1g50-talskartan har (fig. l6)
år 2001 awecklats. De övriga delarna av myr-

-jorden är år 2001 i fortsatt bruk- Möjligen
var även Lindängen nordöst om Ostra Bröta
huvudgård ett torp etablerat på myrjord,
det vill såga den större äng som 1901 tagits i
bruk som åker. På kartan från 1901 finns en
tarm av myrmark karterad mellan denna
åker och en åker sydöst utmed den nyan-
lagdavägen upp till Lindängen. Myrmarken
i koppling till åkrarna kan tyda På att åven

dessa tidigare varit myrmark eller våta mar-

ker.

Resultat Grödinge

Mnd,m hlir åkn
I Grödinge har samtliga exempel som stude-

rats på en mer detaljerad nirå visat sig rara
kårr som innan de tagits i bruk som åker-
mark varit brukade som mader eller våt-
marksångar. Detta gäller de som tagits i bmk
efter år 1871. Undersökningen visar också
atr odlingen på mossar ålminstone inom
detta område utgör en ytterst liten del av

myrjorden. Detta då alla de exempel som
konstaterats via översiktsanalysen rör bruk
av kärr. Detta stämmer med resultaten från
våtrlarksinventeringen som visade att an-

delen opåverkade kärr år betydligt fårre än

antalet opåverkade mossar.17 Godsen ocb
områdets sociala sammansättning har haft
beq'delse för behovet av nyodling. Förutsätt-
ningen var att kunskapen, behovet, arbets-

kralten o<h de naturgirna lörusätrningarna
var rått för att nyodling skulle kunna ske.

Laga skiftet förberedde de stora gemensam-
hetsföretag som skedde vid mitten och slutet
av 1800-talet, som till exempel sjösänkning-
ar och uppodlingar av kärr och mossar.r3

Detta hade dock ingen nämnvärd effekt i
Grödinge, dår gårdarna ofta redan innan
skiftena var spridda och byarna endast inne-
höll ett fåtal gårdar. Godsen och gårdarna
berördes knappast alls av skiftena, då deras

mark redan oftast var samlad i en enhet.re
I området skedde dock en betydande ny-

odling och ökning av åkerarealen under
slutet av 1800-talet. Orsaken till detta var
bland annat den brl)dande öLningen av

torpställen och småhemmansågare. Grö-
dinge hade sitt befolkningsmaximum på
1880-taler. ueh detta var en lörutsättning
som krävdes för nyodlingen: det krävs näm-

ligen en större arbetsinsats för nyodling än

för att hålla en befintlig åker i bruk. Detta
innebär att nya ytor endast kunde tas i bruk
då överskott på arbetskraft funnits.20 Den
ökning som skedde verkar dock helt ha le-

gat inom det för marken rimliga erpansions-
spannet. Icirren var ofta eftertraktade som
åkermark, medan mossarna som tidigare
påpekats måste ha legat på gränsen för det
rimliga, varför de endast togs i bruk då alter-
nativ inte fanns. I Grödinge verkar alternativ
ha funnits.

I områden under högsta kustlinjen Place-
rades odlingarna högt upp för att förhindra
vattenskador på grödorna. Först då det
fanns ett ökat behov av åkerarealer började
man odlajord som kråvde dikning. Den
eventuella utdikning av området som skett
för ångsbruket kan också ha förenklat över-

gången till åkermark. Dessa marker var dår-
för bland de första att odlas upp när behovet
av mark ökade, samtidigt som forutsättning-
arna gavs för en förändring där ängen hck
allt mindre betydelse. Orsaker till föränd-
ringen ligger i större agrara föråndringar



med ny teknik,jårnplogar och dikningstek-
nik, åndrad växtföljd och införande av han-
delsgödsel.

Under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal
skedde en markant ökning av antalet torya-
re i Sverige. I Grödinge skedde den största
ökningen mellan åren 1825 och 1830, då
antalet torp ökade från 105 stycken till 152.
I enjåmförelse med grannsocknen Bottyrka
kan man se att det där inte sker samma ök-
ning av antalet torpare: där kan man istiillet
se ett betydande antal statare.tr Torparna
och statarna lar nödvändiga för herrgårdar-
nas drift och det vore intressant att studera
skillnaden mellan socknarna når det gäller
organiseringen av denna arbetskraft och
hur detta påverkat brulet och organisering-
en av landskapet.

