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"... en gruva kan man skörda men inte
plantera". Mosskulturföreningen och
uppodlingen av Norrland
HansJohansson

Inledning

ökningen

Svenska Mosskulturföreningen bildades i
Jönköping som en förening för lånet år 1886.
Ganska snart utökades emellertid förening-

åker per capita hade ökat från 34 hektar per
100 invånare år 1750 till 65 hektar år 1860.
Men under de 50-60 åren därefter hade nyodlingsarbetet avtagit, påpekade riksdagsmannen och ledamoten av riksdagens kolo-

ens "ansvarsområde" till att omfatta hela
landet vilket i sig kan ses som ett tecken på
föreningens ambitioner och inte minst bakomliggande ideologi. Mosskulturen var något som i allra högsta grad angick hela landet
och inte endast lantmånnen i Jönköpings
län. Av naturliga skäl (i ordets rätta bemårkelse) kom så småningom mycket av föreningens intresse att riktas mot Norrland. Själva
argumentationen för en nyodling på mossjordar hade som bärande drag mossjordarnas stora utbredning, i slnnerhet i Norrland.
Det var också i Norrland som behovet av nyodling var som störst, ansåg man. Förhållan-

det var således sådant (ur mossodlingsvännernas perspekliv) att behov och resurser. i
avseende på odlingsbarjord, sammanföll på
ett rynnerligen fördelaktigt sätt.

Århundradet före 1860 hade i Sverige karaktäriserats av en formlig odlingsexplosion.
Arealen odladjord hade ökat från 600 000
hektar åker 1750 till 2 500 000 hektar åker
1860. Denna stora ökning hade överstigit

av befolkningstalen så att arealen

nisationskommittd Paul Hellström i Norvåzrzd^r
jordbruh (1917). Dessutom minskade jord-

bruksbefolkningen, 1880 uppgick den till
3 078 000 personer men år 1910 hade den
minskat till 2 663 000 personer. I Norrland
hade dock den jordbrukande befolkningen
fortsatt att växa.2

Norrlands stora areal var ett faktum som
ofta påpekades runt det förra sekelskiftet.
Landsåndans areal var betydligt större än
Götaland och Svealand tillsammans, 261
270 kvadratkilometerjämfört med 186 821
kvadratkilometer Paul Hellström trodde
emellertid inte att Norrlands enorma landmassa skulle kunna motsvaras i ekonomisk
och den.rografisk betydelse för landet.3
Men detta väldiga landområde kan på
grund af sitt nordliga läge och öfriga naturförhållanden aldrig blifva af den betydelse för vårt land i sin helhet. som de
ofi'an angifna arealsiffrorna kunna synas
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Såsom framhölls i kapitel 2 var Mosskulturförening€ns intresse för Norrland inled-

ningsvis förvånansvårt slagt. Kanske berod-

de det på att tjänstemännen höll till långt
borta i.fönköpings län. Efter sekelskiftet
ökade dock gradvis föreningens intresse

för

Norrland. Ett tecken på detta var att föreningens sommarmöte 1913 genomfördes i
Norrbotten, med besök i trakterna kring Piteå, Boden och Haparanda. Erfarenheterna
blev så goda att det beslöts att en särskild
skrift om mötet skulle ges ut. Där står i inledningen: "Hvad ha vi sett? Jo, vi har sett
en befolkning, som börjar vakna och förstå
att den, utan att hittills veta det, sitter omgifven af rika titlfätlen till ökadt vålstånd och
som nu girigt stråcker sig mot den upplysning som bjudes ... Ty det måste sägas:
okunnigheten har förr varit lika stor som
liknöjdheten, och den sista har varit rikbekant." (s. 5). a

antyda. Särskilt gäller detta omdöme om

man ser på Norrland såsom jordbruksland.a

Men ehurx Norrlands klimat vid enjämförelse rned andn trakter, som ligga på
samma polhöjd, måste anses !?ra o\?nligt
gynnadt,

så

gör sig äfi7en närheten afpolen

på ettsynnerligen kånnbart sätt gällande.5

Trots uttalandena ovan var Hellströms syn
på nyodlingens möjligheter i Norrland positiv Det fanns stora möjligheter till en expansion som i sig skulle medföra möjligheter till
hemmanskllvning och utflyttningar. Sårskilt
inom Västerbottens län fanns ett "utomordentligt" stort intresse för nyodling. Inget
annat norrländskt län hade i så stor utsträckning begagnat sig av det norrlåndska avdikningsanslaget, påpekade Hellström, som menade an professor Gustav Sundbärg i emigra-

tionsutredningen hade underskattat det
norrlåndska jordbrukets betydelse för landsdelens näringsliv. Sundbärg hade ansett att
de gynnsamma förhållandena främst fanns
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skogsbruket. Enligt Hellström lar detjust det
som var problemet. Skogsbruket band befolkningens arbetskraft och hindrade jordbrukets utveckling. I "de trakter" dår man
övergivit skogsarbetet till fönnån förjordbruket hade defia gån framåt på "ett glädjande
sätt". Av särskild betydelse hade detta återv:indande till-jorden varit genom attjordbmkaren på så sätt fått mer tid att ågna sig åt

nyodling. För det norrländskajordbrukes
fortsatta utvecklingvar det av största betydelse att de stora odlingsmöjligheter som fanns
verkligen kom till nytta. Jordbruket krävde
större areal, särskilt med tanke på de många
brukningsenheter som hade en för liten areal för att vara sjålvbårande.o

Synen på Norrland
Sverker Sörlin har skrivit om synen på Norrland.i Pramtidslandel (1988) vilken också frck

utgöra den teoretiska bakgrunden i min
egen uppsats Nonliindsk mlrodling (7999).

Synen på Norrland har alltid präglas av avståndet som var både geografiskt och men-

talt. Man visste långe våldigt lite om hur
landsändan faktiskt såg ut och hur förhållandena verkligen var Sörlin menar att en
förutsåttning för själva norrlandsdiskussionen var att landsåndan hade karaktären av
något avskilt och annorlunda. Norrland låg
långt bort ekonomiskt och administratirt, det
befann sig utanför rikets centrum. Det var
snarast så, skriver Sörlin, att Norrland genom
Norrlandsdebatten mer än någonsin blev en
del av nationen.
Som en konsekvens av denna Norrlands
karakuir av något okänt har det alltid varit
lätt att fanlisera ihop bilder av landsåndans
resurser och möjligheter. Det har under historien planerats och startats en rad visionära företag grundade på dylika fantasier,
alla mer eller mindre fantastiska som gntv-

drift, malmförädling, porslinstillverkning
eller buldansvåverier i skogarna, sjålvaste
Linne talar till och med om saffransodlingar
på

!ällen. De flesta

av dessa projekt blev

förr

eller senare fiaslon7. och frågan är om inte
också myrodlingen borde räknas till dessa
fantasifulla men felslagna projekt. Som det
tydligaste enskilda exemplet på detta kan
ses Mosskulturföreningens försöksgård Gis-

för den delen kolonatrörelsen under 1900-talets början, till
vilkenjag återkommer nedan. Fiasko eller
selås i Hammerdal, eller

inte? Det är en fråga som i förstone tycks ha
ett sjålvklart s r men som är något komplicerad, och dårför skalljag ågna denna artikel till att resonera kring frågeställningen

Norrlandsfrågan inleddes enligt Sörlin år
1892 och kulminerade under 1900-talets första år. Gränsdragningen styrs givetvis av vad
man vill råkna in men i begränsad mening
gällde frågan tvisten om vem som skulle äga
skogen. Debatten gick emellertid betydligt
djupare än skogsfrågan och handlade om

mycket mer, den handlade om sYnen På
Norrland som sådant och går långt tillbaka
i tiden. Olaus Magnus år en portalgestalt.
Enligt honom skulle Norra Skandinavien
kunna li\,r.tära stora folkgmpper och ge Sverige en rangplats bland världens länder.

