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Mossodlingens redskap och metoder

Pet Thunström

"En hvar sin egen vältfabrikant" utropade en

rubrik till en artikel av Hjalmar von Feilitzen
i Svenska Mosskulturföreningens Tidskrifi
1915.1 Rubriken ger ett koncenffat av moss-

odlingens förutsättningar: mossjordens speci-

ella brukningsmetoder, mossodlarens begrä:r-

sade ekonomiska resurser och de ledande
föreningsmånnens entusiasm.

Svenska Mosskulturföreningens sociala
slfte var att genom mossodling skapa möjlig-
heter för ökad livsmedelsproduktion i landet
och dårmed livsbetingelser för brukarna. En
av de viktigaste föruLsättningarna för att ny-

odlings- och odlingsarbetet skulle kunna
utföras var tillgång till ändamålsenliga red-
skap. Tidsmässigt sammanfaller Svenska

Mosskulturföreningens och dess efterfölja-
res era, från 1880-talet och ett drygt halv-
sekel framåt, med uppkomsten av den svens-

ka tillverkningsindustrin för jordbruksred-
skap. Under denna tid kom de tradifionella
hemtillverkade redskapen alltmer aLt ersät-

tas av de inköpta, industritillverkade. Härtill
kom även övergången från animal dragkraft
till motorkraft. Den absoluta merParten av

dragarbetet får man dock räkna med utför-
des av den animala dragkraften, fråmst av

hästar, men i södra Sverige av oxar. I Små-

land var dessa dragdjur relativt vanliga un-
der hela mellankrigstiden.

Den stora majoriteten av mossodlare var

dessutom småbrukare med knappa ekono-
miska resurser. För diknings- och torrlägg-

ningsarbeten fanns goda tånemöjligheter,
men lör redskaps- och maslininresteringar
fanns för den enskilde inga motsvarande
lån. Det år av de tillgängliga uppgifterna i
Mosskulturföreningens skrifter svårt att ut-
tala sig om hur medvetna de ledande inom
föreningen var om knappheten av kapital
hos många nyodlare. Man gav dock i sin tid-
skrift emellanåt exempel på redskap som
var billiga och möjliga för odlaren sjålv att
tillverka med hjålp av närmaste smed. Som

ett exempel kan nämnas propagandan för
en hemtillverkad betongvålt.2 Detvar endast
ett fåtal stora mossodlare som hade förut-
såttningar att mekanisera och ta tillvara de

senaste framstegen, framför allt möjlighe-
tema att köpa traktorer och andra motorer.
Detta leder fram till ett antal frågor kring
mossodlarnas redskaps- och maskinanvänd-
ning.
. Var det möjligt att använda de vanligt

förekommande redskapen för fastmarks-
jord? Om inte, vilka egenskaper krävdes

av mosskulturens redskap och maskiner
utöver, eller vid sidan av, de vanliga?

o Prioriterade tillverkarna redskap för ny-

odling och mossodling? Ijåmförelse med
jordbruket på fastmarksjordar var trots
allt mosskulturen en marginell företeelse
med inte sållan ekonomiskt svaga aktörer.
Tog föreningen hänsyn till detta vid sina

eventuella rekommendationer av goda
redskap? Fanns de ekonomiska förutsätt-
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ning"r-na för att redskapstillverkarna skul-
le ha intresse av att förse mossodlama med
sårskilda redskap?

. I vilken utstråckning anvåndes de gamla
traditionella lantbruksredskapen för ny-
odling och odling på mossarna? Var de
industriellt framstållda och utvecklade
redskapen en av förutsättningarna för en
effektiv mosskultur? Fanns det udändska
fabrikanter som påverkade utvecklingen?
Och fick motorkraften någon betydelse
för odlingen av landet mossmarker?

Metod och källor
Det finns ingen samlad kunskap i Sverige
om de redskap som användes under den ti-
diga mossodlingsepoken, om vi med den
menar tiden fram mot 1 880-talet - alltså före
tillkomsten av Mosskulturföreningen och
den tid då de industriellt tillverkade redska-
pen slog igenom. Under denna period iir vi
fi,nngna att begrånsa oss endast till enstaka
nedslag. Det finns för-visso enstaka artiklar
om uppodling av mossar i Kongl. Landtbruhs-

Acad,emiens annaler redan från 1810-talets
slur. men dessa ger endast antldningar om
vilka redskap som nytljades. De tryckta kål-
lorna är framför allt koncentrerade till tiden
för Svenska Mosskulturföreningen och dess
närmaste efterföljare, från 1880-talet och
fram mot 1940-talet.

Uwecklingen av metoderna och tekniken
inom detta område speglas framför allt i den
litteratur som Mosskulturföreningen själv
under flera decenniergav ul. Den i samman-
hanget rikast flödande källan är föreningens
egen tidskrift, ddrnäst bidrar de övriga pub-
likationerna som föreningen utgav Det är
fråmst i Hugo Osvalds Mlrar och myod.ling
från 1937 som erfarenheterna från ett halv-
sekel finns samlade, även om den är tämli-
gen kortfattad i avsnitten om redskapen.

En annan kålla till kunskap om mosskultu-
rens redskap är låroböckema - företrädesvis
maskin- och redskapsläror - från denna pe-
riod. De flesta läroböcker är dock tillkomna
under en senare period- deras guldålder rar
först under efterkrigstiden. Hårutöver finns
enstaka meddelanden från Svenska Moto-

Fi.gur 11:1
Eftersom mossjnd,en tar s 'år att få tillråekligt fa,st fh en god såbiidd, aar ofia tunga tältar ndd,rånd.iga fi att få en

god uppkotrLst. För aallodlingen Jihesqråhad,e Saensha Mosshulturfielringm ano.indni.ng a! en tung slätu.ilt och

menade att mossod,la,ren sjtifu hunde ti,ll erka d,etta redskap. Denna oält aa betong kunde gjutas i en form hemma på
gård,m. Barnen på bild+"tt ;får här tjånstgiira som mått på o.iltens starlzh.

244



kulturföreningen och från Statens Redskaps-

och Maskinprovningsanstalter samt katalog-
och broschyrmaterial från fabrikanter, åven

om dessa härrör fiämst från de senare decen-
nierna av eran. Genomgången kompletteras
med nedslag vid några la:rtbruksmuseer och
-samlingar. Tiots att materialet alltså är ofull-
srändigt, så kan det förhoppningsvis samman-
taget ge en god bild av uwecklingen.

Mosskulturföreningen och
kontakterna med fabrikan terna
En viktig del i Svenska Mosskulturförening-
ens verkamhet var försöksverksamheten på
de egna gårdarna Flahult i Småland och Gis-

selås iJämtland. Den absoluta hu\''uddelen
av dessa försök låg inom virt- och marksekto
rerna där man hade en kralificerad försöks-

verksamhet. Det förekommer dock periodvis
lörsök med redskap av olika llPer. om än

inte lika kvalificerad och vetenskaplig som
inom de övriga områdena.

Det faller utanför denna artikels område
att söka klarlägga föreningens "inköpspoli-
cy" vid maskin- och redskapsförvärven till
sina försöksodlingar, något som möjligen
låter sig göms om man studerar löreningens
arkiv I Leif Runefelts studier kan man se att
det fanns en hel del fabrikanter bland med-
lemmarna och vid en genomgång av de ar-

rillar som behandlar redskap i löreningens
tidskrift, kan lått konstateras att det är de

lokala småländska tillverkarnas produkter
som särskilt framhålles, till exempel Fa-'<es i
Smålands Burseryd.r M os:ku ltu r Fören in gen
synes ha haft särskilt goda kontakter med
det intilliggande Norrahammars bruk, en av

landets ledande tillverkare av iordbearbet-
ningsredskap fram till 1929. Dessa goda kon-
takter hade sin historiska bakgrund. Dels
hade bruket, som låg granne med Flahult en
egen stö[e mossodling, och dels hade dess

chef, brukspatron C.E.B. Spånberg, redan
på 189O-talet på ett positivl sätt understött
föreningens förväw av föreningens försöks-
gård. Efter Spånbergs försåljning av br'rket
1918 kom han att sitta som ledamot i fören-
ingens styrelse under många år och i nekro-

EMrL SP,ÅNBERG (1852-f93f) var en stark
tillskyndare av Svenska Mosskulturfören-
ingens verkamhet, Han drev tillsammans
med sin brorJohan Wilhelm Norraham-
mars bruk från 1877 fram till 1918 då det
såldes till Husqvarna rapenfabrik. Bruket
var under denna trd en stor tillverkare av

gjutgods, lantbruksredskap såsom plogar
och harvar. Spånberg gjorde betydande
insatser påjordbruksområdet, fiämst inom

Jönköpings län. Han rar ledamot av dess

hushållningssållskaps förvaltningsutskott
från 1890, vice ordförande för sällskapet
l9'1422 och ordförznde 1923-25. Han rar
dessutom starkt engagerad i Mosskultur-
föreningen och dess försöksgård Flahult
som gränsade intill brukets ägor På Nor-
ra ha m mars och Mosskulturlöreningens
marker gjordes försök med redskap som
lar sårskilt anpassade för mosqjordar t}

logen 1931 blev han vederbörligen hyllad
för sina insatser.a

Ett nåra och långvarigt samarbete förefal-
ler särskilt ha skett mellan Spånberg och
Flahults föreståndare, Hjalmar Aterberg. I
regel nämndes Norrahammars fabrikat först
vid tidskriftens presentation av olika red-

Figur 11:2



skapsq?er.s Detvar även redskap från denna
tillverkare som oftast förekom på tidskrif-
tens illustrationer, även sedan Spånberg
lämnat företaget. Det år idag naturligtvis
omöjligt att försöka leda i bevis någon form
av "vånskapskorruption" dem emellan. Nor-
rahammars bruks framskjutna plas i fören-
ingens skrifter kan ju faktiskt bero på att
företaget hade ett särskilt intresse för moss-

kulturfrågor och därför var angeläget att
uweckla välar'passade redskap därtill för sin
relativt stora smålåndska "hemmamarknad".
1929 kom dock företagets tillverkning av

plogar att överlåtas till Overums bmk.

Redskapen och mossjordens
egenskaper
Mosskulturens redskap och maskiner skulle
arbeta under särskilda betingelser beroende
påjordens struktur Det finns, som framgår
av andra bidrag i denna bok, flera olika ty-

per av mull- och torrjordar. I facklitteratu-
ren från tiden [ör förra selelskifret nämnr
dll exempel mild mullord eller svartmylla,
sur mul!ord, dljord, mossjord eller moss-

torv* dår man skiljde mellan högmossar (vit-
mosszLr) och lågmossar (ängsmossar). Gemen-
samt för dem var emellertid att de på grund
av den stora mullhalten lar mörka till färgen,
luckra, lättbearbetade och rattenhållande.o

Tiots flera positiva egenskaper kunde dock
dessajordar förorsaka ett flertal problem
för odlarna. Vissa typer av mossjordar blev
lått pulverartade vid bearbetningen och gav

dåligt fäste för kulturvä{ternas rötter, något
som lätt kunde förorsaka liggsåd. Dårutöver
fanns på dessajordar särskilda problem med
uppkomsten av ogrås som här kunde våxa
till sårskilt snabbt, vilket ställde sårskilda
krav på rensning/hackning för att få goda
skördar.