Grödinges torp ligger ofta i anslutning
till byarna och torpensjord är ofta svår att
urskilja från bljorden på en översiktlig nivå.
Därför kan inte i denna undersökning av-
göras hur många av torpen som låg på myr-
mark. I detaljunderökningen vid Ostra Brö-
ta kan som tidigare nämnts konstateras att

det fanns två torp som etablerats på myr-
marl mellan åren l87l och 1907.

Ytterligare ett par åkrar som pockar på
uppmårksamhet vid studier av Gröd-inge
finns i Stora Uringe direkt norr om Ostra
Bröta. I Stora Uringes ägor finner vi på det
ekonomiska kartbladet från 1951 wå åkrar
med kärr som efterled i namnet (fig. 17).
Det är "DalLarlskärrer". iom korsas av vägen
strax öster om Stora Uringes bytomt, samt
"Slåkårret" som ligger ytterligare österut.
"Dalkarlskärret", som på 1951 års karta är
karterat som "Betesmark på tidigare åker",
är enligt jordarskartan från 1950 delvis kärr.
I akten till laga skifteskartan från 1846 be-
nåmns Dalkarlskårret som "Nyplogad kårr-
mylla sand och ler botten". Finns det under
m1r-rnarken ett sedimentärt underliggande
jordlager såsom gytqelera, kan man fortsåtta
odlingen åven efter towens bortodling, om
man kan reglera vattennivån. Det är dessa
mlrodlingar som oftast går att bruka under
längre tid. När torven oxiderat och sjunkit
samman kan mal fortsätta att brukajorden
under22 Namnet "Dalkarlskärret". som år

Figtr 18:17
Del aa Stora Uringe i Grötl,inge sochen. 'fvå au l4ns åhrar har namn ned, k.ifi i slutl2d,et, Slåktinet och Dalkark-
h.än-et. Båda namnen berdttar något om åhxarna, fdrutam att d.e dx ti(l.igare m)nnark kan namnen säga oss något
om dcss tillkomst och titligare bruk.
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återkommande i flera delar av Sverige, talar
möjligen om hur dikningen gick till på detta
kärr. En av de uppgifter som utfördes av de
arbetsvandrande dalkarlarna, även kallade
herrarbetarna, varjust dikningsarbeten. Ett
annat vanligt förekommande namn som ta-
lar om bruket av myrmarkerna år Slåkärret.
På 1951 års karta ser vi en åker med ett tyd-
ligt markerat dike utmed hela åkerns 1ångd.
Tittar vi på akten till laga skifteskartan be-
nåmns Slåkärret sorn "ångsmark och sidvall".
Sidvallsångar är ett annat namn för ängs-
mark som ligger på naturligt våta marker
som till exempel vid sjöar, vattendrag eller
på myrmark, det vill såga samma bruknings-
lonn 'om med ett annal namn benåmns som
mader. Våtmarksslåttern och sidvallarna gav
ett behövligt tillskott rill hårdvallsängarna
och har i norra Sverige ännu i sen tid ofta
varit avgörande för kreaturshållningen.r3 Det
var vanligt att sidvallsångarna inte kunde slås
varje år såsom hårdvallsängarna, och olika
metoder har också anvånts för att förbåttra
dess avkastning, som till exempel reulering
av vattenflödet till en form av översilnings-
ångar och dammängar. I norra Sverige hade
det slagna srarrgrärer lika goda rräringsvär-
den som vallhöet nedan det i södra och
mellersta delarna av Sverise hade en något
såmre status.2r Uppodlingen anses vara den
största orsaken till att denna typ av natur-
ängar ragirs ur bruk i hela Iandet. Även tle
förbättradejordbruksmetoderna som kom-
mit att användas har gjort att vallodlingen
har kunnat ske på åkrarsom ridigare anränLs
för sådesodling.'?5

Aaa ecklin g au myrj ord,en
Orsakerna till awecklingen av myrjorden
var flera, och eftersom de inte alltid var di-
rekt relaterade till marken utan låg på ett
socialt plan kan de vara svåra att utreda. Ar-
veckling av åkerjord kan till exempel bero
på arvsskiften och försäljning avjord, men
det finns också mer direkt $.siska orsaker till
att myrjorden awecklas. Vid Östra Brötas
torp som har en kortare brukningsperiod
på myrjorden kan försumpningen ha spelat
en roll. Vanligr är att myriorden krävde om-

dikning efter 30-40 år.,6 En orsak till ned-
läeeningen kan vara att det vid rillfället för
omdikning inte fanns tillräckligt med ar-
betskraft tillgånglig för att derra skulle vara
ett lönsamt företag.