Olaus Magnus prisade Sverige inför Europas furstehov, och detta tema ekade ända in
i vår tid.8 Det har emellertid också alltid funnits gott om skeptiker i synen på Norrland,
och kring det förra sekelskiftet var debatten
mellan de båda synsätten sårskilt intensiv.
Pessimisrerna menade all klimatet var otjänligt för odling och kanske också för bosättning över hu\ardtaget. Landet var folktomt,
vintrarna outhårdliga och myggen förpestade den korta sommaren. Det rådde en stark
spänning mellan positiwa och negativa norrlandsattityder.e

Sörlin tycker sig urskilja två norrlandsbilder : J or d,bruPs - N onlan cL och I n clu stiN on lan d.
Dessa utgjorde ett slags framtidsbilder där
den första såg Norrland som en plats dår
månniskor både kunde och borde leva och
bo, och detman skulle leva av varjordbruket.
Många förespråkare av ett Jordbruks-Norrland var optimistiska i överkant, för att inte
säga fantasifulla, når de talade om landsåndans möjligheter. Bilden av dessa mökligheter rar gan-rmal, som redan antytts or'an Till
och med Linn€ uttalade sig, och får sägas
tillhöra de mer fantasifulla förespråkarna
för ettJordbruks-Norrland. Han talade om
köldhärdiga sädesslag som med framgång
skulle kunna odlas i norr. Dessa skulle irnporteras från trakter med liknande klimat.
Han antog också att en spontan anpassning
ske hos växter från r,armare
klimat. Ytterligare en linie gick ut på att klimatet i sig skulle förbättras som ett resultat
av uppodling. Ockå de moraliska argumenten var viktiga, man såg det som i det närmaste en plikt att befolka Norrland. Fysikoteologer som menade att Gud inte skaPat
något förgåves, pekade på Norrlands förträfF
ligher. La ppmarkspräste n Per Högström anfäktade id6n att det var genom arbete som
man skulle återupprätta paradiset. Den som
verkade för odling handlade i enlighet med
själva skapelsen, men den som försvårade
för odlingen var rent av en fiende till Gud.
Tillsammans med en ingående kånnedom
om naturförhållandena i Norrland gav stödet från tron honom en stadig grund för sin
odlingsoptimism.r0 Den andra framtidsbil-

till kylan skulle
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den dominerades av utvinning av naturresurser Sårskilt stark blir den i och med industrialismens genombrott. Norrland uppskattades i första hand för de industriråvaror
som dolde sig i berggr-unden och i skogarna.

Denna bild uteslöt förvisso intejordbruket
men underordnade det i ekonomisk betydelse. Jordbruket skulle vara ett komplement i
arbetarnas försörjning; dessa skulle få sin
huvudinkomst från arbetet inom industrin.
och då framför allt inom skogsindustrin.rr
Båda falangerna i diskussionen tog vetenskapen i anspråk som grund lör sina argu
ment. Ingenjörer fabrikörer, tekniker, industriinriktade vetenskapsmän och tråvarubolagens företrådare representerade IndustriNorrland. De var övertygade om att Norrland vilade på enorma naturresurser som
kunde bilda grund för en storskalig indu-

stri. Dessa geodetermi,nister representerade
den utbredda uppfattningen att det kommande näringslivet direkt kunde avläsas i de
naturresurser ett land ägde.t' De kritiserade
också odlingsoptimistema; dessa borde sluta
hänge sig åt utopiska fantasier om öwe Norrlands lämplighet för odling.t3
Visst fanns det fog för kritiken! Men för

att förstå odlingsoptimisterna måste man
tånka sig in i deras situation. Eftersom de
hade växt upp i, och ännu levde i, ett agrarsamhälle, vilketjag menar att man gjorde
långt in på 1900-talet, såg de allt i agrarsamhällets kontext. I denna kontexr ingår återkommande svält och den dränering på unga
människor som emigrationen utsatte landet

för under 1800-talets senare del.
Eit sätt att möta bristen på födoåmnen
har alltid varit att öka den odlade arealen.
Och denna ökning av arealen kunde man
åstadkomma om man tog de jungf'ruliga
markerna i landets norra delar i anspråk.
Men en uppodling av norrlands myrar fiir-,
hos clen sentida betraktaren, tankarna ti11
ett i första hand extensivt j ordbruk, ett sådzrntjordbmk som vi haft under århundradcn. Mot slutct av 1800-talet såg maD chan
sen rill rn :tc,r pr.,duLtiuusöLtritrg itrom
svenskt lantbnrk genom de miijlieheter handelsgödseln gar,. Hirndelsgiödseln och meka226

niseringen skulle nu snabbt förändrajordbruket i rikrning mor allL intensivare meroder Den ökade avkastningen skulle komma
att ske per arealenhet och, som vi vet nu, så
småningom allt mindre arealer. Det framspringande moderna (intensiva) jordbruket
medförde på detta sätt en konflikt med (den
extensiva) tanken på att odla upp de norrländska mlrarna, men var också en tvingande

förutsättning för att myrarna skulle kunna
odlas upp. Sammantaget kunde man nu införa intensivare brukningsmetoder på den
befintliga åkerjorden, vilket gav en möjlighet att nytlja myrjordarna till verklig odling
istiillet för till en extensiv myrslåtter.Jordbrukes förespråkare kånde dårför en stark framtidstro. Nu kunde man odla upp Norrland,
och avkastr-ringen skulle komma att öka både
på grund av de ökade arealerna och på grund
av nya intensivare metoder.

Mosskulturföreningen och
Norrland
Mosskulturföreningens ställningstagande i
Norrlands-debatten grundade sig till största
delen på den odlingspotential man såg där.
Norrland hade nåmligen särskilt stora arealer av för odling låmpliga torvmarker. Sank-

markerna utgjorde en "inte ringa del" av
landsåndans totala areal, skrev Hjalmar von
Feilitzen i föreningens tidskrift 1901.11 Nårmare beståmt bestod 177o av arealen i Norrland av m1r eller ton'mark. Hela 66% av landets totala ton'areal fanns i Norrlard.l' "Utan
tvivel representera dessa torvmarksarealer
nationalekonomiskt en stor förnögenhet"t6,

skrev Mosskulturföreninqens kulturingen-

.jör i Norrland från I922, Edvard Flole, så
sert som 1936. och han tillade: "Helt naturligt spela ... toLvmarkerna en stor roll i fråga

orn Norrlands framtida bebvggelse och
framåtskridan de."rt
Det gällde alltså att utn,\'ttja tor\jordarna.
Vissa debattörer nenade erncllcr-tid att kcr
lonisationel av Norrlzrnd skulle bedrir:rs gerrorn stvckrring av rcdan ocllacl.jord eller på
jorcl i vanhåvd. Fiir dem rar alltid tlen socia-

la betydelsen av nya bönder det viktiga, något som Edvard Hole markerade kraftfullt
emot i en artikel 1926.

Figw 10:2

Om endast förut odlad mark skulle upplåtas

till kolonisation, skulle detta ha till

följd, att de stora arealer av utmårkt odlingsjord, som finnas i de norrländska
skogsbygderna, skulle få ligga outnyt$ade,
och arealen av odladjord skulle sålunda ej
vrdarc komma attökas. Dåskulle Norrland
vara hänvisat att stå på samma nivå som
fön-rt be triiffande åkerarealens storlek, och

kulturens framåtskridande i ödemarken
skulle sålunda ej vidare komma att ökas.l3

Det var viktigt att sprida kulturen i ödemarken. Syftet var alltså i första hand att bryta
nyjord, inte att öka antalet brukare i sig.
Föreningen kunde också finna stöd för sin
syn hos Kungl. Lantbruksakademien vars
förvalmingskommitt6 redan 1883 uppvisade
en stark odlingsoptimism och pekade ut för-

delarna med en nyodling på mossjord: "...
an Sverige i sina mossar och m\ rar saml i
kärren, hvilka i sitt naturliga skick lemnade
en så ringa avkastning, sålunda egde en
ofantligt stor rikedomskälla."re
I en proposition samma år påpekades att
hushållningssällskapen redan hade undersökt och planlagt odling av 600 000 tunn-

land vattendränkta odlingsmarker' Dessa
kunde bringas

i odling

så snart medel

till

företagen fanns att tillgå. "Nu låg planerna
som ett 'dödt' kapital i hushållningssällskapens gömmor".20 Äterigen pekade man på

"den icke utnyttjade potentialen" i mossjordarna.
Av Mosskulturföreningens stadgar kan
man utläsa att målsättningen var att sprida
kunskap om mosskulturen och att utveckla
nya metoder för odlingen. Föreningen stod
hett klart påjordbntksnorrlands sida i norrlandsdebatten. Därom råder inga tvivel.
Men varför var det nu så? Jag tror att förklaringen ligger i en agrarsamhällets egen
diskurs. Vi måste kornma ihåg att trots att
industrialismen kommit långt på våg så levde Sveriges befolkning all{ämt i ett agrarsamhälle rent fysiskt och skulle komma att
göra det än längre mentalt. Det kan ha varit
svårt att se vad man skulle ha det nya kun-

MANNI STENtsERG, ( eg. Johannes Emanuel)

(1888-1946), var född i Fiällsjö i Våsternorrlands lån. Han genomgick agronomkursen på Alnarp 1912-14 och blev därefter lärare vidJämtlands läns lantmannaskola på Frösön där han hade titeln "förste

lärare- åren 1917-20. Han var även in
spektör vid statsinventeringen av odlings-

jord i Norrland och Dalarna 1918. Stenberg blev föreståndare vid Gisselås försöksgård i samband med dess anläggande
1920 fram till Mosskulturföreningens sammanslagning med Svenska Betes- och Vallföreningen 1939. Han stannade sedan
klar vid Gisselås då denna gård övergick
till att bli en statlig försöksgård. Stenberg
utgav ett flertal arbeten om norrlåndskt
jordbruk, fråmst nyodling, Samma år som
han avled, 1946, fick han A.W. Bergstens

pris av Kungl. Lantbruksakademien för
"hans hängivna och framgångsrika arbete

för udorskandet

av mlT odlingarnas pro-

blem i Norrland". O

nandet och de nya upptäckterna till, utom
att utsträckajordbrukets arealer och avkastning.