Ett av de största problemen för mossod-
larna var den dåliga bårigheten för redska-
pen och maskinerna. Detta gällde inte endast
de rena mossjordarna utan även de vatten-
sjuka flltjordarna såsom mo-mjålajordar och
g)ttiejordar där dikningen var brisfällig eller
obefrntlig.TJordens hopsjunkning på moss-
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jordarna kunde göra att dikningen snabbt
blev verkningslös. Fenomenet kunde till ex-
empel beskådas på Gysinge bn.rk i södra Gåst-

rikland, vars sbra mossodlingar rar vålkånda
studieobjekt för Mosskulturföreningen. Vid
1900-talets början kunde man där på plats
jåmföra ett odlat och ett inte uppodlat fålt på
en högmosse. Sammansjunkningen drabba-
de odlingen sårskilt åren nårmast efter torr-
läggningen. Efter endast några få års bru-
kande kunde dårför skillnaden i höjd mellan
det odlade och det icke uppodlade uppgå till
någon meter.s Anledningen till detta är att
en tiondel av tonjorden i naturligt tillstånd
utgörs av sjä.lva tonsubstansen, resten av luft
och vattenfyllda porer. Denna sjunkning,
det vill säga förbränning eller förmultning,
kallades vanligen "bortodling".'g Att dikning-
en genom denna hopsjunkning snart kunde
bli verkningslös inverkade naturligtvis men-
ligt på odlingsresultatet och kunde dårför
på sikt äventyra hela mossodlingen.

I lileraruren nämns slutligen även pro-
blemet med mossjordens vidhäftning på
jordbearbetningsredskapen och dess porösa
surrknrr som gjorde den "!ådrande" och där-
för dålig att båra upp redskap och dragare.
Mossjordens speciella egenskaper gör alltså
att dess bearbetning underlättas av, eller till
och med kräve1 sårskilt utformade redskap.

REDSKAP FÖR NYODLING
För att bringa ordning bland redskap och
maskiner som anränts delas de här in i 11-

od.lingoch rdlir?g. Denna uppdelning blir till
en del konstgjord då de i flera fall år desam-
ma som anvånts inom de båda områdena.

Jordbearbetningen är det avgjort viktigaste
området med de redskap som är mest karak-
tåristiska och awikande från odling på fast-
marksjordar

Torrläggning och dikning
Trots Mosskulturföreningens principiella
entusiasm för nyodlingsföretag var man
noga med att framhålla att noggranna lön-
samhetsberåkningar alltid måste föregå så-



dana stora arbeten. Allehanda kostnader
följde alltid beslutet om uppodling, inte
minst sådana som hade med de initiala torr-
läggningsåtgårderna att göra. Innan beslutet
om nyodling av en mosse över hur''ud taget
kunde tas, framhöll föreningens sakkunniga
att omfattande undersökningar av områdets
hydrografi och geologiska uppbyggnad mås-

te göras. I sitt naturliga tillstånd ärju dessa

marker mättade med vatten som måste le-

das bort och därför ansågs det nödvändigt
att göra lönsamhetskalkyler redan innan ut-
stakning av dikessystemet påbörjades. Större
odlingsföretag kråvde även omfattande för-
beredelser av lantbruksingenjörer.

Några av gmndförutsättningama för pro-
jektet var naturligtvis torvlagrets tjocklek för
att odlingen skulle bli varaktig, och att mar-

ken därefter var möjlig att utdika för en ski-
lig kostnad. De mossodlingar som var de

billigaste att nyodla visade sig inte alltid r'ara

de mest råntabla. Exempelvis fordrade skogs-

kärren mer arbete initialt eftersom de var
svåra att dika ut, men ur odlingssynpunkt an-
sågs de i längden vara mer värdefulla ån till
exempel starrkårr, på grund avjordens störe
fasthet och näringsrikedom. Aven tillgången
på jordförbåttringsmedel var något som
måste ingå i en lönsamhetskalkyl. Vid nyod-
lingsföretag på mossat men däremot oftast
inte på kårrmarket var man tiarngen att un-
dersöka ifatl lämpligtjordförbåttringsmedel
fanns att tillgå och om det kunde påföras
med en rimlig insats. Mossar ansågs inte
över huvud taget kunna odlas upp utan
jordförbåttringsmedel och en stor arbetsin-
sats fick vanligtvis läggas ned på att göra
denna odlingsmark jåmn och fast.10

På skogs-, ängs- och mossmarker har man
sedan gammalt tagit elden till hjålP efter-
som odlingsarbetet då underlättas ochjor-
den luckras. Askan ansågs som ettvärdefullt
gödningsämne. Bränning skulle endast ske

på sådana marker som hade ett svårförmult-
nat torvlager som tåckte ett lager av mylla. I i

Dikningen och d,ess red'shat)
En väl utförd dikning råknades som hur'rrd-
vilikoret för en ekonomisk mosskultur. Moss-

kulturföreningen lade därför på sina gårdar
ned stora resurser på omfattande försök med
dikning, dikenas djup, avstånd mellan dem
och så vidare.l'

För dikning var lånemöjligheterna stora.

Staten låmnade både anslag och lån, och od-

laren kunde även få {älp av en statlig lant-
bruksingenjör För att kunna genomföra de

större nyodlingsföretagen var denna hjålp
en nödvändighet. Generellt sett var en stor
del av de svenska åkerjordarna vattensjuka
och hade dålig bärigher. 1n1.62p pe5-sior-

darna. Lånemöjligheterna och god tillgång
till förhållandevis billiga och effektiva tegel-

rör gjorde att dikningen av den svenska åker-
jorden var mest omfattande under 1910-30-
talen.

Förutom planläggningen av dikningen
på sjålva mossen kr:ivde nyodlingen inte säl-

lan även betydande arbeten med reglering
av vattenståndet i de kringliggande områ-
dena. Regleringsarbetet kunde till exemPel
innebåra språngning av klipptrösklar, gräv-
ning genom mäktigajordlager och anord-
nande av inallningat uppförande av pump
stationer etc. Med i beräkningen fick man
åven ta den eventuella påverkan på andra
intressenters nytdande av vattendrag och
sjöar som uppkom genom odlingsföretaget.
Kostnaderna för odlarna kunde bli dryga
om fiske tten ödelades eller om möjligheter-
na inskrånktes för vattenkvarnar och sågar

att umytga sin drivkmf t.
Manuell dikning var närmast allenarå-

dande. Allt dikningsarbete utfördes i prin-
r ip med handredskap {ram till mitten ar

1900-talet - det vill såga under hela mosskul-

turepoken. Under det senaste halvsellet har
dock grår':rnaskiner kommit till användning
för att vidmakthålla och utvidga dikningssy-
stemen på de odlingar som varit i bruk un-
der senare tid.

För att Benomföra utdikningen fordrades
i regel en stor mångd arbetskraft som arbe-

tade under lång tid. Det beråknades att en

van dikare i mossar kunde gråva ut och kasta

upp 20-30 kubikmeter torrjord per dag. Ju
större diket var desto mindre kubikmassa
hanns med per dag. Vid täckdikesgräwing.
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där massorna som skulle tas upp var mind-
re, beråknades dikaren hinna 50-60 stråck-
merer om dagen,rl Eftersom lörutsättning-
arna för vattenavledningen varierade i hög
grad, var det dårför också stor variation på
antalet och storleken på dikena på en viss
areal.

På de fotografier i Mosskulturförening-
ens tidskrift som visar dikningsarbeten är
arbetarna i regel försedda med fabrikstill-
verkade spadar, hackor etc. - undantagsvis
skymtar någon tråspade. Traditionellt sett
tillverkades dikningsredskapen av trä. På de
hemmagjorda dikningsspadarna av tä var

endast den skärande delen av bladet för-
stårkt medjårn, ett så kallat "gubbaskägg".
Sådana träspadar var på sina håll i bruk åt-
skilliga decennier in på 1900-talet. De var
förvisso klumpigare att arbeta med, men
hade fördelen att om bladet hölls fuktigt
klibbade intejorden fast på det.ra

Det fanns dock åtskilliga fabriker i landet
som ägnade sig åt tillverkning av handred-
skap. En av dem rar Wedevågs bruk i Väst-
manland lans sortiment här kan tas som ex-
empel. I brrrkets omfattande produktkatalog
från 1944 återges ett flertal olika specialise-
rade redskap ar'sedda för dikning: H2ir finns

tick- och
dikesspade

U
flåhacka

rörslunga
ä

rörskopa

STav-

finsk gråfta

Fi.gur 11:3
Redskap fh tqodling och mossodling i Wedzuågs bruhs huaudhatalog 1914.
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en d.ihesspad.e med blad av blankslipad, hård
stålplåt och våssad spets, en slungspade av

stalplåtmed djupt kupat spadblad och björk-
skaft. För upptagning av tåckdiken fanns i
katalogen dels en så kallad, rörslunga rrred

härdar. djupt kupar spadblad som var nära

sex decimeter långt och en tiichdikesspade, ca

fem decimeter lång och med kantiga hörn.
Vid nedläggning av täcldilesrören använ-

d.es riirhrok och ri)rskopa. 1våta j ordar med
växtdelar kunde med fördel en gr@ använ-

das. Olika typer av hackor för bearbetning
av mossen och dess tuvor gjordes ned så

kallat svartsmide. I katalogen fanns till ex-

empel en helsmidd griftlxa ellet så kallad
finsk gråfta, flÅhackmav skilda modeller, Äziu-

hacha, säkallad torvhacka, och mlryxarb

Maskine dihningav öppna diken på moss-

marker ligger i PrinciP utanför den tidspe-

riod som denna artikel behandlar Grävma-

skiner har förvisso använts i Sverige sedan

förra sekelskiftet, men då i litet antal och

nlttjade för begränsade arbetsuppgifter. L'ått-

tare lingrär"maskiner som med specialgiorda
skopor åven kunde anvåndas för diknings-
arbeten utvecklades först i slutet av och efter
andra viirldskriget. Sådana lätta traktordrag-
na gråmaskiner tillverkades till exempel av

ÅIermans verkstäder i Eslöv, som för öwigt
var en av pionjärerna vid tidigt 1900-tal med

tillverkning av utrustning för brånntonalpp-
tagning. I de tidskrifter som utgavs av Moss-

kulturföreningen och dess efterföljare finns
inga belägg för att gråvmaskiner skulle ha

utnyttjats vid mossodlingsarbeten. Under
senare decennier har dåremot sådana kom-

mit till användning vid rensning av diken på

gamla mossodlingar, bland annat på Bålinge

mosse i Uppland.
De första maskinerr^aför mcukinell täckdih-

zizg inkom till landet redan vid tiden för
första vårldskriget. Under mellankrigstiden
blev troligen det anerikanska fabrikatet
Buckeye det mest anvånda, men inte heller
hZir finns belägg för att denna t1? av maskin

nyttjades på mossmarker. Den enkla och
läna så kallade Aåshammars dikesplog, som

fick en viss spridning, torde inte heller med

framgång ha kunnat användas på mossod-

lingar eftersom den fordradejord med god

sammanhållning för att uppfordringen skul-

le fungera tillfredssrållande.