I Grödinge kan Stockholms stads stora
markinnehav ha haft betydelse för föränd-
ringen i bruket av myrmarkerna, då dejord-
brukare som arrenderar marken brukar
stora sammanslagna enheter. My5'orden un-
der 1900-talets slut benämns med begreppet
tillskottsjord. För att tillskottsjorden skall
vara lönsam att bruka måste jordbrukaren
ha överskottstid som kan läggas på bruket av
myrjorden, som trots sin låga avkastning då
blir lönsam. De stora enheterla gör att någon
överskottstid knappast är rillgånglig varmed
bruket inte ger ett tillskott till den totala eko-
nomin. Stor berydelse för fiirändringen i bru-
ket av mylorden hade också den allmånna
nedläggning av åkermark som skedde under
1960-talet på grund av överproduktionen.

Fänneslunda

Bakgund Fänneslund,a
Naturlandskapet i Fänneslunda kånneteck-
nas av sitt låge över högsta kustlinjen med
osorterade stenrika jordarter som krävde,
relativt de sedimentårajordarterna, en be-
gränsad dikning. Genomslåppet av fukt ge-
nom jorden gav förutsättningar som tillät
grävning av kanaler med ganska stort av-
stånd.?i Bygdens talrika myrmarker som lik-
som öwig odlingsbar mark är rik på sren har
brukats för bete och odling. Mängden sten
har gjort det kossamt i arbetskrafr med od-
ling och nyodling. Stenmångden kan dock
ha varit mindre i myrmarken ån i fastmark
varför den av denna anledning kan ha varit
attraktiv för nyodling.,s

Kulturlandskapet i Fänneslunda har hi-
storiskt dominerats av socknens herrgårdar
och deras ägare. Fänneslunda säteri var den
största herrgården och hade en betydande
roll, medan socknens andra herrgårdar Sol-
berga o-ch Sotared hade en mer undansk).nd
roll.'!o Övriga brukade enheter var små och
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kan ofta anses ha varit mer ett komplement
till andra inkomster, bland annat av hant-
verk, än att ha utgjort hu!'uddelen av inkoms-
ten. Gårdfarihandel var vanligt förekom-
mande men anses ha minskat då ståndsper-
soner förbättrat förutsättningarna för jord-
bruket i socknen.s0 Detta var också maktens
viUa, uttryckt i ortbeskrivningar, då man
föredrog att bönderna inte ågnade sig åt
handel vars vinster kunde ge försåmrad mo-
ral och arbetsvilja.3r

Kartanalys
En kartanalys likt den i Grödinge gav ett re-
sultat i kartform enligt (figur 18). Dock har
det på grund av tekniska skil inte varit möj-

ligt att utskilja kategorin "tunt ytlager av
tor-v" vid denna analys. Kartan ger en bild av
Fänneslundas åkermark som kan tolkas som
trolig myrmark. Hår har åkermarken från
1959jåmförs med mJrmarken frånj ordarts-
kartan från 1980-talet.

I den översiktliga analysen har de åkrar
som bedömts som trolig myrmark valts ut
utifrån sitt låge vid eller i ett kårr eller en
mosse. I den uppföljande analysen har de
ålrar som enligt den lörsta anal)sen vi\at sig
vara trolig myrmark gåtts igenom för att se

hur de har benämnts i den laga skifteskarta
som finns för Fänneslunda från 1919. I text-
akten till laga skifteskartan beskrivs valje del
av byns marker genom en bedömning och

Figur 18:18
MJmarks- oth åheranabs i
liännes luruLa socken.

Kartan iix ett resultat aa den
iitersihtliga anal)s son
genomfirts aa Fännes lund,a
socken. De ljust grå )torna
är åknmark hd,mtad, från
d,en ekononiska hartan lrån
1951 och den ntarta myr
mark (kän och mossar)
h timt ad. fr ån.j or dar ts k ar tan

från 1980. Olerltiggen a.x

.Lessa tuå Jtl1.get i hartan
tisar aat i socknen del på
1 9501alet troli.gen fanns
d.ikafu mossar el.l.er kih"r som
bruhatt som å.hamark d; s.

myrjonL.