Mosskulturföreningen var en förening
som verkade för att ta fram kunskaper om

och sprida upplysningar om hur man bäst
odlade upp och brukade en myrjord. Varför
hade man tagit detta ställningstagande för
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myrjorden före fastmarksjorden? Manne
Stenberg, föreståndare på Gisselås försöksgård, ställer sig också den frågan i ett föredrag 1923.'1 Bevekelsegrunderna torde ha
varitjust de som Stenberg anger, nämligen
att det råder brist på goda fastmarksjordar i
Norrland. De finns, men är i förhållande till
de våldiga arealerna av godartade my{ordar
mycket små. Väl planlagda mpodlingar var

låtta att bruka med arbetsbesparande maskiner och krävde mindre arbetskraft eftersom
redskapen kunde hållas vassa i den stenfria

torvjorden. Myrjorden hade en nårmast
oändlig rad fördelar, tycks man ha ansett. De
hade en vattenkvarhållande förmåga som
minskade risken för torka, och i det sammanhanget var det också en vinst att dika ut den,
eftersom deras frostkänslighet då avtog och
eftersom det gjorde intilliggande fastmark

säkrare att odla. Grunda myrar, som låg
ovanpå en näringsrik sand- eller lerjord ansågs utgöra våra allra bästa odlingsjordar.2z

Om agrarvetenskaperna och den industriella produktionen av redskap och gödningsmedel hade gett de frsiska förutsåttningarna lör att odla upp myrarna i norr.
såg Mosskulturföreningen det som sin uppgift att ta fram lämpliga metoder och sprida
kunskapen om hur man bäst odlade en myr.

Myrodling iJämtland

behov av arbetskraft hade lett till att den
blev allt dyrare, varför många hade tvingas
lägga om sin inriktning mot en mindre arbetskrävande produktion. Genom att lägga
jorden i mångårig vall kunde man spara arbetstimmar jämfört med den betydtigt mer
arbetskråvande, och osäkrare, spannmålsodlingen. Samma faktor som drev upp pr iset på a-rbetskraften bidrog också till att öka
priset på foder, varigenomjordbrukarna utsattes för ett dubbelt tryck att åndra inriktning på sin produktion. Når såjordbruket
ändrat inriktning mot foderproduktion för
avsalu intrådde en brist på naturlig gödsel
som, menade Sylvan, gjorde det omöjligt att
bibehålla åkerjordens bördighet, vilket gav
Sylvan ytterligare argument för mossjordarnas lämplighet. En mossjord ansågs nämligen inte ha samma behov av stallgödsel som

den traditionella odlingsjorden. Låmpliga
mossjordar fanns "med all säkerhet" att tillgå iJämtland. Inom silurområdet fanns kalkhaltiga myrar av en sådan omfattning att det
enligt Sylr'an troligen skulle ta hundratals år
att odla upp dem alla. Mineraliskajordförbättringsmedel fanns också på nära håll i moränhöjdersom hade en lämplig sammansätrning

tack vare silurberggrunden.

Allmånt sett ansåg man mossarna vara
lättodlade och dessurom var de iJåmtland
på flera håll redan krondikade (det vill såga
det som dikats genom statsmakternas försorg). Sammantaget förmodade Sylvan att
mossodlingen i framtiden skulle öka i omfattning i förhållande till fastmarksjorden.
En väl plantagd mossodling gav de rikaste,

IJåmtland, liksom i övriga Norrland, sammanföll de naturgivna förutsättningarna för
jordbruk på ett fördelaktigt sätt med de
kring sekelskiftet rådande ekonomiska förutsåtmingarna. Kraven påjordbruket gällde
framförallt de produkter som bäst lämpade
sig för odling på mossjordarna, nämligen
foder
Jordbruket hade i Jämtland sedan gammalt inriktats på foderodling, fråmst på
grund av det stränga klimatet som gjorde
snart sagt all annan odling osäker, men också på grund av andra faktorer I en artikel i
Mosskulturföreningens tidskrift 1901 sökte
länsagronom Th. Sylvan utröna mosskulturens betydelse för länet och hur den fram-

tande" på bristande sandkörning, det vill
jordförbättring genom påförande av
sand på myrmarken.2s Att det fanns stora
möjligheter till en utbredd rnossodling i
Jämtland hade llera undersökningar visat.
Redan 1892 hade Mosslulturfören ingens
botanist Robert Tolf gjort undersökningar

tida utvecklingen borde se ut. Skogsbrrrkets

längs sträckan Ostersund-Ström. Tolf gjorde
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säkraste och mest lättvunna skördarna, och
Sylvan påpekade att mossjorden kunde ge
en god skörd åven vid torka. En liten nackdel var dock att det hö man fick kunde vara
lite näringsfattigt, men det berodde "uteslusåga

ett antal resor i Norrland under 1890-talet.
Från Gåstrikland till Norrbotten undersökte
han och beskrev de norrländska myrarnas
"beskaffenhet". Mycket av hans resultat ut-

kom också

i

tryck.

Redogörelse

för undnsöh

ningar i Norrland sommarm 1892, Redogöreke
öfaer und,ersöhningar i Norrland' sotnmaren
1891, Mlrar och mlrod,ling i Viisternorlands
lån, Några ord om uallodling på torJjord i Norrlnnd oclr Nonlands totfmoss&r ät nägra exempel, som alla trycktes i Mosskulturföreningens tidskdft. Några år senare besökte Moss-

kulturföreningens kulturingenj ör Sven Miiller Hammerdal och resultaten av resan publicerades av hushållningssällskapet. Utifrån
dessa och andra undersökningar hade man

kunnat konstatera att myrarna i Jämtland
utgjorde "ofantliga" arealer. Arealen uppskattades till tolv procent av hela mark)tan.24
Den odlingsbara delen av tor-varealen, som
också var mycket stor, 200 000 ha eller 20
kvadratmil, ansågs vara lämplig för odling
och endast en liten areal var olämplig.25

Gisselås
Målet med föreningens försöksverksamhet,
såvål den tillfålliga som den fasta, var att
med Gerhard Rappes ord: "... förvärva ingå-

ende kånnedom om mosskulturens förutsättningar och möjligheter i vårt land."'!o
Detta \ar något som srällde krav på föreningens närvaro i hela landet. Och trots att ett
stort antal tillfålliga samt mer eller mindre
permanenta försöksfålt redan fanns spridda

över hela landet. hade lörcningen ingen
norrlåndsk motsvarighet till småländska Fla1920 tillkom emellertid Gisselås försöksgård efter ett initiativ i riksdagen av Ar-vid
Lindman. Genom en motion år 1916 igångsattes den process som så småningom skulle

möjliga sätt". Byggnader uppfördes, stångsel
och vägar anlades och kreatur anskaffades.23
Till sist kunde föreningens föreståndare

Gerhard Rappe i en jubileumsskrift från
1936 konstatera att målet att uppråtta en
fast försöksstation i Norrland hade nåtts:
"Ehuru resultatet. den fullbordade försöksgården, är gott, kan man icke annat än beklaga den bakvända ordningen för gårdens
tillkomst."'o Norrland lick på detta sätt en
"förstklassig" försökgård i den inre odlingsbygdens "strånga klimatz on", åven om kostnaderna för den vida översteg anslagen från
1919.30

Anläggningen
Av Gisselås försöksgårds 100 hektar mark av-

dikades och uppodlades över hälften under
de första två åren. På hösten 1921 hade ca 55
ha färdigställts förjordbearbetning. Samti-

digt med röjningsarbetet pågick avdikning-

Till att börja med avdikades endast den
del av myren som var tänkt för odling men
senare dikades alla I00 ha. Ar 1924 var avdikningen helt klar Vid detta stadium hade
en.