Di.kestyper
Öppna åik ntat det vanligaste långt fram På
1800-talet. Behovet av dikning är starkt be-

roende på qp avjord,lutning och annatlåge.
För odling på mossar är dikningen helt av-

görande för skörderesultatet. Ett sårskilt sy-

stem utbildades därför med tiden för hur
stora och små diken skulle kunna samverka

till en god drånering.
Huvuddiket upptogs vid nyodlingen av all

låglänt mark - ångar, mossar och kärr. Ett så-

dant dike fick i vissa fall grävas ett par år
innan det egentliga nyodlingsarbetet kunde
påbörjas.t6 Smådiken i odlingen skulle vara

möjliga att göra om till tiickdiken når tondor-

den efter ett antal år var ordendigt förmult-
nad. Ju mer humifierad torven \'?r, desto lått-

are hade de öppna dikena en benägenhet att
rasa. En vanlig bredd på dessa diken var två

gånger djupet plus bottenbredden.
Arloppsdiket an'lades på lägsta delen av

f,åltet eller mossen och så rakt som möiligt.
Dikets djup, botten- och dagbredd och fall
anpassades till vatte nmängden.ti Aulzdnings

dihen avledde vattnet från laggdikena till av-

loppsdiket och lades vinkelrätt mot avlopps-

diket och grävdes djupare än de back'eller
laggdihen som avskar mossen från det tillrin-
nande vattnet från omgivningen. Dessa di-
ken anlades så nära fastmarkskanten att de

nådde ända ned till mineraljorden och led-

de ytvattnet, och delvis åven den så kallade

baclsyran (grund\atlnel). från den angräns
ande ej odlade marken. De grävdes något
grundare än avledningsdikena.

Slutligen var det aushtirningsdihcn som an'
lades i de fall större myrområden skulle odlas

upp. Särskill när botlnarna var ojämna. rar
det nödvändigt att mellan de ovan nåmnda
tagg- och avloppsdikena gråva denna qp av

diken, parallella med avloppsdiket.
t Norrland brukade ofta dikningen un-

derlåttas med en metod dår vatmet sjålv fick
hjälpa till. Dikningsstråckan awöjdes och till
den så kallade rännilen togs upp ett litet



dike till två spadtags djup och en halv me-
ters bredd. Arbetet bö{ade i dikessystemets
öwe ände och man grävde dårefter ett stör-
re antal bassånger eller spårrdammar som
kunde frllas på och tappas av. Den löshack-
ade torven flottades bort genom rånnilen
dår \.?tmet hade större drivkraft än i det får-
diga diket.

Tiickdiken blev med tiden allt vanligare.
Inför tåckdikning av en mosse fordrades att
sårskild omsorg lades ned på planläggning
och ledning. Efter undersökning av det om-
råde som skulle uppodlas gjordes en ritning
på markens lutningar, dikenas riktning, av-
stånd och djup. Eftersom det rar komplicerat
för de enskilda brukarna att göra denna pla-
nering, hade många hushållningssällskap
ansrällt sårskilda täckdikn ingsförmän som
kunde assistera i denna fråga.

Täckdikning hade många fördelar, men
lar vansklig att fås att fungera i den lösa moss-
jorden eftersom rörsystemen snabbt kunde
sättas igen. Det finns exempel i Mosskultur-
föreningens tidskrift på misslyckade tiickdik-
ningar dår vattennivån i avloppsdikena låg
högre än i de tiickdiken som myrnade däri.r8
I bö{an av 1900-talet ansågs dårför tåckdik-
ning som ett dristigt företag på denna typ av
jordar, enligt Manne Stenberg på Gisselås
försöksgård i en artikel i tidskriften 1942. I
en återblick över gårdens verksamhet skri-
ver han om tiden för uppodlingen strax ef-
ter första vårldskriget: 'Jag glömmer aldrig

professor Hjalmar von Feilitzens uppsyn,
närjag kom med mitt förslag att genast vid
uppodlingen tåckdika Gisselåsmyren. Han
gick dock snart med på förslaget, och detta
ha vi aldrig behövt ångra."le

Att döma av artiklarna i tidskriften blev
täckdikning av mossodlingar dock allt van-
Iigare med åren. Täcldikena har gjorts av
ett antal olika material under tidens lopp.
1939 sades att dikningen udördes mest i form
av täckdiken med tegelrör, tr2irör (det så kall-
lade Ultraröret), tråtrummor eller stänger
och ris, något olika på skilda plaser.2o

Tegelriirsd.iken kunde göras på de grunda
myrar där rören kunde låggas nere på mine-
ralbotten, ibland med en bottenförstärk-
ning med ris eller dylikt. I djupa eller lösa
jordar anvåndes inte tegelrör eftersom de
kunde såtta sig ojiimnt. En bådd av ljung re-
kommenderades, likom även ett lager oran-

På.,'
Stång ellcr gtirdsedihez anvåndes i skogrika

trakter, i synnerhet på lös jord där tyngre

$llnadsåmnen såsom sten och rör inte läm-
pade sig. I dikena lades först två stänger i
botten, därefter nedlades korsställda tvär-
pinnar, en stång upptill och en på vardera
sid,an.22 Tiumdiken var de mest använda trå-
dikena, hopspikade av sågverksar.fall av ba-
kar och dylikt. Virkesåtgången med denna
metod lar mindre än for srångdikena. Sträng-
en av hopspikade brädor kunde göras på
marken och därefter låggas ned samtidigt i

Fxgur 11:4
Ldwing a! trum(1ihe.
Denna ryp aa tiichd,ike
gjordes aa bräd,er, bakm
eller annat enklare airke.
Dessa spikades ihop till
Uingder som sedan sänhles
ned. i d.ihet som tagits upp
till lagom bred.d,fi trä-
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mycket långa långder. '3 Gärdsel-, stång- och
risdiken kom alltmer ur bruk och fram mot
1930-talet hade tråtrummorna tagit över. En
typ av trumdiken som bestod aY trårör bör-
jade då åven tillverkas maskinellt på plas.

Ardra q?er av äckdiken var: Tidrörsd'iken,

som gjordes av delade och urfrästa trådstam-
rrrar. Torad,ihen användes mest vid tor\,{ålt
ar,sedda för brånntor-vstillverkning. Ytan skul-

le utgöras av seg oförmultnad torv. f)essa var
billiga att anlägga. Ristlihen.tzt en enklare
form av täckdiken. Av dessa var enrisdiken
de båsta eftersom de stod emot förruttnelse
långst.

En specialvariant av tåckdiken var ,uö?r

latorrliken som mest anvåndes på de gotlånd-
ska myrarna. Dessa diken fordrade fasta,
jämna och helt stubbfria marker Den så kal-

lade tubulatorn €ller "Skäggs rörplog", som

den även kallades, hade uppfunnits av den
gotländske lantbrukarenJ.M. Larsson i Väst-

kinde. Sftet med tubulatorn var att med
hjålp av den lätt kunna ersåtta de öppna di-
kena med täckta. Redskapet bestod av en

vass vertikal stålklinga vid vars nedre del lar
flistad en kolv (kon) med en cylindrisk del -
lik en artillerigranat - som lördes genomjor-
den. Med denna kon bildades ett hål eller
rör när redskapet passerade. Fyra man och
två dragare behövdes för att tubulatorn skul-

le kunna bearbeta 7,5 kilometer om dagen
Detta redskap användes på sina håll fort-
farande på 1930-talet, men då framdrivet av

traktor2a

Övriga åtgärder före odling
Kring sekelskiftet 1900 pläderades för nyod-
lingsmetoderna f.i hackning och brtinning el'
ler shumplöjning och briinning. Vid nyodling
på låglänt mark eller på lågmossar kunde
det i vissa fall råcka med enbart plöjning.
Bränning ansågs vara båst på kårr- och mp-
jord med djup mylla eller på torv- och moss-

jord som var rik på växtlämningar som inte
var sönderdelade.

Det första momentet, flåhackningen, skul-

le göras så djupt som möjligt för att mark)'tan
skulle bli.jåmn. På vissa q?er av myra.r fanns

Figur 11:5
I m\ssar som inle innehåll slubbar och rötter från tAd
hund,e i uissa.fall en s.k. tubulator anaän(Jas Jih att
åstad.komm(i tackdiketu. Ett brett knitbladsliknand.e
jäm skar ett sni.tt genom toruen och den ddrpåf.ittadc
anonlningen, formtttl som en l ojehtil, låmnade ett rih-

format hålf,um e.fter sig som aattnet kun.Le lcdas i.
Denna tubulator kotlÅtruerades på l88(ltalzt aa lant
brukaren J.M. Larsson, Skäggs i Vhtkinde sochen På
Gotland, och tihterkadps 1890 aa Pl. (]raan tid Aka-
dexniens experimentauälL

pelarliknande tuvor av starrarter som måste

tas bort innan själva odlingsarbetet kunde
påbörjas. De kunde såkrast avlägsnas med
en flåhacka under förvintern då tuvorna
hunnit frysa något och var mindre sega. Den
bästa tiden för flåhackning av sjålva mossen

var annars på våren eller försommaren. På

en stubbfri mosse beräknades en man på en
dag hacka lös och vända torven ned till 15

cm djup på en ruta på 100 kvadratfamnar
(317 kvadratmeter).

De torvor som hackats loss ställdes på
kant för att torka snabbt och bli möjliga att
bränna. Om torven till största delen bestod
av vitmossa torkade den i regel så långsamt
att den inte var möjlig att brännas samma
sommar Bränningen skedde vanligtvis se-

dan torven blivit hoplagd i högar. En vansk-

lig, men arbetsbesparande, metod var an-

nars att använda sig av löpeld vid torvbrån-
ningen.