- 
bygränser

I myrmark 1980

llrLat äket 1as0

; åker pä myrmark
0 750 1,500

meter
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kategorisering. Vid kontrolluppföljningen
har alla dessa åkrar i textakten till 1919 års
karta uttryckligen benåmnts som "myrjord",
och allt som oftast med beteckningen "myr-
jord på sandbotten".

En stor del av myrjorden i Fänneslunda
ägdes av säteriet men brukades ay torpare.
På 1890 års karta kan vi bara se två torp med
kärrnamn, Stora Kirret och Grankärr, vilket
ger en bild av att andelen torp på myrjord
skall ha varit begränsad med tanke på det
höga totala antalet torp. Utifrån analysen
kan vi dock se att minst 19 av socknens 39
torp har åkrar som besrår av myrjord. Flera
av dem har hela sin åkermark på myrjord.
Fram till 1959 har i stort sett alla dessa åkrar
tagits ur bruk. Den myrjord som dock har
fortsatt att brukas är den som enligt 1895 års
karta ligger under de större gårdarna i sock-
nen. Den myrjorden har också ett mer cen-
tralt läge i förhållande till torpens myrjord.
Strax efter sekelskiftet kring år 1900 mins-
kar befolkningen i Fänneslunda på samma
sått som på många andra gods, och i stort
sätt alla torp i socknen blir öde och tomma
och den kvarrarande arbetskraften inhyses i
statarlängor som byggs på godsen.3'

Sotared
I Fånneslunda ser man tydligt både i lokal-
historiska källor och i kartmaterialet från
1800- och 19OO-talen att ågarna till Fän-
neslunda säteri spelat en betydande roll för
utvecklingen avjordbruket i socknen. Tre
generationer Sundler har alla benämnts
som "driftiga och effektiva mån", som står
bakom både dikningar, väg och brobyggen
samt andra lörbättringar ar förursättning-
arna förjordbruket i socknen.s3 Ett exempel
är den omfattande dikning på Sotareds ägor
som redan på 1816 års karta har tydliga di-
ken på vad som enligt både karta och tidi-
gare analys år myrmark (frg. 19). I beskriv-
ningen till kartan står:

Sotareds Mosse så kallad, som under Nr 35,
36 och 37 är utmärkt på kartån, och finns i
en sträckning, består till ytan af en tufvig
or h till I I 2 aln. djup uruten hvirmossa.
bevext(?) Af så kalladt Tåg med ringa

Ljungblandning, hrvarken tjenande till
Bete ej heller möjligt eller gagneligt Till
albärgning. Mångårig och högst kostsam
åtgärd synes ärfodras Ti]] winnande af nå-
gon des fruktbarhet, men likr"äl i afseende
därpå har Herr Håradshöfdingen låtit år
1814 förbereda den å en del deraf värk
stälte och å Chartan utmärkte utdikning.

Denna häradshövding är troligen vice hå-
radshövding och dåvarande ågare till Fän-
neslundaJohan Sundler som byggt upp Sota-
red från ett bondhemman till herrgård på
1810-talet.31Vad blev det då av denna kost-
samt utdikade så kallade mosse? I figur 20
kan vi se att det dikade området inte är åker
vare sig på kartan från 1890-talet eller på
1950-talet, vilket i och för sig inte innebär
att den aldrig togs i bruk som åker, men som
tyder på att området kom att användas till
något annat. Alternativt blev det, som man
kan förstå av texten till kartan, omöjligt att
bruka marken trots det myckna arbetet. Om
man studerar området på ett flygfoto från
1990-talet hos lantmäteriet år det skogbe-
lrrxet, med tydliga dikesaktiga radeq som
utmårker våxtligheten i området från kring-
liggande skoe.

Resultat Fänneslunda

Tbrp are o c h h ut gård.arn a
I Fänneslunda finns ett rikare material av
skrifdiga källor som rör förändringen i br-u-
ket av myrmarkerna än det som fanns att
tillgå för Grödinge. Hår har bruket av myr-
markerna haft en mer utpråglad försöks-
och nyodlingsform än i de exempel vi såg i
Grödinge, där det snarare handlade om för-
ändrat bruk av redan brukad mark. En stor
andel av de torpare som fanns under 1800-
talet i socknen har brutit ny åker i kårren
och mossarna, men åven de större gårdarna
hade en mindre del av sin åker på myrjord,
enligt den översiktliga analysen. Utifrån det
som skrivits om familjen Sundlers myckna
arbete i förbättringar och dikningar fram-
llår der nästan som en mosättning när man
ser den omfattande andelen myrjord vid
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Figur 18:19
Del ax Agomät ning/Agoa mäl-
nin 91 Ekon o mis k oc h r iågån gs b e si.ht

ningska,rt&från 1816 ijaer Sotared i
nona dclcn ar Fänneslunda wcha4
som dsar m d,i,kad, mosse, nr 37 i
kartans beteckning.