de öppna dikena en sammanlagd längd av
tio km, huvudkanalen (ännu i dag synlig på
Gisselås), var en km lång och åtta rneter bred
i dagen. De öppna dikena täckte en sammanlagd areal av tre ha. Man beråknade att den
jord som fraktats bort motsvarade 35 000
kubikmeter Förutom grävning av nya diken
hade man lagt igeu över wå kilometer bäck-

ar och gamla krondiken. Täckdikning av
den odlade arealen lar lårdig 1922. Dikningen lades i regel på 120 cm djup. Son dikningsmaterial anr'åndes "stänger eller trum-

hull År

mor".3l

leda fram till upprättandet av försöksgården
i Gisselås. Men istället för att, som riksdagsbeslutet från 1919 föreskrev, arrendera en

Intresset för projektet tycks ha varit stort
i bygden och under arbetet hade föreningen mycket hjålp från näraliggande gårdar
och från firmor som bidrog till gårdens
maskinella utrustning.oz Bearbetningen at
Gisselås arealer gick också snabbt, enligt föreningens föreståndare mellan 1927 och
1934 Hugo Osvald. Detta berodde på att
man använt sig av en för myrodling special-

färdig gård'7 kom Mosskulturföreningen att,
mot riksdagens vilja, inköpa en icke odlad

myr år 1920. Den nyinköpta myren ansågs
ha en "mycket lämptig beskaffenhet" och
uppodlingsarbetet genomfördes på "bästa

konstruerad fräsmaskin kallad Lanz fräsmaskin, en rysk konstruktion som i stort sett ut-
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gjordes av en traktor med mycket stora plåtförsedda hjul som fördelade tyngden. På
bakåndan hade Lanz en likaledes hjulför-

Gården försågs med "fullt modema" redskap. I sitt föredrag 1924 nämner föreningens föreståndare Hernfrid Witte plogarna

sedd fräs monterad. Maskinen hade köpts in
av ett konsortium lantbrukare i trakten avsedd att anvåndas på Gisselås och att lånas

Maxim, Oliver Star, Virginia, hankmoharv,
{äderhar-ven Osbome, kultivatorn GreE en
1OO-pinnar Zick-zackharv, en tallriksharv,
ängshar-ven Flahult (efter Mosskulturföreningens smålåndska försöksgård), ogråsharven Iowa, gödselspridaren Westphalia, en
cambridgevålt, en slätvält, radsåningsmaskinerna Salix och Deering, en gräsfrösåningsmaskin benämnd Herkules och slåpräfsan
Express. Utöver dessa namngivna redskap
tillkom hövåndare och annat.3a
Av de 55 odlade hektaren utgiordes en
mindre del, 1,6 hektar, av sandig fastmarksjord. De resterande 53,4 hektaren utgjordes
av en kalk- och kvåverik mfrord. Torr.tlperna var dels skogskärrtorv i områdets utkanter, dels brunmoss-starrtorv. Den sistnämnda

ut till tl?ktens jordbrukare. Man konstaterade att fråsningen var en "billig metod".
Kostnaderna kunde hållas nere under förutsättning att stora arealer kunde fräsas på
samma gång. Totalt beräknades uppodlingen på Gisselås ha kostat 955:80 kr per ha
vilket i och för sig ansågs vara en hög kost-

nad, men detta förklarades med att uppodlingen hår var lite speciell. S){tet att anlägga
en försöksgård hade lördlrat arbetena i för-

hållande till vanlig odling menade man.
Bland annat hade man måst anlägga långt
fler fåltvigar ån normalt, cirka fem kilometer, och därmed fler broar, 20 stycken.se
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torvt)?en var försöksgårdens viktigaste jordart. Den var måttligt förmultnad och innehöll 10 000-15 000 kg kalk och 8 000-12 000
kg kväve per hektar ned till 20 cm djup.
Skogskärrtorven var betydligt mer förmult-

magasin och höskulle över hela ladugårdsoch stallbyggnaden. Gården som elektrifierades 1920 försågs med mjölkmaskiner och

nad ån brrrnmoss-starrtorven.3s Jorden, med
dess rika tillgång på kalk, kunde anses repre-

Klimatet
Klimatet på Gisselås var förhållandevis

sentativ för detjämtlåndska silurområdet.
Gisselåstrakten hade därmed ganska goda

strängt, men Gunnar Booberg, botanist i föreningen mellan i921 och 1926 samt förfat-

förutsättningar för jordbruk.s6 Det låg i
"sakens natur" att en försöksgård på myrjord i en bygd med så pass kråvande klimatförhållanden som vid Gisselås till största
delen måste inrikta sig på foderväxtodling.
Framförallt var det höproduktion som kom
i fråga. Stora arealer på Gisselås besåddes

tare av en mycket ingående växtsociologisk
studie över Gisselåsmyren publicerad i skriftserien Norrltind.sht, handbiblioteh ( 1930) , me-

följaktligen med rall. Avsikten var att i enlighet med det i trakten vanliga brrrket låta val-

under försöksverksamheten på gården.
Utan att alltför djupt gå in på dessa iaktta-

larna ligga, så länge de gav tillfredsställande
skördar Ett mindre skifte anordnades emellertid för experiment med kortare växtföljder. Man ville också ha en mer allsidig försöksverksamhet. Denna skulle bedrivas i en
serårig cirkulation. Försöket var in te avsett
att efterföljas i praktiken och visade snart att
ett system med kortare växtföUd inte lämpade sig för trakten ochjorden. På försöksgården koncentrerades så mycket av försöken
som möjligt till ett skifte för att den övriga
jorden skulle kunna brukas som ett vanligt

gelser som minutiöst presenterats och kom-

jordbruk.
Man anlade för försöken en teg på sammanlagt 9,2 hektar.37 Här bedrer's en lång rad
olika försök varavjag bara ska ta upp några

exempel. Man gjorde avdikningsförsök med
olika tegbreddeq sandningsförsök med olika sandgivor per hektaq uppodlingsförsök
med fräsning, plöjning och andra metodeq
våxtfötj dsförsök, gödslingsförsök, såtidsför-

siik. försök med olika valh'äxter och vallblandningar samt sortförsök med korn, havre, grönfoder och rovor.l8 I anslutning till
försiiksfåltet uppförcles en särskild försökslada, vidare byggdes en sårskild bostad för
fiireståndaren, två arbetarebostäder (den
enir för ladugårdslörrnirnnen ), en laclugård
rned plats 1ör 25 kor och ungdtur, och ctt
stall för sex hästar Mellan stallet och ladugårclen inryrndes gödselstad, redskapsbod,

hiss för

foder

nade att området kunde förvåntas ha ett
rnindre utpräglat norrlandsklimat. Booberg
genomförde meteorologiska undersökningar på platsen som senare kom att fortsåttas

menterats

i

Gisselåsmyren ocl:'

i Mosskultur-

föreningens tidskrift vill jag hår i alla fall
nåmna något om de svårigheter som klimatet medförde förjordbruket på Gisselås. Under åren 1922-29 var i medeltal endast 116
dagar om året frostliia. Av årets 365 dagar
låg minimitemperaturen på eller under 0"C
249 dagar (av dessavar tio dagar under som-

marmänaderna) och endast 88 dagar översteg ma-'(temperaturen 15'C och mindre än

27 dagar översteg den 20'C. Frost förekom

på Gisselås i medeltal varje period om fem
dagar undantagetjuli och augusti. Booberg
påpekade dock att "även under dessa månader är emellertid antalet frostnätter rärl
stort".r! Klimatet var strängt, den mest frostliia månaden varjuli. under denna rariera

de minimitempe raturen mellan -0,5' år
1925 och -3,0"; den sista siffran hade uppmått\ åren 1923 och 1926."'Minimiremperaturen låg alltså alltid under 0'.
Odlingsförsöken på Gisselås gård
Den sorr gjort bekantskap med försöksgården GisseJis endast genom llosskulturförerirleens {iamslällningar till KM:r, geno
räkenskrpcrna 1ör gården och laenom of
ficiielle handliDgar i ö\'rjgt. har siikelligcn

tått det irtrlcket, art Gissclås rarit och
elt sorgerls barn lt

air
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Föreningens föreståndare Hugo Osr'ald var
i sitt föredrag om Gisselås 1932 mån om att
ge åhörarna en kanske mer positiv bild av
projektet än rad resultaten lät ana. Visst fanns
det problem och visst borde vissa saker kanske ha gjors på ett annat sått påpekade han,
men han tryckte också på att sjålva verksamheten \'arit i stort sett lyckad, trots dåliga år
1928, då rotfmkterna inte gav någon avkastning, och 1929, då kornet frös och grönfodret frostskadades strax före skörd. Problemet
var inte gården,jordarten eller klimatet, utan
ekonomin. Det lanns också "ljusa partier i
tavlan", som 1930 då'viixdigheten fornligen

vällde fram urjorden". Osvald påpekade att
Gisselås under sin då 10-åriga tillvaro hade
fyllt en stor uppgift inom jordbrukets försöksverksamhet.a2