Nyodling med hjälp av plöjning och brån-
ning var den låmpligaste me toden på Lig-

rzossareller på låglånt mark med grdsbåran-
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de mylla som varjåmn och fri från buskar
och träd. Först kördes en sårskild rist på
samma avstånd som plogtiltans bredd, både
långs med och tvärs denna. Därefter kunde
sjålva plöjningen ske med så kallad Värm-
landsplog eller med annan plog med lång
plogkropp och bred bill. Därefter restes tor-
ven på kant och brändes. Till sist utfördes
de jordförbättrande åtgärderna kalkning,
märgling, sand- och lerkörning, samtidigt
med bearbetningen inför första sådden.'5

I beskrivningen av hur äognzossar kunde
odlas upp i Mosskulturföreningens tidskrift
1899, rekommenderades att ljungen först
bråndes upp eller slogs av med lie. Därefter
hackades tuvorna sönder och spreds innal
sjålva dikningsarbetet tog vid. I(årr- och
mossmarken kunde efter dikningen inne-
hålla mängder av rötter och stubbar vilka
kunde tas bortmed hjälp av stubbrytare eller
genom sprängning. Det var även möjligt att
hugga av de grövre rötterna ett par meter
från stammen och dra omkull dem med så

kallad stubbkrok. Buskar och mindre träd
kunde dras upp direkt med denna krok.'6

För att sÄog.rÅärr och såogszzossar skulle bli
möjliga att odla var man först t\ungen att
befria dem från träd och buskar Med hjälp
av en kraftig häst och en lång lina kunde
trädet dras omkull, samtidigt som rötterna
höggs av med 1xa. Aven sprängning av stub-
bar förekom - för bästa verkan skulle detta
ske på {älad mark. Att sedan avlägsna stub-
bar ur mossodlingar ansågs mycket arbets-
krävande. Det var även ett omfattande ar-
bete att fåjordmassorna så avjämnade att
ytan blev möjlig att odla. Detta kunde lämp-
ligast ske med hjälp av mullskopa och en så

kallad plan6rsladd - ett redskap försett med
en eller flera snedslållda plankor som malde
sönderjordkokorna, fördelade och jämnade
utjordytan. Under krigsåren på 1940-talet
glordes olika typer av försök med maskinell
utrustning för stubbrytning. Bland annat
användes en bandtraktor som var försedd
med schaktblad och vinsch för att bryta kull
träd och därefterjämna markytan.2T

Vid nyodlingar förekom även användning-
en av skumplogar, alltså plogar för grund
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plöjning, ofta med flera skär Flera engelska
modeller togs in till Sverige och eftergjordes
snart av inhemska tillverkare, som till exem-
pel Keillers i Göteborg och Överums bruk.
Den så kallade Glovers skumplog som till-
verkades av Overums bruk, beskrivs i deras
katalog 1875: Derta redskap förtjänar större
användning ån vad som hittills kommit det
till del, det gör samma !änst som flåhackan,
men besparar mycket arbete når man ge-

nom brånning av gråstorven vill odla en
kärr-ång." Dessa skumplogar hade särskilt
stor betydelse på kärrtonjordarna som i hu-
r,udsak räknades in bland mossjordarna. 23

Om betesvall skulle anläggas på nyodling-
en kom särskilda så kallade beteskulturharvar
till användning. Dessa var kraftigt konstrue-
rade och var försedda med fäderbelastade
han'pinnar ("Rekord" och "Rivbjörn"). Tor-
ven på mossytan kunde tas tillvara för torv-
strö, ett arbete som under vissa betingelser
ansågs ekonomiskt försvarbart, till och med
fördelaktigt." Därefter kunde harvning ske,

till exempel med ijäderharv när {älen gått
en bit ur jorden. Senare på våren kunde
harvning göras med till exempel hankmo-
harv - en har-vtyp som beskrives nedan.

Maskinell bearbetning
- fräsning

Lanz.fräsen
Vid några av de största mossodlingsföreta-
gen kom maskinell utrustning till använd-
ning och fick stor uppmärksamhet. Det var
främst en g? av fräsmaskin med hög kapaci-
let. "Lanz Landbaumotor", som användes
till att bereda mossjorden och smula sönder
luvorna.

Jordfräsar, eller fräsmaskiner som de stör-
re modellerna vanligtvis kallades, började
utvecklas redan på 1860-talet av engelsman-
nen Darby. Vid sekelskiftet 1900 konstruera-
de ungraren Mechwart den första siälvgå-
ende fråsmaskinen. Trots sina brister kom
hans konstruktion att bilda skola för senare
utvecklade maskiner och hans landsman
Köszegis maskin från 1909 kom att bli fram-



gångsrik. Genom ett avtal med den stora
tyska lantbmksmaskintillverkaren Heinrich
Lanz i Mannheim kom Köszegis fräs vid
1910-talets slut att monteras på en stor drag-
traktor. Denna var ursprungligen utvecklad
för militära ändamåI, men kom att bli ett
mycket effektivt hjälpmedel för nyodlingar.
Första fräsningen skedde till litet djup, först
därefier - vid andra eller tredje fräsningen

- kunde fräsning ske i de djupare rorvlagren.
Med denna Lanz Landbaumotor kunde
man ftäsa upp ett halvt hektar i timmen. En
livlig propaganda för denna metod skedde i
samband med uppodlingen av de tyska hed-
markerna. Metoden kom även till använd-
ning i flera andra lånder, däribland Dan-
mark.30

Fräsmaskiner av denna gp infördes strax
efter första vårldskrigets slut i några exem-
plar åven till Sverige. Kring en av de stora
och d1'ra fråsmaskinerna bildades ett kon-
sortium, i vilket bland annat Svenska Moss-

kulturföreningen hade andelar. Den anvån-
des på olika platser i landet, till €xempel

anviinde föreningen sig av den på sina bäg-
ge försöksgårdarir

På Gisselås användes {iåsen åren 1921-22
vid uppodlingen av ca 60 hektar. Erfarenhe-
tema var mycket goda, enligt försöksgårdens
föreståndare Manne Stenberg. Han ansåg
förvisso att kosmaderna var höga, 160 kr/
hektar, men beräknade att om arbetet istål-
let skulle ha utförts med hjälp av hästar tor-
de det ha kostat våsendigt mer - ca 250 kr/
hektar. Till ekonomisk {ålp fick dessutom
föreningen 50 krlhektar i statligt odlings-
bidrag, utan återbetalningsskyldighet. Tros
att 1921 var det sista år detta bidrag utgick
från staf,smaktema fortsattes arbetet i de an-
gränsande Ströms och Hotings socknar nå-
got.år därefter.3'?- 

Åven Flahults föreståndare, HjalmarÅler-
berg, ansåg att Lanz fräsmasLin visat sig ar-
beta synnerligen effektivt. På en osandad, ej

uppodlad vitmosse på Flahult hade den
åstadkommit ett arbete som man ansåg inte
skulle ha kunnat utföras med vanliga red-
skap. ÅIerberg poängterade dock att den

Figur 11:6
Den 4ska frii,smashinen Law, aåchte berdttigad uppmfukanhet når dzn arbet(tde på GiÅselås. Hfu arbetor den på
ett icke tåchd,ihat shogskdt i.juni 1921.



stora fräsen ställde sig för dyr för enskilda
att införskaffa, men "man kan tänka sig en
spridning av densamma genom att flera
lantbrukare slå sig ihop vid inköP, eller att
staten tråder emellan och sedan h1T ut den-
samma".33

Trots att maskinerna alltså tekniskt sett
gjorde ett gott arbete, åstadkom de höga
driftskostnadema att de inte långre var lön-
samma under de svaga åren på 1920- och
1930-talen. Fräsmaskinernas vidare öden är
i stort sett okända. Så sent som 1939 såges

dock en sådan ha anvånts vid en större mlr-
odling i Våsterbotten (Salt- och Fetmlran),
men ansågs ha varit alltför stor och besvårlig

att transportera på småvägarna till de mind-
re odlingsföretagen.3a

Ett par Lanz Landbaumotor inköptes i
början av 1920-talet av det islåndska lant-
brukssällskapet från AB Hugo Hartig, sam-

ma företa-g som hade levererat de svenska

fräsarna. Aven på Island var försöken fram-
gångsrika. Stuskilt vårdefulla ansågs de \?ra
eftersom de med fördel även kunde använ-

das på de jordtuvor som är karaktåristiska
för myrmarkerna på ön. Maskinerna kalla-
des därför "Tuvornas banemän" eller "Tuv-

dödama". 1926-27 erbjöds det isländska säll-

skapet att köpa ytterligare fyra fräsar av AB
Hugo Hartig, varav några begagnade. Sam-

ma maskin som Svenska Mosskulturfören-
ingen anvånde på Gisselås kan alltså sedan

ha hamnat på Island. Där anvåndes de fram
till 1932 och några försåldes sedan till Dan-
mark dår de fick arbeta på Store Vildmose
påJylland.35En av Lanz-fräsarna finns fortfa-
rande bevarad på Island. Den står på lant-
bruksmuseet vid lantbruksskolan Briv6lasal
niö vid staden H nnelri.

övri,ga maskiner
En mer låtffansportabel och mindre kostnads
kråvande frås än Lanz Landbaumotor var
den så kallade Settergrenfråsen som i slutet
av 1930-talet konstrueras av brödema Göran
och Gösta Settergren, Santa gård i Sennan
utanför Halmstad. Fräsen drevs via kraftut-
taget på en Fordson-traktor - senare under
krigsåren var den kopplad till en bandtrak-
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tor försedd med gengasaggregat. Fråsen sa-

des kunna sönderdela den segaste mossyta

vid nyodling. Awerkningen var ett hektar
mossmark per dag i två körningar till en be-

råknad kostnad av 150 kr,/hektar, alltså en
betydligt lågre kapacitet än Lanz-fräsens.
Settergrenfråsen demonstrerades för delta-
garna i de mosskurser som anorrlnades i
södra Sverige under krigsåren. Många blev
imponerade av det goda arbetet som den
udörde - fort, bra och billigt - och intresset
för den var, som det hette, "oförtydbart".36

Efter fråsningen rekommenderades att
den dikade och arjämnade ytan upprepade
gånger bearbetades med harv, till exempel
spad-, rull- eller hankmoharv Bästa resulta-
ret erhölls om denna skedde ridigt på våren

innan rjälen hade släppt. Därefter varjor-
den redo att kalkas, gödslas och besås.3t

Från slutet av 1920-talet bearbetades stora
arealer av det småländska Våstbo h:irad med
traktor och hankmoharv och lades till betes-

vall. (Se s. 259 under "Prippebo-traktorn"
och s. 260 "Hankmo")). Under en följd av år
hade denna traktor och harv arbetat på ny-

odlingen av hundratals hektar mossar iJön-
köpings län.38

Under slutet av 1910- och bö{an av 1920-

talet kom även den svenska motorplogen
Avance, försedd med en stor l-skärig nyod-
lingsplog, till anr':indning vid nyodling av de

godändska myrarna, bland annat Mästermy-
ren i Silte på sydviistra delen av ön. Liksom
Lanz-fråsen var motorplogen försedd med
breddningsringar på hjulen för att inte sjun-

ka ned i det lösa underlaget.3e

Jordförbättring
Paföring av jordförbättringsmedel var nöd-
vändig om vissa typer av mossar alls skulle
rara möjliga att odla, medan det på andra
mossar räckte att medel kunde föras på om
de fanns någorlunda lättillgängliga. Märgel
ansågs som det båsta jordförbättringsmed-
let, dårnäst lera, morängrus, mosand, sand
eller grus.

Paföring av 200-300 kubikmeter,/hektar
ansågs nåstan alltid betala sig, men upp till



500 kubikmeter jordförbättringsmedel per
hektar var inget ovanligt. Vid sådana försök
som föreningen giorde på kårrtonjord på-
lades till exempel 100-300 kubikmeter lera
och 200-400 kubikmeter sand per hektar.
Naturligtvis var detta ett arbetsmässigt myck-
et krävande företag, men skördeökningen
ansågs dock vara så stor så att det kompense-
rade merarbetet. Man kunde till exempel
påråkna en avsevärt förbåttrad höproduk-
tion.ao

Jordförbättringsmedlen kunde påföras
på flera sått. Om stråckan var kort anvåndes
skottkärra på plankgång. Om jordkörning-
en skedde under den årstid marken var qjä-

lad, kunde en hästdragen vagn eller kålke
användas. Vid lfugre transportstråckor fanns
hand- eller hästdragna rålsgående tippvagnar
som gick på så kallat d6cauville-spår, inte säl-

lan med träräls. Lasten tippades isträngar
och fördelningen gjordes därefier anringen
ör hand eller med mullskopa och sladd efter
häst.ar Några av de första annonserna i Moss-
kulturföreningens tidskrift på 1 880-talet visar
just sådana spårbundna ragnar.