Figur 18:20
Del aa Sotared, 1)isar områd,et fh d.en

i rtgur 19 ai.sadz dikade mossm i
hdra.dskartan från I 8 gryta,lzt.

Fign 18:21
Ekonomish harta Jrå,n lg5Gtal.et !i-
sar områdct fi dm i fgn 19 ökadc
nosserL.
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torpen och bristen på genomförda större
satsningar vid såteriet. Kanske kan det stör.re
dikningsprojektet vid Sorared samr liknande
projekt ha hzrfi en tånkt effekt som förevis-
ning och gott exempel. Tankegången ståm_
m.r med ridens. och erntrlogen Maria Adolfs_
son an\änder ett exempel hur dåtidens äm_
betsmån såg på förhållandet: "på dikningen
har allmoger hittills warit ganska njugg,
men, efter ståndspersonernas exempel, böi_
jar han nu aIlägga den gamla fördomen, ?rtt
dikning ej är annat tjenligr ån au onödigrwis
forspillajorden."si Med det stora antalet åags_
verkstotpare som det fanns på Fånneslunåa
torde det ha inte varit något problem att ge_
nomföra dikningar Iikt den på Sotared åvLn
om udallet inte gick att fömtspå, och även
när förutsåttningarna såg ganska skrala ut. I
torpkontrakten kunde det till och med ofta
ingå ett fast måft på hur mycket dike rorpa_
ren skulle gräva till huvudgården utöver de
fasta dagsverkena.s6 Dessa tidiga diknings_
arbeten understöddes dock inte generellt av
staten, då bidrag för uppodling av myrmar_
ker fanns att få först senare, från lg7O_ralet
fram rill 1920.37 Svårare var det då för rorpar_
na att på den tid som inte gick åt till dags_
verken eller annat arbete på hur,udgården
hinna med att röja sten och dika på dit egna
torper.I de Iallder var kärrdärawarrningen
var god och med ett gott underlag som eiter
att myrjorden sjunkit samman kunde tas i
bruk, var det säkerligen en god investering.
Vårre kunde det vara då mos"ar. som hJr
såmre nåringsvärden, eller mer svårawattna-
de kärr togs i bruk, eftersom arbetet då tro_
ligen gav betydligt mindre rillbaka.

Sammanfattnins
Myrmarkerrra har geÄom hisrorien spelal
en viktig roll i lantbruket som marker för
slåtter och bete, De myrmarker som har haft
rått förubåttninsar har relativt lått kunnat
tas i bruk som ångar eller åkrar. Våtmarks_
ängar eller mader har haft en stor betydelse
lör gårdens elonomi och deL \ar lörst när
ångsbruket forändrades med nya växtföljder
och handelsgödsel som de värdefulla ing-

arna kunde läggas under plogen. Vad som
kunnat konstateras i dessa analyser år att
denna bild överenssrämmer med der skedda
i Grödinge.

Uttryck som "rikedom åt fadern, svålt åt
sönerna" har använts för att beskriE de pro_
blem som uppstod med myrjorden, iom
rrots en rill en bö{an god period i långden
kunde visa sig vara alltför arbetskråvande,
Urlakning av näringsåmnen, bortodling
med sättningar ånda upp till tio mm per år,
behovet av omdikning och de ofta alltför av_
lägsna lågena i förhållande till bruknings_
centrat år negativa effekter som hade stor

!g1AA"t for myrodlingens kontinuerliga
tillbakagång..3 I exemplet Sotared beskrivs
dikningen vara utförd på ,'Sotareds 

mosse',.
Det är dock viktigt att ha i meclvetande atr
de definitioner som användes historiskt inte
överensstämmer med dagens. Ett område
som beskrivs soln en mosse på en historisk
karta kan mycket väl i själva verket ha varit
ett kärr och omvänt. Sammantaget beräknas
tlo procent av den totala svenska myrodling_
en utgöras av mossar, bestående till hur.rrd_
delen av näringsfattiga vitmossor.rs Ett mål
för utveckling av analysen är att söka särskil_
-ja myrjorden som finns på kårr och m1,rjord
pa mossar.