Manne Stenberg, Gisselås förste föresråndare, kunde i en artikel vid föreningsjubileet 1936 se tillbaka på 16 års försöksverksamhet och presenterade ytligt de resultat som
r,'unnits. Redan från första spadtaget sökte
man noga dra lärdom av allt arbete. Verksamheten var till en början naturligt nog
mest inriktad på att bryta'upp jorden och
bygga gardens byggnader. Aven om de senare noga anpassades till de kräv löreningen
stiillde så var det brytandet av jorden som avsågs ge de viktigaste erfarenheterna. Eltersom Gisselås utgjorde en total nyetablering
fick föreningen tillfålle inte endast att prova
ut metoder för odling, utan också att utröna
hur man på bästa sått nyanlade en myrodling.aj
Föreningenville ha svar på hur en mängd,
till odling av en tonjord knuma, förhållanden såg ut i ett norrlåndskt sammanhang.
Vad gållde en mer ingående analys av resultaten hänvisade emellertid Stenberg i sin

arrikel till den löpande rapportering som
skett ibland annat föreningens tidskrift. Vi
ska inte heller här fördjupa oss i resultaten
utan följer Stenbergs exempel. Några av de
frågor man ville ha svar på var: Vilken var
tonjordarnas genomslåppningsförrnåga för
vatten och hur påverkade den dränering
och dikesdragning? Vilka dikesdjup och vilken bredd mellan dikena var lämpliga på
2s2

olika tonjordar? Hur myckeI sjönk tonjordarna ihop till följd av drånering och uppodling? Reagerade tonjordar olika på olika
former av odling? Hur mycket skiljde det i
sättning avjorden om man jåmförde långvarigvallodling och viixelbruk? Vilken ryp av
tonjorda-r var ekonomiskt lönande att bruka
och hur skulle det förhålla sig över tiden?
\4lketvar mest lönande: att påföra fastmarksjord på ton"marken eller tvärtom? Förutom
alla frågor som rörde själva anläggandet av
odlingen och odlingen som sådan lades
mycket stor vikt vid att finna ut vilka grödor
som båst låmpade sig för odling. Skulle man
odla havre, råg eller korn? Var det kanske
rallodling man uteslutande skulle ägna sig
åt? Eftersom man tidigt inriktade sig på
mjölkproduktion var frågan om höets kvalitet viktig. Vilka baljväxter borde ingå i vallar-

na för att öka höets äggvitehalt? Vilka av
traktens vildvåxande baljvilxtstammar borde
man anvånda? Vid försöken med olika grödor var det också mycket viktigt att kunna
bestämma vid vilken tidpunkt olika grödor
skulle sås för att erhålla båsta resultat. Den
korta odlingssäsongen och behovet av att ta
rillvara den korta. men intensivt ljusa perioden var naturligtvis avgörande. Når sådde
man för att grödan effektilast skulle dra nytta
av ljuset och vårmen? Som vi sett av Boobergs
klimat undersökningarsuillde Uimatct st.rånga
krav på odlaren ijust den aspekten.ra
En på myrjordar mycket viktig aspekt rar

givetvis gödningen. Föreningen lade ner
mycket tid och resurser på gödslingsförsök.
Föreståndaren ställde sig frågande vilket eller vilka gödningsmedel man borde anvånda. Fanns det någon viktig skillnad i att använda kalksalpeter, kalklväve, chilesalpeter,
svavelsyrad ammoniak eller ljungasalpeter?
Som med allt annat ville man också ha fram
den bästa tidpunkten under året då gödningen skulle påföras. Föreningen gjorde
även jämförande studier med fastmarksjord.
Vilket lönade sig bäst, rallar på myrjord eller
på fastmarksjord?a5

Dikningsförsöken fick stor uppmärksamhet inte minst på gr-und av den ekonomiska
beg'delse dikningen ansågs ha för hela lan-

dets mossodlare. På Gisselås anlades dikesförsök på hela 18 hektar, alltså nära hälften
av den totala arealen. De mer ingående resultaten finns redovisade i "Dikning och pla-

nering av myqjord", ett föredrag hållet vid
1932 års lantbruksvecka, utgivet som bilaga

till föreningens tidskrift. Hurudfrågan vid
dikningen var hur mycket tonjorden kunde
beråknas sjunka ihop, "såtta sig". Utan kunskap omjordens såttning skulle man, enligt
Stenberg, komma att gräva antingen för
djupa eller för stora eller för små diken. För
stora diken var onödigt dyra och riskerade
dessutom att torrlågga marken för mycket,
vilket inverkade menligt på skördarna. Att
avhjålpa skador förorsakade av för stark dikning var "mycket svårt". En lösning var att
genom påförning av mineraljord öka den
vattenuppsugande förmågan, men processen var både besvärlig och dyr. För små diken kunde man givervis gräva större. men

det blev naturligtvis också dyrare än om

man från början grävt till rått djup och
bredd.a6 Sättningen av myrjorden följdes
noga på Gisselås. Resultatet av undersökningen publicerades som särtryck till Lantbruksveckans handlingar 1 935.
Jordslagning, som innebar jordförbåttring med påförande av mineraljord, ansågs
vanligen vara lönsam på norrlåndska myrar.
Den gjorde torrjorden tyngre, fastare och
varmare, något som hade positiva effekter
på det foder som odlades. De ofta kalkfattiga myrjordarna reagerade enligt försöken
lika bra påjordslagning som på kalkning, en
annars vanlig åtgärd på de sura myrarna.
överraskande nog ansåg man attjordförbättringsmedlets nåringsinnehåll var av underordnad betydelse. Det var den mekaniska
sammansättningen som var avgörande. Resultaten avjordslagningsförsöken på Gisselås
redorisades ar Hugo Osvald i löreningens
tidskrift 1930. Höskördama ökade i försök på
medelmåttigt humifi erad brunmoss-starrtow.

Figur 10:4
arbetarhostad,en oid. Gi.ssel,ås aar en primiti koia WJdrd aa torubloch på aL trästomme. Sno'rt upp|iides
d,oci en bättre arbetarbostad,, då den mark som den ursprungliga hojan stod på röjdcs till odlingsbar my Kojans
tillnamn, "Hotell Franhfurl", sqeglar intc dess egentliga standaxd. SonJramgått aa illxtsbatiotuen på s. 86' i hapitel
2, uttrird2s en stor d,et åI anläggningsarbetet i. Jom a,1) nödhjälpsarbeten, en politish åtgajrd,
fdljd, a! efterkrigskrisens höga afietslishetstal. Dessa arbetarc fich acceptera mJcfut azhla fuhållanden.
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Osandat gav 34,8 deciton hö per ha. Vid påförande av 100, 200 och 400 kubikmeter sand
per hektar ökade skörden med 5,2, 7,9 och
8,0 deciton hö. Den minsta givan hade alltså
gett störst skördeökning och var, kunde Stenberg konstatera, mest ekonomisk.a?
Gisselås och holonisationen ax Notyland,
Då beslutet om Gisselås försöksgård fattades

fanns på platsen endast vildmark, en krondikad myr och som enda byggnad på platsen
en "obetydlig anhalt" på inlandsbanan. År
1932 kunde Osvald, inte utan stolthet, se att
ett helt litet samhålle !'uxit upp i anslutning
till en odlad bygd. Det var resultatet av tio
års "odlingsflit".a8 Odlingsförsöken på Gisselås skulle skapa en kunskapsbas

för koloni-

sträckande över dessa, som i främsta rummet åslftas, då numera fråga år om kolonisation av denna del av riket."so
Den tidigare koloniseringen av Norrland
hade stått i nära samband med den så kallade awitrringen. Sy[rer med awirtringen
hade varit att bereda bestämda skiften åt nybyggen och hemman. Därigenom skulle enskild mark skilas från kronomark. Den kvarrarande kronomarken indelades i antingen
kronoparker (en statsägd skog med ordnad
skogshushållning) eller så kallad överloppsmark (mark som ansågs vara olämplig att
ägas av staten eller reserverad för framtida
kolonisation).51