Redan på 1880-talets slut använde sig en
av mossodlingens pionjärer, brukspatron

Gustaf Benedicks, av sådana rålsgående lag-
nar på sina tidigare omnåmnda nyodlingar
vid Gysinge bruk i Gästrikland och vid Asp-
nås i Uppland. Vagnarna anvåndes för att
forsla ut lera och märgel som sedan nedplöj-
des med skumplog. En "förträfflig" sådan
ansågs Sacks universalplog vara.a2

Efter påföring av j ordförbättringsmedlen
gjordes gmndkalkning och grundgödsling
vilken nedmyllades med klösharv. Vid ett av
föreningens tidiga försök gödslades med
Thomasfosfat, kainit och så kallad yrnpjord
(ord tagen från fålt som tidigare burit balj-
växter). Efter nedmyllning av utsådet, i detta
fall ärter, ringvåltades sq'cket.a3

REDSKAP FOR
JORDBEARBETNING

A-Unrng
Konsten att kunna bearbetajorden på rått
sätt år grundlåggande för all odling, inte
minst för mossodling. För jordbearbetning-
en har plogen åtminstone sedan mitten av
1800-talet varit det helt dominerande red-

Figur 11:7
M?d hjäl| a! en s.k. mullskopa llidelas den påtrhda senden i;vn'JiiLtet. ui(L n\odling.

255



skapet. Den tidigare nämnde Hjalmar Äl<er-

berg ansåg 1926 vid sin genomgång i tid-
skriften av mosskulturens redskap, att man
för den skull inte skulle förglömma årdret.
Detta redskap förbisågs ofta, menade han,
men det hade fortfarande sin stora beq'del-
se, inte minst i kampen mot rotogräs, fram-
för allt kvickrot. Årdret kunde dra upp re-

vorna till markltan båttre än någon haw, och
på försommaren kunde en tråda bemängd
med ogräs med årdres hjålp bli så gott som

fullståndigt ogräsfri. I övrigt kunde årdret
naturligtvis anvåndas vid kupning och upp-
tagning av potatis.aa

Av rradition användes årdret även som

harv på grund av sin förmåga att bryta upp
jorden och även dela sönderjordkokor Det
kom dock snart att förlora sitt sista fåste som
jordbearbetningsredskap, då det undan för
undan ersattes av bra, djupgående traktor-
dragna harvar och, efter 1900-talets mitt,
även av kemiska ogråsmedel.

Plöjning
Mossjordarna stillde särskilda krav på plöj-
ningens udörande och på plogarnas rrtform-
ning. Artiklar i Mosskulturföreningens tid-
skrift. handböcker och tillverkarnas katalo-
ger år dmligen ense om hur plogarna skulle
konstr-ueras för att fungera båst. En god tor-v-

jordsplog skulle ha en lång, utdragen vänd-

skir'a och en stor tunn bill. Alla skärande or-
gan skulle hållas r'assa som knivar På mindre

förmultnade eller lösajordar var skilTisten
till fördel och rar alltså oftast att föredra på
mossjord, ängs- och myrmarker.

Något av det viktigaste för ett bra odlings-
resultat på en mossjord var en vål utförd
höstplöjning. Särskilt viktigt \är att plöjning-
en gjordes med sådan omsorg att ogräset
noga hölls efter Den gamla ogräsfloran skul-

le inte få chans att växa igenom tiltorna som

måste vändas fullständigt och lägga sig vid
sidan om varandra. Tegryggarna fick heller
aldrig läggas på oplöjd mark eftersom det
då lått kunde bli ogräshärdar. Plogen skulle
gå ned till sådant djup att växtrötterna kun-
de trånga ned i den obearbetade torven. En
alltför intensiv bearbetning med luckrande
redskap kunde emellertid resultera i attjor-
den fick en pulverartad struktur. Om plöj-
ningsdjupet hölls konstant år efter år så

kom varje gång ett tunt lager med rå torv
upp till ytan - "flöt upp", som det populårt
kallades. Detta ansågs dock inte vara nega-

tivt förjordens struktur då det kunde mot-
verka tendenserna till pulverisering.a5

På gr'rnd av mossjordens ovan nåmnda
förmåga att klibba fast vid redskapen hade
den tidigare r,z-r.rligt förekornmande traditio-
nella träplogen med endast bill och skär av

järn, långe ett försteg framför den moder-
nare jårnplogen. Vanligwis tillverkades plo-
gen i ask - ett trädslag som ansågs vara slit-
starkt och smidigt. Eftersom tråplogens vänd-

skiva lätt kunde hållas fuktig, till exempel
genom att den innan plöjningen påbörjades
drånktes i vatten, kunde jordens friktion
och fastklibbning minskas avsevårt. Denna
egenskap hos trämaterial giorde att sådana

plogar för mossodling på sina håll anvåndes
av småbrukare fram mot 1940-talet.16

De fabrikstillverkade plogarna kom dock
med tiden att få allt större anvåndning. Ma-

terialet i dessa plogar var giu!årn eller ståI.

Våndskivorna tillverkades av vanlig stålplåt
eller compoundståI, som med tiden blev allt
vanligare. Denna qp av ståI, vars två yttersta
lager är tillverkat av blankslipat, hårdat stål

och mellanlagret av mjuktjärn, kallas ibland
åven "soft center"-stål eller trelagerståI. Ge-

nom denna metod blir ytskiktet på vändski-

Figur 11:8
Mossotl,lingsplng tmkgen från l8qGtakts mitt, från
gårlen Stora Böhi;n, Orhereds socken i n.'nlörtxn Shå'

ne. Plogen har m våndskiaa aa trd', medan billspets

och skär ib tilhe*ad,e a1, smidesjhn.
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van glatt och slitstarkt medan det mjukare
mellanskiktet gör den starkare mot brytning
och slag.at

Även vändskivans form år viktig för plöj-
ningsresultatet. Den bör vara utformad så

att den under minsta motstånd kan luckra
jorden och vånda tiltan som den böjer och
vrider mer eller mindre kraftigt. Till sist faL
ler den sönder eller blir genomdragen av

sprickor.Ju tvärare eller skarpare krökt vånd-

skivan är desto kraftigare blir tiltan sönder-
bruten, Plogar med sådan tvär eller brytan-
de våndskiva kallas öryrplogrr, medan plogar
med mer långsträckt, svagt brytande eller
skruvformad vändskiva kallas t äntlplogar.

Plogar med sådan långstråckt vändskiva an-

våndes huvudsakligen på sqv lerjord eller
på mullrikjord med benäsenhet att häfta
vid plogen samt vid plöjning på gammal seg

gräsvall och vid nyodling. Det giorde att alla
mossplogar, såvål tråplogar som svång- eller
våndplogar, var Iörsedda med långavändski-
vor som våndejorden utan att bryta den. De

flestajärnplogar av de annars så populära
amerikanska fabrikaten var konstruerade
som brytplogar och hade alltså såmre plöj-
ningsegenskaper på mos.jordar. r'

Från senare delen av 1800-talet fram till
195O-talet fanns många svenska tillverkare
av jordbearbetningsredskap, särskilt håst-

plogar Den ojämförligt störste.plogtillverka-
ren i Sverige, då som nu, var Overums bruk
som redan åren 1855-74 tillverkade en sår-

skild nyodlingsplog med långstråckt vånd-
skiva av så kallad engelsk ttp, helt avjärn.aq

Med tiden blev plogtlperna och -model-
lerna tämligen standardiserade. De vanli-
gaste plogarna krävde två dragare, medan
några av nyodlingsplogarna behövde tre.
Man kan dela in plogarna i $'ra hur'udgper
efter våndskivans form. Den första huludty-
pen är plogar med sa(tgt brytande, skrutfor-
mad, uiindshira, sårskilt lämpade för styr' ler-
jord och plöjning av vallar. De mest kånda
plogarna av denna typ Yar Overumsqpen nr
9A och Fjtillplogen nr 50. 9A plogenlämpade
sig för det mindre och medelstorajordbru-
ket och då inte minst når det gållde omplöj-
ning av vallar på torijord. För plöjning på

mossjord kunde en bredare så kallad moss-

bill användas.5o 1y iillplogen hacle fätt särskllt
stor utbredning i Norrland och hade dårav

fått sitt namn. Den låmpade sig för plöjning
på moss- och myrjordar, såväl som på sqva
leror. Modellen ansågs åven kunna "slåppa"

starkt klibbande qper av sådanajordar.

Fiotr I l:9,t
'fiupyun, nin - dcn hlttti*n sucn'ka plngnodell, n
v)m tilherkad,es i närmare ett sekel.

ligur I I:9b
Nol'rahammars plog nr 50 N, ofa kallad "Fjdllplag"

Iör dess popularitet i Norrland.

I-igur 11:9c
Skogsfors bruks UnitersalpLog qp BM oar särskilt av-
sedrl fiir sega mossjordar och Jii ryodl.ing.

Figur I 1:9d
öoerums ångsplog och n)odlingspLog "Brage" utrustad
med skiarisl Jör betesualkLr och mossjord.
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Den andra huvudq?en år plogar med wagz

brytande, mlchet långsträckt våndshiua som
vände tiltan helt om, nåstan obruten. Plog-
tt?en var avsedd för plöjning på gammal seg

gräsvall och vid nyodlingsarbeten.5r
Den tredje typen var plogar med mindre

starkt brytande, långstfticht utindshiua avsedda
för sqv och medelstln' lerjord, mossjord och
mullhaltigjord med benägenhet att fastna
på vändskivan.5'? Den !årde huvudtypen
hade sludigen st&rkt brytande, hort utindskita
som var brytande och lämpade sig för för-
multnadejordar, sand- och mul!ord.53

Som framgår av plogqpema ovan så var
vissa utformade för sin speciella uppgift, med-
an andra var "universalplogar" som, i alla fall
enligr rekJamen. slulle klara llerz nper arjor-
dar. Som brukligt år med redskap, torde de
mest effektiva ha rarit de som sånkilt utforuas
för uppgiften. För den enskilde mossodlaren
innebar detta att han vaI t\,'ungen att göra en
awägning mellan effektivitet och kostnad - om
han till exempel skulle skaffa sig en plog för
fastmarksodling, an för mossodling, eller en
kombinerad. Från Mosskulturföreningens sida
behandlas dessa aspekter inte alls. rare,'ig ur
tekniskt eller ekonomiskt perspektiv Man kar
ränka sig att i pmktiken kunde en odlare i kort-
r'arigt behov av en siinkild plog eller zu.nat red-
skap, få låna det av en god grarrne.

Plöjning med traktor
Generellt sett hade som vi sett i frågan om
nyodling inte den genomsnitdige mossodla-
ren de ekonomiska möjligheterna att använ-
da sig av motoriserade hjälpmedel. Detta
gållde även naturligwis den öwiga brukning-
en av jorden. Det fanns dock andra, mer re-
sursstarka mossodlare som hade möjligheter
att investera i de senaste maskinerna. Vid
sidan av den höga kostnaden var ett annat
hur,udproblem vid traktoranvändning vid
mossodling naturligtvis mossjordens dåliga
bärighet och risken för strukturskador påjor-
den. Hästen lar länge helt överlägsen trak-
torn i dessa avseenden.