I de båda exempel som beskrivits har
herrgårdarnas inflytande varit betydande.
Aven om inre all mvrodlingskerr direkr ian-
slutning till huvudgården har deras infly_
tande på torpare och andra mindre enheter
kunnat skönjas. Sotaredsexemplet visar ock_
så hur de större jordägarna med sirt förfo_
gande över arbetskraften kunde genomföra
omfattande dikningsprojekt med osäker ut_
gång. Prqjekt kunde dock inte ra hur srora
som helst. Agarna till Fänneslunda under
åren 1871 rill 1886, Makarna Odqvist, gick i
konkurs och fick lämna herrgårclen som ett
resultat av ett ännu större dikningsprojekt,
"Den stora qjösänkringen i fu,,. sioienmine_
err cller kanalgråvningen hade diskrrrerais
sedan Sundlers tid men påbörjades först år
1873 och avslutades år 1884. Odqvist på Fän_
neslunda var en av initiativtagarna till arbe,
tet som skedde utom socknen, men till vil-



ket dagsverkstorpare från Fånneslunda fick
vandra för att utföra dagsverken. Den be-
rörde ett flertal sjöar, åar och större bäckar
inom Fänneslunda, Varnum, Rångedala, Tär-
by och Gingri socknarao

Den presenterade undersökningen har
visat på hur bruket av myrmarkerna föränd-
rats från slutet av 1800-talet fram till 2001.
Tydligast år att det kråvs en tillbakablick
längre bakåt i historien för att få en bild av

hur bruket av myrmarkerna tagit sin bö{an.
Mellan de två studerade områdena finns

en markant skillnad i naturgeografisk karak-
uir. I Grödinge socken är myrjorden till stor
del integrerad i den övriga åkermarken då
det är mindre med skog och utmark mellan
blarna. ljämlörelsen mellan de två områ-
dena som har presenterats bör skillnaden i
ytstorlek uppmärksammas, då Grödinge
socken år betydligt större ån Fånneslunda
socken (se skala i figurerna 1 och 18). I Fån-

neslunda socken finnervi myrmarken i stör-
re grad i utmarken och inte så ofta i anslut-
ning till byarnas åkermark. Hår har torpen
ofta haft en mer perifer lokalisering och då
ofta vid myrmarker, till skillnad från Grö-
dinge sockens torp.

Analysen har visat att bruket av mossar
kan ses tidigt i både Grödinge socken och i
Fänneslunda socken. I Sotared dikades myr-
marken redan på tidigt 1800-tal och i Berga
och Östra Bröta har delar av myrmarken ta-

gits i bruk som åker före 1871 års kartering.
Fortsatta studier kommer att slfta till att se

när dessa tidiga dikningar av myrmarkerna
har skett och i vilket sammanhang detta
skedde.

Noter
1 Inom avhandlingsprciektet Mafi i maginabn ska.

jag f6rsöka se hur omfattande myrodlingcn
egentligen rar och vilka drivkrafter och initia.iv
som låg bakom denna.

2 Löfroth 1991. s. 37.

3 Håkansson 1995, s. 61.

4 Wallin 1980, s. 13.

5 Persson 19i16. s. 128.

6 Begreppet mossktLllur anvånds i dcnna artikel
som ett samlingsnamn för verksamheter som

446

rörde ton'mark och myrarsom gjorts i anslutning
till der rörelsc under 1800 1900-talen, där Moss

kulturIörcningen, dess lantbruksingenj6rer samt

hurhållninSsåltskapen lar huv[daktörer och in-
spiratörer

? Stenseke 1997. s. 13.

8 Våtm.$k\imtmhing i Stochholns bn 1997 , s. L

I Mörklbrs & Ull€rt 1988, s. I L
10 BotlErkas hu.lrlrkrrdr*aP 1989, s. I 1.

I I Mörkfors & Ult6n 1988. s. 27.
12 Bortodting: myrjordarna gav ofta en hög avkast-

ning de första åren, men hade en bcgränsad möj-
lig brukningsperiod. Når torvjorden bryts upP
och bö{ar brukas ökar dllföNeln av syre och det
sätter igång en oxideringsprocess som brylcr ner
jorden. Fenomenet benämns ofta som bortod
1ing.