Under första delen av 1800talet hade kolonisationsverksamheten varit stor, men se-

seringen på Norrlands myrmarker. Man skul-

nare under århundradet hade man velat

le utröna vilka odlingsmetoder och våxter

skydda skogen vilket ledde till att kolonisationen altog.52 I betånkandet 1922 nämndes

som lämpade sig båst. Samtidigt skulle går-

den utgöra ett föredöme för myrodlarna i
trakten och hela Norrland. och som sådant
kunde gården möjligen 1jäna. Problemet
uppstår om man försöker se gården som ett
föredöme för den kolonisationsrörelse som
utvecklades under 1900-talets första hälft.
Denna rörelse hade kanske till stor del andra sften än de som Mosskulturföreningen
hade satt upp och därför var det förmodligen en annan slags brukare som sattes att
genomföra uppodlingen av Norrlands myrmarker än vad föreningen tinkte sig. Kolonaten befolkades till stor del av kontantsvaga
arbetare, inte sällan utan erfarenhet av iordbruk och mossodling. För dem rar nog Gisselås ett ganska avlägset måI. En del av förutsättningarna för kolonisationen och synen på
kolonisterna kommer fram i Kolonisationskommitt6ns betånkande från 1922 (SOU
7922:22). Denna mycket omfattande utredning utgör en rigorös genomgång av Norrlandskolonisationens historia, det norrländskajordbrukee förutsättningar och hur man
på bästa sätt kunde ta tillvara möjligheterna i
landsändan. Ett av de problem som utredningen ville avhjålpa var att den kolonisation som dittills företagits hade lämnat stora
områden åt sidan.ae "Och det torde få anses
vara de åtgärder, som gå ut på odlingens ut-

ett antal "allmänna motiv" för en koloniser-

ing av Norrland och Dalarna. Kolonisationen sftade till att nå två mål: dels skulle den
utgöra ett "botemedel" mot emigrationen,
dels skulle den underlätta "anskaffandet av
fasta skogsarbetare". Kolonisationen hade
alltså både en social och en skogsekonomisk
uppgift.s3 Den sociala uppgiften gick ut på

att hejda emigrationen, varför den sociala
förbåttringen inte var att man ville ge månniskor ett alternativ till fattigdom, utan snarare att binda dem vid jorden. På så sätt
skulle man slippa "lösa" befolkningselement.
Effekten låt inte vänta på sig, ofta nog var det
just fattigdom som kolonistema mötte i Norrland. De statliga åtgärderna omfattade inte
ett sådant stöd till den tilltiinkte nybyggaren
att denne helt kunde ågna sig åt nyodlingsarbetet. Utredarna i kolonisationskommitt6n
1922 påpekade att de människor som enligt
kommittdns förslag skulle befolka Norrland
till en början skulle få problem med försörjningen."a Kolonisterna "möta gi\etvis \ issa
svårigheter att lir'nära sig den tid dåjorden
ej ger avkastning eller denna arkastning är
otillråcklig".55
Stödet tycks ha varit utformat så att det
inte skulle räcka till att både bryta åkermark
och bygga ekonomi- och bostadshus. "Då sta-

tens stöd ej råcker till för att uppföra byggna-

och den sista kolonisationsvågen (den som

der och att odla upp jorden, är kolonisten

inträdde under mellanLrigsriden). intresse
av att stödja odlingen för odlingens skull
utan stödde den av helt andra skål, och här
finns förmodligen ett glapp mellan föreningens syn och resultatet av Norrlands-de-

nödsakad att genom för!änstarbete skaffa sig
den kontanta inkomst som år behövlig för
inköp av livsmedel." 56 "Kolonisationsarbetet

i tredubbel måtto 1jäna statens intressen, då det
dels verkar till uppodlande av ödemarkerna,
dels bidrager att minska emigrationen, dels
slut-ligen skapar möjlighet att ägna statssko-

på kronoparkerna kommer alltså att

garna behörig skötsel."57
Det r alltså inte fråga om att skaPa själv-

ståndigajordbruk utan att trygga den norrländska industrins arbetskraftsbehov Utån
sidoinkomster, skrev man, var kolonistens
utsikter till framgång små. Utredarna hade
alltså konstruerat sitt förslag så att kolonisterna inte skulle nå framgång enbart genom
sittjordbruk. Statsskogarna "fordrade nämligen mycket arbete".53
Helt annat tedde sig förhållandet för Mosskulturföreningen som kunde utn\llja sina

batten och kolonisationsfrågan.

Den norrländska
mossodlingens sften
Det fanns en lång rad sften med uppodlingen av de norrländska myrarna. För att
kunna diskutera dessa sften och mål år det
emellertid nödvändigt att skilja mellan vissa
saker. Nyodlingsstråvan år gemensam för
många debattörer, liksom viljan att befolka
Norrland. Men detbeg'der inte att norrlandskolonisationens förespråkare ville samma
sak som mossodlingens lörespråkare. ären
om båda talar om nyodling och kolonisation.
Om man skall tala om "rörelser" så lar kolo-

kontakter inom statsmakterna och bland

natrörelsen och mossodlingsrörelsen inte

andra bidragsgivare om de ekonomiska medlen tröt. Kolonisten fick den summa som var

samma sak trots att de hade vissa berörings-

föreskriven och denna gav inte utrymme för
några misslyckanden.
.fust misslyckanden rar det dock gott om
på Gissetås, en gård som anlagts på en m1r
med "mycket lämplig beskaffenhet" och dår
uppodlingsarbetet genomförts på "b?ista möjliga såtl'.50 Försökgården drabbades av flera
bakslag. Framförallt gåltde det den finansiella sidan, där föreningen handskades lite

oförsiktigt med de ekonomiska medlen.60
Men också klimatet satte käppar i hjulet vid
flera tillfällen.6r Det år lätt att förstå att en
obemedlad kolonist som för sitt uppehålle
var tvungen att ta lönarbeten vid sidan om
jordbruket måste ha brottats med stora problem. Vi kan nog inte tilhåckligt förstå hur
livet geslaltade sig för kolonisterna. som i
många fall fick långt såmre jordar att odla
än vad Mosskulturföreningen rekommenderade. Det finns ett avstånd mellan de
mossodlare föreningen såg framför sig och
de småbrukare som med statliga medel bröt
nya gårdar i Norrland. Statsmakterna hade
inte. vid tiden för Kolonisationskommitt6n

punkter. De debattörer som ville utrinna
rikedomarna ur mossjorden såg det naturligtvis som lämpligt att låna argument från
kolonisationens förespråkare. Likadant var
det förträffligt för den som ansåg att arbetarna behövde en egen täpPa att peka på
mossjordens lämplighet. Dårmed inte sagt
att kolonaten alltid förlades till mossjorden,
långt ifrån. På detta sätt tangerar de flesta
debattörers argument varandra, naturligtvis
undantaget odlingspessimistemas. Det fanns
gott om indusfiidkare som genom kolonatrörelsen ville ge arbetama en kompletterande försörjning. utan att därlör rillhöra mossodlingens vänner.
Vid Sveriges agrarförbunds årsmöte 1903
inkom förslag om att ta upp emigrationsfrågan. Man talade om uwandringens allvarliga
följ der i form av folkminskning på landsbygden och den betydande förlust som landet
drabbades av genom denna. Skaraborgs läns

agrarförening anhöll i sitt yrkande att genom agrarförbundets försorg få till stånd en
utredning i frågan, vilken skulle utreda orsakerna och föreslå åtgärder avsedda att för-

båttra de ekonomiska förhållandena i

Sve-

rige och göra dem lika goda som i Amerika.62
Det l?r bland annat de norrlåndska vidderna
man hade i tankarna. Där skulle ett svenskt

"western" skapas.

I Emigrationsutredningen håvdade professor Gustav Sundbärg att det var missför-

hållanden inom jordbruket som hade orsakat emigrationen från landet. Ett sårskilt

viktigt förhållande var att nyodlingsarbetet
nästan upphört. Därigenom hadejordbmket,
trots all intensifrering, förlorat sin viktigaste
och "för befolkningsöverskottets mottagande betydelsefullaste expansionsmöjlighet".d3
HisrorisLr sett har många lärda män. in te
minst verkliga auktoriteter inom agrarvetenskaperna och våxtvärldens område, hyst en

stark tro på odlingens möjligheter i Norrland. Man menade bland annat att det fanns
tåligare våxtslag som lämpade sig för det
norrländska klimatet. Redan Carl von Linnö
gjorde under sin lappländska resa iakttagelser som styrkte hlpotesen. Både råg och vete

skulle ha iakttagits i vilt tillstånd i lappmarken. Vetenskapsakademien fick bland annat
in rapporter om tåligt sibiriskt vete. Linnd
var av uppfattningen att till och med själva
Ilällen gick art odla upp. Fjällen gav ingen
avkastning att tala om vilket innebar att ett
område lrån Värmland till Nordkap inte utnytqades alls. Linn6 menade dock att eftersom de växter som allmånt förekom i de
svenska {ällen också gjorde det i utlåndska
bergstrakter så borde förhållandet också
vara det omvända. Således borde nyttoväxter från Alperna, Pyren6erna, Skottland och
så vidare också kunna odlas med framgång
i Sverige. Denna odlingsoptimism kom att
bli ett bärande drag i hela den norrlåndska
koloni\alionsdebalen. Perspekriven var
dock olika, och från ett politiskt perspektiv
poängterades nyodlingens övergripande sociala betydelse. I samband med egnahems-

motionerna i riksdagen blev bildandet av
nyajordbr-uk hurudsaken - inte nyodlingen.
Nya.jordbruk gav tillfålle till skapande av