I vissa andra europeiska ländeq exempel-
vis i Skotdand och Tyskland, användes ång-
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plogar med framgång med början redan på
187O-talet för arbeten på mossar och hedar.
Plöjningen utfördes av ett arbetslag som till
sin hjålp hade två självtransportabla ånglo-
komobiler och en balansplog som drogs i en
stållina mellan dem. Lokornobilerna hade
ofta anpassats med breddningsringar för att
inte sjunka ned i den lösa marken. Denna
jordbearbetningsmetod var sl,nnerligen kost-
sam men fungerade bra där förutsåttningar-
navar goda. Påvissa stiillen i Tyskland använ-
des sådana ångplöjningsaggregat så sent som
in på 1970-talet.5a Det finns dock inga belågg
att sådana maskiner skulle ha kommit till
användning här i landet.

En av de första traktorerna med förbrän-
ninesmotor i praktisk drift i Sverige användes
för mossodling. Redan 1911 inköptes en trak-
tor för att användas vid främstjordbearbet-
ningsarbeten på det stora mosskomplexetvid
Mönarp söder om Falköping. Drivande i den-
na mekaniseringsfråga var lektor August Bel-
linder, VD för Mönarp AB som på 1890-talet
hade låtit odla upp 670 hektar tonjord och
100 hektar fastmarkqjord. Det var en traktor
av det amerikanska fabrikatet International
Harvester, försedd med en 5-skärig plog, som
införskaffades. Ar sikten med inresreringen
var särskilt att kunna bearbeta gammal vall
där man med tiden fått in stora mängder
ogräs och som svårligen hade kunnat plöjas
upp med hjälp av hästar. Ur mekaniserings-

rynpunkt ansågs försöken vara så intressanta
att åven Svenska Motokulturföreningen, där
lektor Bellinder var en av de drir.ande, lät en
artikel i Svenska Mosskulturföreningens Tid-
skri.li ingå i dess meddelandeserie ':

Aven i Mosskulturföreningens tidskrift
1912 gjordes en utförlig redogörelse för för-
söken. Det hette: "Ehuru vissa önskemål kr,ar-

stå - kan man dock tryggt påstå, att ett dylikt
arbete som hår utförts, ifråga omjåmn och
vacker plöjning, icke kan presteras med an-
rändandet afvanliga plogar och häslar som
dragare." Det visade sig alltså att själva plöj-
ningsresultatet var båttre än med håstplöj-
ning och de ekonomiska skillnaderna mel-
lan traLtorplölning o( h hä5tplöjning per
plöjd hektar inte var sårskilt stora. Kostna-



den för traktorn uppgick enligt Mönarps
inspektors kalkyl till 14:82 kr, medan det för
håstplöjning skulle ha uppgått till 74:00 kr/
hektar.56

Även det Danska Hedeselskabet földe
med intresse mekaniseringsförsöken. En
liknande traktor användes 1914 för upplöj-
ning av hedmarker tillhörande ettjylländskt
gods.57

Tros de - av rapporterna att döma - fram-
gångsrika försöken med traktor redan i bör-
jan på 19i0talet kom inte den maskinella
jordbearbetningen att slå igenom, utan stan-
nade vid isolerade försök. Motoriseringen
drabbades dessutom av ett avbräck under
krigsåren på grund av bränsle- och material-
brist med mera. Hur länge den maskinella
bearbemingen med traktorn pågick vid Mön-
arp år osåkert, men en del av den uppodla-
de mossen kom atr användas lör bränntons-
upptagning under första världskriget.58

I Mosskulturföreningens tidskrift finns
under hela mellankrigstiden endast spar-

samma rapporter on] att traktorer användes
vid mossod)ing. lsamband med {öreningens
årliga utflykter omnämnes bland annat
mossodlingen vid Dalsjöfors i Sjuhäradsbyg-
den där en tmktor anvåndes. Dalsjöfors linne-
fahrik hade införskaffat en amerikansk band-

traktor av mårket "Bates Steel Mule" som an-

vändes till i stort sett allt arbete På den stora
mossodlingen. Man menade att utan "Stål-

drzgaren" skulle den snabba uppodlingen av

marken ha varit hart dir omöjlig.seJust band-
traktoret eller krypkedjetraktorer som de
då oftast kallades, var ijämförelse med hjul-
traktorer väl anpassade till att arbeta Påjor-
dar med dålig bärigher såsom lösa mossjor-
rlar- Från Skåne i söder rill Not rbotten i norr
finns uppgifter om att bandtraktorer har
kommit till användning påjordar med dålig
bårighet. De var inte sållan av det amerikan-
ska fabrikatet Cletrac som redan under 191G

tal€t gjorde små lätta bandtraktorer Dessa

fick en ganska god spridning här i landet och
kom även att anvåndas vid uppodling av de
norrländska mqarna i början av 1920-talet.ou

Ett annat exempel som tas uPP i Mosskul-

turföreningens tidskrift var den bandförsed-

da Fordson-traktor som 1926 inköptes av

handlaren och mossodlarenJ.P Davidsson i
Prippebo, Broaryd. Denne hlrde ut sin trak-
tor med tillhörande hankmoharv för en bil-
lig penning - för endast fotogenkostnaden

- till andra mossodlare i trakten. "Prippebo-

traktorn" finns för övrigt fortfarande kvat
nu bevarad i Stora Segerstads Veterantrak-
torklubbs museum utanför Reftele.6l

Redan under tidigt 1920-tal hade Norra-
hammars bruk börjat tillverkningen av har-
rar som lar avsedda för traktordrift. De hade
dock ingen tillverkning av plogar som var
lämpade för traktorer. Det var först 1928

som Ovemms bruk, den största svenska till-
verkaren av jordbearbetningsredskap, bör-
jade sin produktion av traktorPlogar. Några
år dårefter började även traktorplogar låm-
pade för moss, myr- och nyodling att tillver-
kas. Dessa var enskåriga och kunde plöja till
ett djup av 18 tum. De två hurmdmodellerna
av traktorplogar hette "Sesam" och "Sefyr"
och kunde förses med olika plogkroppar ef.
ter behov62

Sänkilt under krigsåren på 1940-talet synes

sådana traktordragna nyodlingsplogar ha
kommit till anvåndning. På försöksgården i
Gisselås användes en sådan Sefyr-plog, vil-
ken enligt Stenberg utförde ett gott arbete
även på ojämn och besvårlig myrmark. Till
och med på kolonaten på Salt- och Fetmy-
ran i Norrbotten användes denna plogtyp
rrnder denna tid.or

Fräsning
Under och strax efter första viirldskriget fanns

ett bredare inffesse från mekaniseringsföre-
språkare inom och utom landet för fräsning
i stället för plöjning avj orden - även fastrnarks-

jord. Fräsning visade sig lara en metod som
var framgångsrikvid nyodlingsarbete. Mång-
åriga försök gjordes både ute i Europa och i
Sverige för att få fram lämpliga fräsmaski-
ner De stora liäsmasUnerna bler snarr över-

givna av mossodlingsföretagen annat ån vid
nyodling (se ovan s. 252). Detta berodde
dels på de stora omkosmaderna och slitaget
på maskinerna och dels på de problem fräs-



ningen förorsakade på jordens struktur.
Med denna metod blevjorden lätt alltför
intensivt brukad och så sönderslagen att
den blev pulverartad. Även rotogräsen fick
snabbt fäste och kunde spridas okontrolle-
rat över f,åltet genom att rotstockarna slogs i
småbitar vid fräsningen. "Fräsningens hög-
konjunktur lar blott en period", skrev Hugo
Osr.ald.6a

Han'ning
Harar med rotnandc arbetsorga,n
På de mossjordar som odlas en tid och re-
dan blivit sönderdelade, hade de vanligen
använda harvq?erna till sina hur.r.rduppgif-
ter att finfördela och luckra ltlagret samt
mylla utsädet och gödseln. På mindre för-
multnadejordar, liksom vid nyodling, hade
sådana harvar nackdelen att snabbt fyllas
med våxtdelar och liknande. Istället före-
språkades dår har",,typer med roterande och
skårande arbetsorgan, exempelvis tallriks-,
spad- och rullharvar samt kombinationer av

dessa. De kom att räknas som några av de
viktigare redskapen för användning både
vid nyodling och odling.65

Thllrikshantarvar sårskilt l2impliga på om-
plöjd gräsvall då de med sina skarpslipade,
talldksformade organ skar sönder de sega

tiltorna utan att för den skull riva upp gräs-

torven. De ansågs även användbara vid ny-
odling på m1.r- och mossjord, sårskilt gott
var deras arbetsresultat vid vårbruket. An-
nonser för en tallriksharv av amerikanskt
fabrikat förekom i tidskriften redan 1894
och i Sverige tillverkades denna harvtyp fiån
tidigt 1900-tå1, till exempel av Grdzkaists Me-
h,qniska Vsrkstad i Kztrineholm. På 1920-talet
tillverkade öerum tallriksharr.ar för traktor-
bruk. '\y'irginia-harven", försedd med tanda-
de tallrikar I bakre raden, gav ett gott arbete
på torvig eller annan svårfördeladjord.

Tallriksharven var endast möjlig att an-
våndas på stubbfrijord, medan på förmult-
nad jord med innehäll av tfuester, spafuull-
haruar var att föredra som åven de hade
förmåga att slita sönder sega tovor. Spadrull-
harvens (även kallad luckerharv) arbesor-
gan lar snedstållda knivar eller spadar. Den
finska modellen "Vassis" anvåndes tidigt på
Flahult, senare kom den likaledes finska
"Hankmo" att bli den mest spridda.66 Hank-
mo-harven hade sneda, knir'{ormiga arbets-
organ, fäsLa på snedsdllda axlar som lar in-
stälbar-a och vilkas lutning avgjorde om be-
arbemingen av tor-vorna skulle bli mer eller
mindre kraftig. Harven anvåndes mest vid
vårbruket på mossjord, för sönderdelning
av seg ton. vid nyodling, vid anläggning ar

Figur 11:10
Thllri*sharaen i,ntrodueerades som ett n)tt jotdbearbetni.ngwfukap på 1890-talet i herige. Influensema hotn hiir,
liksorn samtid,i,gtfirfiiidnharuen, från USA och togs snart W a! samsha tilhtnkare som anpassade redshapen till
de inhenska fuhållandena, Från aiister på bild,sn från nahult står m spad,harL,, Simplac som tilhe*ats i Gäale, en

stjåmhjulsharu och en tallriksho:t'u, Ctrönfuists från Katrinehohn. Dessa haruar med, roterande arbetsotgan aar bra
på att skfua och hacha si;ndet de sega till@na och bland a om jord'en. De anaiindes futen f)r nedm2llning av halh,
gödsel och i rissa fall ne.LmJllni.ng a7, bredsådd säd.
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betesvallar och dylikt.67 Förutom de finska
fabrikaten började det undan för undan
även komma svensktillverkade, bland annat
från Ar-vikaverken.