13 Mörkfors & Ull€n 198u. s. 1081.

l4 Mörkfors & Ull€n 19u8. s. 109.

15 M6rHors & Ull6n 1988, s. 110-I17.
16 M6rkfon & Ull6n 1988, s. 36, l24t
17 Våtmarklinl)el ering i Stockhotns Uin1997, s.3a.
18 urallin 1980, s. 1.

19 Våtnarhsin mteting i Stockholms län1997.
20 Håka,rsson 1995, s.52.
21 Mörl(fols & Ull6n 1988, s. 29t
22 Hallgren & Berglund 1S62, s. 14.

23 Östeman 1976, s. 33.

24 Östcrman 1976, s. 34f.

25 Österman 1976, s. 56t
26 Håkansson 1995. s.96.
27 Lundgren 1994, s. 184-185.
28 Krmm 1949. s. 34.

29 Hill 1996, s. 10-12.
30 Lindskog 1985, s.562.
3l Arlolfison 2000. s. 16.

32 Llill 1996, s. 11.1.

35 Hill 1996, s. 50-71; Lindskog 1985, s. 560.

34 Hill 1996. s. 287.
35 Holmberg, 1843, s. 75, citend genom Adolfison

2000. s. 39.

36 Kumm 1949. s.941.
37 Srenstra;m 1994. s. 164.

38 Hallgren & Berglund 1962, s. 14.

39 Hallgren & Bergllrnd 1962, s. 14.

40 Hill 1996. s. 103f.

tkåll- och Iitteraturförteckning
Otryckta hartor
LantnäLrts t)nkenr arkirr, Giil) l?

Lagaskifteskarr.r
Fånneslurda 1919
Sotared nr I 1816

LSA O.17-,r:,{

r.sA o47-16:2



Tryckta kartor
Svartlösa h:d 1871

Jordartskarta 1969 Ae4

1983 Ac58

H.Möller &
G. Stålhös
A. HillclFn

Lida-Påmalm Hellaskarta
nt 72

Ekonomiskt kartor
Fänneslunda 1959 7C31,7CZh, 7 C4i, TCZi

C,ödinge l95l 10i2,. l0i2d. l0i2e.
10i1b, 10i1c, 10i1d,
10i1e, 10i0b, 10i0c,
l0i0d. 10i0e.

2001 2c, l0i2d,10i2e,
l0ilb, l0i1c, l0ild,
l0ile,10i0b,10i0c,
10i0d.10i0e.

Orienterings
karta 1991

L an tn ä t a* 4 rc ke ns a*iv uuu. tan tm a t erie t. se

Aldre ekonomiska kartor
Ås h:d koncepr 1890-1B97
Svardösa h:d 1901-1906 Gr6dinge

Jrr2-67-3
Rickten T1l2-67-4
Lundby J112{7-9

Orfoforr) 2002 Fänneslunda

Håkansson, A., 1995, "Dränering, udikning, sjösånk'
ning och ångsbevattning", i Bengt M.P Larsson,

lanken Myrdal & Mats Morell (red.), ZiirråoÄ i
agmrhistoria, Uppsal^, s. 57-65.

Kumm, Elfred, 1949, /ord.hunget och dagnierkstot\ $tJif
ter utgivna av Arbetarnas kultruhistoriska säll-
skap, Ny följd, nr 9), Stockholm, 184 s.

Lindskog, Peter Eriksson, 1985 (Faks. 1812-1B16), ,Fär

sök til en hont beskn ning am Shara s It, Mnnkeda1,
632 s.

Lundgrdn, Jan, l994, "Lfterkrigstidens skaraborgs
bönder har skapat nya kulturlandskap", i Agneta
Boqvist (red.), M)lla nulc männisha dd uängötsAa

kulturlandshapet, några bnttstJcken, Skan, s. lJ3-
ta?.

Löfroth, Michael, 1991 , Våmarktma oå daas belJdake,

Solna. 93 s.

Mörkfors, Gunnel & Ull6\,lr\get,7988, BotA)rka huhur-
niljänuentffing. Del I och II aa kultul.ninnes ård6-

Prosan,Tvmb4lJ6 s.

Persson, Christer 1986, "Kulturlandskapcts föråndring
under 1800-talet. Befolkningsökning eller agnr
kapitalism?", Yn$, s. 127 -139.

sren.eke. \4Jrie. 1997. BonJq v,h tandtAapor. Äga*,o.n
brukarcs rclationet till narAema o& tr;nltiuningar fi
en ulhå ig narlnn änd.nt"g, Lund, 2I2 s.