Figur 10:5
En stubbe bryts upp ur mym. Annu en biliL som illustrerar det omfatland.e och tunga anläggningsarbetet uitl ()isselås
untl.er tlet tirliga 1 920 talzt. Saensha Mosskulturfipningens arhia r)mmer )tterligare ett antlrl fno, bild?t Jrån dctta,
s|mförtj(inar att t'ramhålkts tnen som inte alla kan a$ildas hd,r Aaen nåsta biM tir htimtad ur samma arkit.
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hem, arbete och utkomst för en ökande befolkning.6a Men för mångararjust odlingen
humdsaken.
Sörlin tydliggör en nårmast religiös sida
av odlingsoptimismen. Liksom under tidigare århundraden uttalades under 1 900-talet

pråglades av en obändig oPtimism, vilket
innebar att de mycket rationellt drivna försöken inte motsvarades av en lika rationell
ryn på mossjordama i stort. Men i ett avseende var slnen på mossjordarna rationell, nåmligen i synen på deras enorma utbredning,

åsikter som Eric Oscar Arenanders (länsagronom i Västertorrland från 1 898) , att det
var "synd att föda skog på godjord" och att
nyodling var en "Gudi behaglig gärning".

som i snart sagt varje föredrag eller artikel
hållet av "mossodlingens vänner" alltid framhölls, och som, mellan radema, qTres ha varit
sjålr'a kiiman i rörelsen. Dan Bäcklund (1izr-

Strävan att behålla en sj älvstrindigj ordbrukarklass i Norrland var dårför en "helig plikt".

dustris&mh(illzts utkant 1988) menade att små-

Religiösa vinklingar blandades i debatten
med vetenskapliga argument från de fråmsta lan tbruksvetenskapliga auktorit et erna
som Paul Hellström, Robert Tolf och Herman Juhlin-Dannfelt.65 Motbilden var industrins förrnenta kortsiktighet.
En rad föreställningar och id6er om Norrlands lämplighet för odling kom att samverka

med en lika lång rad id6er om behovet av
denna odling. Debattörer som företrådde
olika sårintressen förespråkade nästan alla
en statsledd uppodling av Norrland. De olika debattörerna lånade ofta varandras argu-

ment. Argumenten kunde r,ana nationalekonomiska, agrartekniska, agrarekonomiska,
sociala, religiösa, såkerhetspolitiska och arbetsmarknadspolitiska. Man kunde höra trävamindustrins företrådare tala sig varma för
låmpligheten av odling i norr samtidigt som
Mosskulturföreningen påpekade behovet av
försörjning för den säsongsbundna arbeskraften den tid då industrin inte kunde försörja familjerna. Säkerhetspolitiska debattörer kunde förespråka en kolonisation för att
trygga landsändans försvar, allt gick tillbaka
påjorden. Mosskulturföreningens linje var

framförallt agrarteknisk och ekonomisk.
Det gick, rent tekniskt, att odla upP mlrarna, allså var de en ekonomisk potential. I
sin argumentation kunde man använda "de
lösa arbetarnas" sociala misär och liknande.
Men som framgår av LeifRunefelts och Erland Måralds bidrag i denna antologi har.rdlade det om en rörelse, för vilken vetenskapen stod i första rummet.

I sin redogörelse över Mosskulturföreningen menar Runefelt att dess verksamhet

brukaren, trots till q'nes ineffektiz metoder,
var rationell i det att han inom sina givna
ramar stråvade efter att "maximera sin nytta".66 Om då småbrukarens givna ramar var
dels ekonomiska, dels ut&jordes av traditioner, som tillsammans hindrade honom att
bedriva ett mer rationelltjordbr-uk, så kan
man kansle säga att Mosskulturlöreningen
verkade inom sina ramar. Dessa ramar skulle
i så fall r'ara i agrarsamhället genom generationer nedårvda förestållningar om hur man
ökade sitt välstånd. Ju mer man kan så, ju
mer får man skörda och ju rikare blir man
och för detta kråvs odlingsjord. Färgade av
ett positivistiskt vetenskapsideal såg Mosskulturföreningens företrädare det som mycket
rationellt att odla upp mlrarna, dårför att de
var så omfattande, dårför att det var möjligt
och därför att de var lättare och säkrare (åtminstone inbillade man sig det) att odla än
den i Norrland tillgångliga fastmarksjorden.
Också ijämförelse med de ofta storblockiga

moränerna i Norrland rar säkerligcn mossjordarna låttare att odla upp, men de kanske inte var såkrare att bruka och gav inte
högre avkastning.

Den statsledda kolonisation som till slut
kom till stånd i Norrland rar, som Hans Seyler (Hur bond,en bleu lönearbetare 1983) skriver, i mångt och mycket inget annat än ett
sått att skapa det hahproletariat som skogsindustrin ville ha.6? Men detta betyder inte
att Mosskulturlöreningen såg som sin uppgift att gå i skogsindustrins ledband. Det är
snarare så att de olika norrlandsbilderna flyter samman när vår tids historiker söker
tolka skeendet. Det är med andra ord inte
hela sanningen att norrlandskolonisationen
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kom till stånd för bolagens skull. Men utformningen av kolonatrörelsen anpassades
mycket efter bolagen.

Ett nytt j ordbrrrksland?
Resultaten av allmän odlingsoptimism och av föreningens
odlingssträvan
Vad blev det av id6erna, Mosskulturföreningens och andras - fick vi något svenskt
western i norr? - Nej, det frck viju inte, vilket torde mra alla bekant. Kom då alla id6er
och storslagna visioner på skam? Misslyckades man i sin odlingsiver och i så fal1 varför?
Gick det helt enkelt inte att skapa ett livskraftigtjordbruk i Norrland? Somjag inledningsvis nåmnde år det frågor som är svåra
att besvara. För att med visshet säga hur lyckosam mosskulturen var i Norrland i avseende
på hektar odladjord krävs omfattande studier, och statistiken släpper inte lättvindigt
ifrån sig uppgifterna. Om man dessutom vill
säga något om själva odlingarnas resultat
krävs än mer. Hår finns egendigen bara utI,Tnme attfundera kring dem. Men en fråga
man kan ställa sig i sammanhanget år: Vad
är egentligen ett misslyckande i detta sammanhang? Om man är välvillig och ser till
vad Mosskulturföreningens stadgar och målsätmingar föreskriver, lyckades man ganska
vä1.

Föreningen verkade på Gisselås med

tåmligen goda resultat för sina målsättningar att främja och stödja odlingen i norr. Försöksodlingen och forskningen bidrog också

till den agrarvetenskapliga

forskningens

kunskap om Norrlands specifika omständigheter. En lång rad föredrag och skrifter med

resultat, råd och anvisningar kom att ges ut
som ett resultat av verksamheten på Gisselås
(Se ovan Od.lingsftirsöken på Gisselås gård,).

Men av de storslagna visionerna om ettjordbruksland i Norrland bler det däremor inte
mycket. När det gäller mosskulturen i Norrland tycks det till en början ha gått trögt,
och det fanns flera anledningar till det. Myrodlingen hade länge dragits med dåliga resultat. Detta berodde enligt Hole på bris238

tande kunskap och det faktum att det först
endast funnits naturlig gödsel tillgånglig.
Någon egentlig myrodling hade inte varit
möjlig förrän de konstgjorda gödningsmedlen kommit ut i handeln och spritts bland
jordbrukarna. Detta hade ställt till problem
eftersom de många misslyckade odlingsför-

söken skapade en misstro mot myrarnas

låmplighet för odling bland denjordbrukande allmånheten. Ett annat problem var
folkets förkärlek för slåttermyrarna. I stora
delar av Norrland hämtade jordbrukarna
huruddelen av sitt foder på avlägsna starrmyrar och slåtterångar. .fordbrukarna var
alltså beroende av slåttermyrarna och slog
därför vakt om dem. För problemets lösning
hade dock statsmakten inträtt till myrodlingens fördel genom att lagstifta bort myrslåttern på statens marker.63 Ett tredje problem var att Norrland länge hade hämmats
av bristande kommunikationer. men under
1920- och 1930-talen hade de största bristerna blivit avhjålpta. Landsvägarna hade
förbåttrats och med bättre landsvägar kom
också ökade möjligheter för nyodling och
bebyggelse. Bristande kunskap var under
1930-talet dock fortfarande ett problem.
Jordbrukare och nybyggare saknade ofta
viktiga kunskaper vilket ledde till "nedslående" resultat.6s Edvard Hole kunde år 1936
fastslå: "Den goda viljan finns nog, men detta råcker inte alltid."To
Upplysningsverksamheten var därför av
största berydelse, konstaterade Hole. Redan

tio år tidigare hade emellertid Hole antytt
problemets egentliga kärna - förutom att
det kråvdes kunskap om att framgångsrikt
odla en torvjord, krävdes också en hel del
annat, nåmligen eget kapital eller möjligheter att få hjälp av släktingar i trakten. Hole
påpekade att kolonisationen i Norrland varit utsatt för en omfattande kritik, vilken
delvis hade rarit berättigad. Att se hela företaget som misslyckat ville han dock inte gå
med på.