Olika typer av har-var med roterande och
skårande arbetsorgan gjordes även för trak-
tordrift. Sårskilt tallriksharven ansågs kom-
ma till sin rått när den drogs efter traktor,
eftersom storleken, tyngden och den större
arbetshastigheten gjorde den mer effektiv i
sitt arbete då den åstadkom en djupare be-
arbetning med bättre sönderskårning och
omblandning av jorden. Det fanns dock
nackdelar med sådana harvar eftersom de
även skar sönder rotogräset som sedan hade
förmågan att sprida sig snabbt. Det fanns
även risk att det längre ogräset snärjde in sig
i arbetsorgan och axlar och försvårade arbe-
tet.68

öariga ryper au haruar
{äderhar-var, kultivatorer, klösharvar och släl-
harvar räknades egendigen inte in bland de
traditionella mossodlingsredskapen. På mer
förmultnade mossjordar var de att föredra
framför sådana med roterande arbetsorgan
eftersom de hade fördelen att bland annat
kunna befria marken i vallen från förna och
mossa.

Srällbzra fjiiderharuar på slitskenor ansågs

sårskilt lämpliga på torrjordar och var de
försedda med sladdplanka - så kallade sladd-

fiäderharuar - kunde de åven användas för
att planerajorden. Sladdplankan åstadkom
dessutom en sönderdelning och tillpack-
ning avjorden. En vanlig modell av denna
harvgp var "Wibergs Svensk" som genom ett
relativt stort pinnavstånd kunde reda sig bra
även på torvig och ogräsfylld jord. Redan
I894 rapporterades i tidskriften om att fäder-
harvar anvåndes vid en mossodling påJyl-
tand, 'Jutland", dår de drogs över fältet med
hjälp av ångkraft.oe

Åven Hjalmar ÅIerberg rekommendera-
de sådana harvar med mer glest sittande ar-

betsorgan för lös mossjord, så att man kunde
undviLa sropp på grund av all ogrås salte 5ig

fast i har-ven. Inte överraskande rekommen-
derade han även denna gång Norrahammars
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Figur 11:11
Annonser för tallrihsharaar förekom i Mosshulturfitr
eningens tid,skrift rerlan 1891.

iabrikat: "Till de båttre qpema av dessa har-
l2r höra Norrahammars 1l-pinnars harv, Os-

born, och samma fabrikats 9-pinnars harv
efter rysk modell ... ."70

Yznliga skitharuar, liksom de traditionella
hlöshanta:mavar ntycket r'anliga i det svenska
jordbrrrketvid myllning av gödsel och utsäde,
luckring, ogråsbekämpning med mera. Så-

dana harvar kunde även användas till att få
bukt med fröogräset, i de fall mossjorden
var väl förmultnad på ytan, en radsåmaskin
använts och efterföljande våltning genom-
förts.

Ängshantar var lätt byggda och luckrade
intejorden, men på betesvallar som var an-
lagda på mossjord var de åndå till stor nytta
då de rev upp mossa och spred stallgödseln.
Åkerberg rekommenderade: "För detta ån-
damål begagna man sig antingen av Norra-
hammars enkom härför konstrrrerade ängs-
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harv Flahult ... , eller också av en vanlig stålI-

bar rätpinnharv av någorlunda kraftig kon-
struktion."tr Osvald nåmner i sin bok även
"I-aackes ängsharv" och "Fleschhuts s1jämleds-

harv" vilka "böra på mossjordarna användas
med en viss försiktighet och urskillning, då
de eUest göra mera skada än nytta".t2 På vil-
ket sått de kunde skada framgår dock inte.

En harvttp som under 1920-40-talen fick
mycket uppmärksamhet i tidskfiften \ar den
smålandstillverkade beteshulturh&run "P.e-

kord". Den hade mycket kraftiga {äderbe-
lastade pinnar som lämpade sig väl för bear-
betning av marker bemångda med stubbar,
sfenar och andra hinder.

Vältning
För att den lösa torrjorden ska vara möjlig
att odla är det av vikt att den sammanpackas
väl så att den besådda jorden hålls fuktig
ånda upp i ytan. Mossodlarna ansåg därför
att vältning var nödvändigt eftersom den
underlättade för vattnet att sugas upp till
lagret med ma!ord och bevara fuktigheten.
Redan i början av 1890-talet had.e ringuält
varit i bruk vid mossodlingen vid Vittsköv-
1e.73 De vanlige n förekommande låtta vålt-
tlperna, Cambridger.ät och ringvält, ansågs

dock inte tillräckliga för torrjordar I stållet
rekommenderades tyngre vältar på ca 1 000
kg/meter arbetsbredd. Det\ar även viktigt att
de var Lonstruemde så att diametern inte lar
för liten, annars åstadkom de endast att den
lättajorden föstes framför dem över fältet.

Vältning skulle helst företas både före
och efler.ådden. På så sä slulle groningen
underlåttas, risken för liggsäd minskas lik-
som även faran för frostskador. En tidig vält-
ning av slåtter- och betesvallar rekommen-
derades för att återstrilla kontakten mellan
rötter ochjordpartiklar På mer mullhaltiga
torr'jordar fanns risk med att utföra våltning-
en nårjorden var för fuktig, eftersom detta
kunde göra att en ytskorpa bildades som var
srår lör grödan att uänga igenom.

De tunga vältar som nämndes i tidskrif-
ten var stenvältar och ihäliga jtirnutiltar son
kunde fyllas med vatten eller sand. Det år
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d,ock betongaiiltarnn som blev rekommende-
rade som de billigaste och bästa, sårskilt på
vallar.ta Flera gånger propageras i tidskriften
för mossodlarens möjligheter att själv kunna
tillverka sin egen tunga betongvält. "Då det
är lätt att tillverka dylika våltar av önskad
storlek och tyngd och kostnaden härför ej

ståller sig så hög, kan varje mossodlare ha
möjlighet att skaffa sig en tillråckligt tung
vä1t." 75

Skyddsskor och slirskydd
De flesta rorvjordar hade med sin ringa

D.rndvikt inte tillråcklig förmåga att kunna
båra hästarna vid plöjning. I sin bok om
mossodling rekommenderade därför Hugo
Osvald så sent som 1937 användning av oxar,
eftersom dessa hade lättare att ta sig fram
under besr'ärliga förhållanden. Under regn-
iga vårar kunde dock även oxar få svårt att ta
sig fram över mossmarker.

För att hästarna inte skulle sjunka ned i
den lösa marken var man t\,'ungen att förse
dem med särskilda skyddsskor. Redan 1891,

på Mosskulturföreningens utstållning vid
17:e allmänna svenska lantbruksmötet i Gö-
teborg, visades olika typer av skyddsskor som
skulle hindra dem attrjrrnLa ned i mossjor-
den.

Det fanns emellertid svårigheter att kon-
struera en skyddssko för håstar som man både
med ett enkelt handgrepp kunde få att fästa
på hoven och sedan dårtill sitta stadigt fast.

Åkerberg rekon.rme nde rade en skyddssko
konstruerad av smeden G.F. Faxe i Smålands
Burseryd, som han ansåg hade revolutione-
rat brukningen av vitmossarna och andra
lösa mossar. "Faxes skyddssko ... få anses

vara de bästa, som för när-varande kunna er-
hållas."76

Den lösa mossjorden utgjorde naturligtvis
åven ett hinder för den mekaniserade jord-
bearbetningen dår traktorn löpte stor risk
för nedsjunkning. Atminstone fiam till efter-
krigstiden var de motorsvaga i förhållande
till sin vikt och fick dårför lätt problem att
komma loss då de körde fast. Särskilda
breddningsringar eller slirslldd ar trä mon-
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terades dårför ofta på traktorer som anvån-
des på mossjord. Hugo Osvald som i sin bok
i övrigt inte nåmner traktorer, skriver här:
"Det torde utan vidare inses, att man för
plöjningen av torvjordarna också med för-
del kan använda sig av motorplogen, blott
man tillser, att hjulens bärttor förstoras och
förses med nödig utrustning för att förhind-
ra slirning i den lösajorden."7t

REDSKAP FOR GODSLING,
SÅDD OCH SKÖRD

Spridning av gödsel
Stawjdsel
Användning av stallgödsel på mossjord med-
förde rätt avsevårda skördeökningar, både
enligt de försök som gjordes utomlands och
de som Mosskulturföreningen gjorde. Hjal-

mar von Feilitzen propagerade för väl bntn-
nen stallgödsel, men varnade samtidigt för
att ogräsfrö lått kunde spridas med den. I
allmänhet var mossodlingarna ogräsfria när
de togs upp, men oförsiktig gödsling som
gjorde att de blev "infekterade" kunde för-
orsaka stora olägenheter för den fortsatta
brukningen. I von Feilitzens småskrift om
gödsling 1913 uppmanas mossodlaren där-
för att hålla gödseln fri från ogrås varmed
"kampen mot denna hende skall blifva myck-
et lättare och fortare leda till målet!"?3

Det vanligaste såttet att sprida gödseln,
åtminstone fi?m till tiden efter andra världs-
kriget, var att köra ut d€n på fåltet med en
vagn och dår lågga upp den i högar. Dårefter
spreds stallgödseln senare vanligen med
grep. Det effektivaste såttet att gödsla \ar an-
nars att använda sig av en gödselspridare.
Det fanns större modeller;vagnar som drogs
av 2-3 hästar, och mindre spridningskärror



som kunde dras av en häst. Spridningsmeka-
nismen drevs från kuggar eller kedjor från
drivhjulen vilket gjorde att de ofta blev vål
tunga för dragare, sårskilt i lös mossjord.
Srallgödselspridare lör hästdrift var även
förhållandevis dlra i inköp och kom inte att
bli särskilt vanliga ens vid de stora gårdarna.
Vidjordbruksråkningen 1944 var det endast
var femte gård som hade tillgång till en så-

dan.te Hos mossodlarna var denna maskin-
q? dårför säkerligen mycket låttråknad. Det
lar först vid traktordrift som stallgödselspri-
dare kunde bli verkligt effektiva, särskilt på
de modeller som var konstruerade så att
frammatnings- och spridningsmekanismen
drevs via traktorns kraftuttag.

Konstgödsel
Den mossjordsareal som kunde erhålla stall-
gödsel torde i allmänhet ha \arit rått begrän-
sad, och det var istållet konstgödseln som
fick stå för merparten av växtnäringen. En
riktigt utförd spridning av denna var därför
en av förutsättningarna för ett bra odlings-
resultat på mossjord. Innan de granulerade
gödselmedlen kom ut på marknaden på 1930'

talet, var det emellertid ett besvärligt förebe-
redelsearbete som skulle utföras innan den
rar möjlig att sprida. Särskilt hanteringen av

kalisalt och chilisalpeter var mycket arbets-
krävande. Först måste gödseln sönderdelas,
hackas eller krossas med hjälp av en sårskild
kvarn. I allmänhet spreds sedan konstgöd-
seln, liksom stallgödseln, för hand. Vanligtvis
var såskäppan för gödseln gjord av stålplåt
och ban i en rem över axeln, en konstruktion
som endast tillät såningsmannen att arbeta
med en arm. Det förekom åven en lättare
rariant av såskäppa, tillverkad av väv mellan
en kant av stålband och med rvå remmar över,

Med denna konstr-uktion hade såningsman-
nen bägge händema fria lör spridningen.