Stenstr6m,.Jonas, 1994, "Narurliga fodcrmarker le
vande fbrnmirmen och historiskt arkiv", i Agneta
Boqvist (red.), M)lld 

'nul.e 
nännisln d.et uktg|tsha

kuLurlandskaqet, några brottstJcken, Skara., s. 159
112.

Wallin, Sven Erik, 1980,'Jordbruket och !ätmarkema",
i S\mfasiun om uåtnark r.l9B4.lönköping, r40 s.

Våtma*sin entering i S!.ochholms län,1997, Stockholm,
20? s.

Österman, Arnika, 1976, "Våtmarkslåiter - som den
skildras i Nordiska museets uppteckningar", i
Engströn rn.n. (red.), M)imarker. En bok am brukel
a1i åtnarkmaf;n och na Xårlskrona, s. 32-59.

Förteckning över bilder och
bildtexter
Figur 18:1-21: se otryckta och tryckta lbrtor i Kåll- och

litteraturförteckninsen ovan.
Figur 18:5,6, 10, 11, 15-17,21: Olantmäteriverker

L;\le 200c. N'ledgi!"nde I 2008 672.

Tryckta ktilkn och httff&tur
Ädolfsson, Maria, 2000, Fäd.emeslandets Aänn%lon. On

sv ensha or fi es krianin g sproj ekt och änn ebnuin: Iö lk Lh.t s -

shiltlringar undo 1700- och 1800-talet, S.ockholm,
292 s.

Bo&)rkas Aullurhndinq - m inuenk ing ach natumilrdes-
bedt;rnning fircn 1989,Upps. Geogr 2623

Hallgren, B. & Berglund, C.,1962, De odlade nJtl(/rdar
nas odattn.ins och anuåndning ]tedogiheke fn en

h)e iktkg inunteÅne au den odktu ry1jor dsarcalen i
landet oeh en undersiikning au bl.a. )BAnknings|Lnk-
M !å ryiordalnas liamtida anuändning, Uppsat^,
59 s.

HiI, Öian, 1996, vtlt?ir sobn. Heffgårdar oth männitkor
i Fännennnda och Cawarq Borås, 310 s.

Holmberg, Axel EmanLte\ 1443, Bohusftins Historia och

Beshrifning 3 Anntin BesArtfuing sant EnskiLl beskrif
nins öfuer Nonuikens Fiederi.

447



3{lnsxk*itirrf * f5i-ri1r i;i!:,.
:

-:,!l)\t:--:

li:ri- i:.ri.. ' -r:

Kor/ 4nder"'*.
//o../c, b !,t /7ö,+ /, - rq

/.otc/ 6t b/.c'3.p/ qÅ./. 
''ö- 

u"P

o//.,t 4Å atÅä//24 a' /Q-4'o.*e1
6j,,t t4

DTPLoM FöR UPPMUNTRAN AV ODLINGSFLTTEN.

Från 1922 delade Svenska Mosskulturför-
eningen ut guldmedaljer för sårskilda in
satser och silvermedaljer till småbrukare
"för berömvård odlargärning", efter en do-
nation av professor Hjalmar von Feilitzen.
Senare tillverkades också medaljer i brons.
Från samma år delade man också ut pre-
mier "för uppmuntran av odlingsfliten", ur
en f<rnd donerad av godsägaren Troed
Nelsson. Medaljörerna och mottagarna av

premier presenterades i föreningens tid-
skrift och alla fick ett diplom prytt med
riksvapnet och två motiv från Flahult, dels
den orörda vitmossen (Granarps mosse)
och dels den uppodlade mossen med en
frodig bete$äll, allt omgivetav blommande
skvattram. På fotot ses två av de tre silver-
medaljörerna 1922 framför Carl von Feilit
zens byst. Det a!'bildade diplomet från 1934

är undertecknat av föreningens ordförande
landshövding Axel Ekman och förestånda-
re Hugo Osvald. Premiemottagaren Karl
Andersson var född 1879 och hade på 20 år
odlat upp 22 tunnland på torrlagd mark
och uppfört "en hel liten gård" med t häst
och 7-8 kor. (Fotot troligen ur Svenskt
Land 1922, diplomet i privat ågo) i
Fred,rih un Feihtzen
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