7t

Vid bedömandet av koloniseringen

ar

Norrland ficL man enligt HoJe inte stirra sig
blind på storleken av de summor, som staten "offrat" på densamma, utan man borde

se koloniseringen som ett medel för fråmjandet av kulturens vidare framsteg i dessa
bygder. På vissa håll var emellertid kritiken
befogad. Personer som förstod att livet På
ett kolonat i den norrliindska ödemarken ej
var någon sinekur hade oftast lyckats väI,
I)et fanns kolonister som inte endast hade
lyckas odla upp nogjord att föda så må-nga
som tre kor bara på några år, utan som också byggt färdigt husen enligt föreskrifterna
under samma tid. "En del av dessa ha visserligen haft något sparat kapital och även
hjiilp med de olika arbetenas uförande, men
trots detta år det verkligen beundransr,ärt,
rad de på så kort tid utfört."t'
De flesta av de lyckosamma kolonisterna
rar från bö{an hemmahörande i trakten för
kolonatet. Hole menade att de dårigenom
var vana att kämpa mot svårigheter och det
hade säkert en viss betydelse om manjiimför
med mer långvåga kolonister.T3 Men troligt
år att den lijålp de kunde få i form av arbete
och kanske kapital eller naturaprodukter
från anhöriga hade större betydelse.

Föreningens försvar av mosskulturen gick
alltså ut på att det antingen var statens åtgår-

Fig.r 10:6
Mer atbete: "Tuthachning å skogshtirr. "

der som på något sätt felade eller att det var
odlaren som inte besatt de råtta kunskaperna eller helt enkelt inte var rått person att

klara det hårda men ärorika kolonistlivet.

Att bristen på kontanta medel var ett problem lftes också fram, men det fördes inte
så långt som till att erkinna att odlaren måste ha tillgång till ett sparat kapital och,/eller
tillgång på gratis arbetskraft för att klara anläggandet av det nya jordbruket. Just tillgång till kapital och gratis arbetskraft hade
ju Gsselås haft i det att föreningen anskaffade erfoderliga medel till det mesta man kunde önska sig - det varju fråga om en möns-

tergård. Dessutom fick gården t{älp med
maskinella redskap från olika firmor - det
kunde knappast kolonisten räkna med.
Som avslutning kan tillfogas att arealerna
trots allt ökade i Norrland under den period

Mosskulturföreningen var verksam där.
Norrland är [aktiskt dcn del av Sverige som
sist nådde maximum vad avserjordbruksarealens storlek.Ta Medan Vårmland och
större delen av landets södra delar nådde
sitt maximum under åren från 1910 och årtiondet dår efter, nådde åkerjorden sin

i

sin allt genomryrande odlingsoptimism fann

Norrland. Detta har naturligtvis att göra
med en stark befolkningstillväxt som kan
såttas i samband med industrialismen, vil-

en med statens insatser. Föreningens kunskaper anvåndes inte i tillråcklig utsträckning.75
Många missgrepp kunde undvikas, om de
fackmässiga jordbrukssynpunkterna mera
beaktades vid torrläggningsföretagen.76 Sta-

emellertid föreningens företrädare ursäkter
för det mesta. Ar 1924 hade man till exempel skördat 3 000 kg hö per ha villet inte rar
någon hög skörd, men "resultatet måste
dock ses från synpunkten av attjorden ännu
ej naturligtvis kan vara i fullt tillfredsstållande kulturtillstånd".30 Gården kom att drivas i Mosskulturföreningens egen regi till
1939 då staten tog över ansvaret. Som försöksgård fungerade Gisselås till 1954 då den
såldes till en privatperson.3r Föreståndaren
Manne Stenberg arbetade kvar till sin död
1946. Om Gisselås kunde betraktas som ett
"sorgens barn" under Mosskulturföreningens tid så är detta epitet.lika användbart på
gårdens senare historia. Agarna har kommit
och gått och inte sällan har driften slutat

ten anslog stora belopp tilljordbrukets utveckling och rationalisering. Anslagen till

med konkurs.s2Av de sentida ägarna kan särskilt framhållas en norsk advokat vid namn

täckdikninglzr betydande och en hel del av
dessa medel gick till tåckdikning på torvjord. Det förelåg emellertid en stor brist och
ett resursslöseri, ansåg Mosskulturföreningen, eftersom staten inte utnytgade föreningenr sakkunskap och lät Lulturingeniörerna
låmna förslag på för kolonisation lämpliga

Jan C. Paulsen som uppenbarligen hade
stora planer förjordbruket vid Gisselås. Gårdens ursprungliga 100 hektar utökades under hans tid avsevärt och trots senare utförsåljning år gårdens totala areal ungefär tre
gånger större idag än under [öreningens
tid. Arealen odladjord har, frånsett ett försök till nyodling under Paulsen, dock alltid
varit densamma. Paulsens försök till nyodling skall ha företagits på fastmark någonstans söder om gården men den nyajorden
kom av någon anledning aldrig i bruk. Tänken var att skapa ett bättre underlag för
mjölkproduktionen på gården. Mjölken
sLulle isin lur vidarelörädlas till ost iett n1-

största utbredning först omkring 1950

ken hade stor betydelse för Norrlands befol-

kande. Men klart är också att odlingsoptimisternas strävan måste ha haft betydelse.
De politiska initiativen medförde att vi fick
en hel liten stam av kolonister i Norrland.
Mycket av lånen och av Mosskulturföreningens stråranden kom dock snarare att resul-

tera i tilläggsodling vid redan etablerade
jordbruk. Helt nöjd var inte heller forening-

marler'? 'Föreningen slälles härigenom

i

hög grad vid sidan om dagens aktuella spörsmå1."73

Hur livet gestaltade sig för de kolonister
som trots allt befolkade delar av kronoparkerna vittnar Arne Isakssons Kolonistbln
1 920-1 985 och Slutdihat - Kronoi Iryn Naisheden av Eichwursel, Goldstien och Larsson. Vill man ha en mer odlingsoptimistisk bild får man vånda sig bakåt
i tiden till den finske mossodlaren A.E. Snellman och Några medd,elandtn om jordbruhsförhållandena i txakten (& Polcirkslz ur Svenska
Mosskulturföreningens Tidskrift 1897.7'g

Kaatntuaara
torpa.re

En epilog till odlingsoptimismen, Gisselås efter
Mosskulturföreningen
Försöken på Gisselås visade att förhållandena förjordbruket inte var de allra båsta. I
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anlagt privat mejeri. Som ett led i dessa satsningar bytte man också namn på gården till
Gisselås Bruk.

Ar de byggnader Mossku ltu rlören ingen
låt uppföravid Gisselås finns det mesta kvar.

Försöksladan, arbetarebostaden och agronomvillan är någorlunda intakta. Ladugården har om- och tillbyggts i omgångar. Ett
liggstall, som sedeme_ra byggdes om till hönseri, har tillkommit. Aven äggproduktionen
har lags ned. Numeer har gården en rarierad husdjursupplödning med lor. svin. get-

ter, får och fiäderfä"samt är genbank för
Linderödsgris och Asens skogsfår. Ladu-

gårdsförmannens bostad har brunnit ner till

grunden och av byggnaden syns inte ett
spår. Markerna är till stor del intakta, även
om ett antal öppna diken lags igen. Hurudkanalen finns dock kvar, i folkmun kallad
Gisselåsbäcken.

Det nuvarande brukarparet kom till gården 1996 med mjölkkor från en tidigare
gård. På en del av de arealer Mosskulturföreningen bröt upp odlas foder för avsalu, resten ligger i träda sedan den senast betades
av mjölkkor Den sista mjölken från Gisselås
levererades den 13 december 1999 kl. 06.51,
ganska precis 80 år efter det att Mosskulturlöreningen börjat intressera sig lör myren.

För nårvarande pågår äggproduktion på
gården.
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