Innan konstgödsel börjadc säias igranu-
lerad form var spridning för hand mycket
besvärligt i blåst. Hälsoriskerna var stora,
man kunde till exempel skadas av att få stoft
av gödseln i ögonen. Från Tyskland hade
det rapporterats om flera fall av ögonskador
och till och med blindhetoch där rekommen-
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derade man att använda sig av skyddsglas-
ögon. Men bland de svenska lantbrukarna
hade man tydligen inget hopp om attvåcka
intresse för skyddsåtgårder. "När skola vi få
våra landtmän att begagna skyddsbrillor,
när det inte lyckats genomdrifta detta hos
stenarbetarne, somju mycket mer äro i be-
hof dåraf, och hos hvilka dagligen och stund-
ligen ögonskador uppstå?" Efter spridningen
skulle en noggmnn nedmyllning av stall- och
konstgödsel utföras. Genom att det fanns risk
för att konstgödseln skulle yra iväg ansågs

det särskilt viktigt med nedbrukning med
tallrikshar-v, spadharv eller annat någorlun-
da djupgående redskap. På gräsvallar kunde
ängsharvning göras efter gödslingen.80

Med hjålp av konstgödselspridare kunde
gödseln spridas r äsen d igt mycketjämnare
än med handspridning. Vissa q?er av såda-

na gödselspridare låmpade sig även för
spridning av kalk, somju inte sållan använ-
des som jordförbättringsmedel på mossjor-
den. Enkla maskiner för bredspridning av

konstgödsel fanns i marknaden redan un-
der de sista decennierna av 1800-talet. I
Mosskulturföreningens tidskrift fanns redan
på 1890-talet annonser för sådana maskiner,
företrädesvis tyska fabrikat.

Konstgödselspridarna var av olika typel
men de flesta byggde dock på samma gntnd-
id6. De hade en suillbar slis i sålådans bot-
ten och, innanför denna fanns någon qp av

roterande organ som matade ut gödseln.
Utmatningsanordningarna kunde vara av

vals-, kedje-, galler- eller tallrikstyp.sl Som
berörts ovan var konstgödselmedlen vid
denna tid besvårliga att hantera. Inte sällan
var de "dammiga" och yrde lätt kring sprida-
ren, något som sades kunna förhindras med
sårskilda skydd av såckväv som fästades på
maskinen. Det fanns åven risk för att de
klumpade ihop sig och åltades ihop av val-
sen eller fastnade och klibbade sig fast i så-

lådan om det blev fuktigt. Först när de kor-
nade gödselmedlen kom i marknaden på
1930-talet blev hantering och spridning vå-

sendigt låttare.
Aven spridningsmekanismerna förbättra-

des med tiden. Det var sårskilt maskiner



med tallriksutmatning som blev populåra
och som huvudsakligen kom att användas

för att sprida konstgödseln över vallar. En
sådan maskin var den danska "\tlmo'Lsprida-
ren; ån mer allmän blev den svenska 'Ysta-

Yrsa':spridaren, vilken tillverkades från 1930-

talet ända fram till 1960.82

Såmaskiner
Liksom spridning av konstgödsel skedde även

sådden för hand, särskilt av gräsfrö för val-

lar. De första i bruk varande såmaskinerna
var så kallade bredsåningsmaskinel men
med mer utvecklade radsåningsmaskiner
kunde sådden ske med större precision och
noggran n het. Sådana radsåmasliner använ-

des redan på 1890-ralet på den oran nämn-
de brukspatron Benedicks egendomar - en
svensk maskin från Westerås Mekanisha Verh'

sr@d och en qsk av mätket Zimmermann. Dessa

tidiga maskiner sådde med så breda mellan-
mm mellan raderna (23 cm) att det dårefter
lar möjligt att använda radhacka eller till och
med att gå i raderna och Plocka ogräset för
hand.83

På Flahult användes under 19ZO-talet en

svensktillverkad "Radix" radsåmaskin, ett av

de vanligaste mårkena i landet. Den var för-
sedd med så kallade amerikanska billar som

l?r att föredn främför de engelska eller tyska

billtyperna på oförmultnade mossjordar.
Dessa var tillsammans med skivbillar båttre
vid nedmyllning och vid sådd på nybruten
vall dåjorden var bemängd med torvor eller
ogräs.

I bö!an av 1900-talet var rotfruktsodling-
en på stark frammarsch. På Flahult provades

då åven rotfruktssåmaskiner, gallringshack-
or och s\ffeliärn för rotfruksrensning, vil-
ket återgavs i en utförlig redogörelse över
resultaten.8a

Maskiner för vall- och
spannmålsskörd
"Redskap för skörd och för den skördade
grödans vidare behandling iiro desamma för
mossodlare som för andra lantbrukare",

Figur 11:1)
Den ryska konstruhtören Schlörs patenterade gödsel-

sprid,ningsmaski,n uar en a! de tidigasle honinhtio
nemalör spridning a1r honstgödtel. Det ar annars ett
''.nul.igt hontu"rk" att sprida tlata gödningtinn, n

då de antigen (1r i lös pulnerform eller aar hlibbiga
såsom kalisalter och liknand'e. Denna maskin som i
reklamen. sadcs ha löst pmbkmcn nzd jämn sprirlning
ar) dessa Amnen belönad,es metl högsta pris på lant-
bruksmötel i Gi;teborg 1891.

skrev Hjalmar Ålerberg.85 Föreningen ansåg

dårför att åmne1 kunde överlåtas till andra
fora och berör det egendigen aldrig heller i
Mosskulturföreningens tidskrift. Något kan
det dock \,?ra värt att beröra här.

Den lätta torvjorden kunde förorsaka
olågenheter vid skörd av foder. Först några
årtionden in på 1900-talet blev slåttermaski
nen ranlig på de lösa mossjordarna. Maski-
nerna sjönk lätt ned i marken och flänsarna
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påjårnhjulen drog därmed uppjord som
lätt följde med upp och blandades med
höet. Det finns exempel Irån Skåne som vi-

sar på att man försåg slåttermaskinens hjul
med slitbana och sidor av gummi från av-
lagda bildäck i försök att förhindra attjor-
den språtte upp.86

NAGRA REFLEXIONER
KRING MOSSODLINGENS
REDSKAP
Redskapsuwecklingen var en viktig förutsätt-
ning för att över hurud taget kunna odla på
mossar och andra marginellajordar. Vid en
genomgång av Mosskulturföreningens pub-
likationer kan man snart konstatera att dess

intresse för redskap och maskiner var myck-
et varierande med tiden. Föreningen har
inte bedrivit någon systematisk provnings-
eller försöksverksamhet för redskap och ma-
skiner, liknande den som gjordes inom mark-
och värtområdet. Troligen hade föreningen
inte heller ambition och resurser att i läng-
den göra egna systematiska försök med olika
tillverkares redskap och maskiner för att få
bredare erfarenheter Sedan 1897 fanns inom
detta område en etablerad statlig anstalt -
Statens Redskaps- och Maskinprovn ingar -
som dock sparsamt provade redskap särskilt
alsedda för mossodling.

Ibland visades därför i föreningens tid-
skrift intresse för maskiner och redskap som
anvånts i praktisk drift vid försöksgårdarna
och som befunnits vara lämpliga vid moss-
odling. Från början var sådana rapporter
mycket sporadiska, men vid Flahult gjordes
vissa försök åren 1907-08 som även resulte-
rade i en pror.ningsberättelse i tidskriften.sT
Några år dårefter, 1912-13, summerades även
föreningens ZO-åriga erfarenheter av moss-
odlingen då ett flertal av de olika redskap
som pro\,?ts genom åren kommenterades.3s

De svenska redskapsfabrikanterna bö!a-
de efter hand själva alltmer intressera sig för
tillverkning av redskap för nyodling ochjord-
bearbetning på moss- och myrjord, till ex-
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empel särskilda modeller som var lämpliga
som nyodlings- och mossjordsplogar. Genom
svårigheterna med attjorden skulle bära dra-
gare och traktorer fanns begränsningar för
redskapens arbetsbredder och -djup.

I förhållande till redskap för fastmarks-
jordar torde dessa endast ha haft en begrån-
sad marknad. Det torde ha funnits svårighe-
ter för gårdar med mindre arealer mossjord
eller småbrukare, till exempel på de norr-
låndska kolonaten, att få råd att inköpa än-
damålsenliga redskap. De dyrare redskapen
som främst anvåndes vid nyodling, till exem-
pel tallriksredskap, kunde troligen i vissa fall
lånas från grannar. Det finns även exempel
i tidskriften på en större mossodlare i Små-
land som lånade ut sin traktor med redskap
till andra odlare. Ingenstans i denna tid-
skrift finns något som visar atL föreningen
själv pläderade för till exempel gemensam
redskaps- och maskinanvändning bland de
mindre brukarna.

De ledande qjänstemännen inom Moss-
kulturföreningen hade olika intresse för
redskapsfrågorna. Exempelvis sl nes in te
professor Hugo Osvald, tillförordnad före-
sLåndare och föreståndare lör löreningen
åren 1925-34 och sedermera professor i växt-
odlingslära, ha varit särskilt intresserad av
den tekniska utvecklingen. Detta framgår av
hans drygt 400-sidiga bok Myrar och my-
odling, för &ngt prisbelönad av Vetenskaps-
societeten i Uppsala, från 1937, där han en-
dast ägnar ett dussin sidor åt redskapen. I
stor utstråckning stödde han sig mot Hjal-
mar Ålerbergs försök på Flahult under de
första decenniema av 1900-talet. I denna bok
förekommer dårför fortfarande oxar som
dragare, något som vid denna tidpunkt war

sällsynta och knappastförekom utanför Små-
lands gränser. Endasr i förbigående nämner
han traktorer som dragkraft och då är det
ifråga om förhindrandet av tmktorhjulens
slirning.

På Flahult glordes, som ovan berörts, un-
der början av 1900-talet provningar av red-
skap, men knappast mer systematiskt. Man-
ne Stenberg. föresråndare lör löreningens
andra försöksgård Gisselås i.fämtland, ver-



kade däremot ha varit mer intresserad av

den tekniska utvecklingen. Detta framkom-
mer i flera av hans redogörelser för verk-
samheten och försöken på gården. Under
19S0-talet utfördes dår bland annat fleråriga
systematiska jordbearbetningsförsök med
plöjning under vår och höst, harvning och
vältning på olika typer av vallar.

Tidskriften rapporterade tämligen spora-
diskt om redskaps- och maskinutvecklingen
under kantringen på 1930-talet mot vallkul-
tur. I slutet av 1930-talet, efter sammanslag-
ningen med Svenska Betes- och Vallfören-
ingen, och under krigsåren bö!ar däremot
fler tekniska rön att presenteras i skriftens
spalter. Man kan skönja ett visst intresse för
potentialen i bandtraktorerna, men då inte
vid arbeten på den egentliga mossodlingen,
utan vid nyodling av sanka ångsmarker och
vid upplöjning ar gamla vallar. Detta inrres-
se har samband med vallkulturens fram-
marsch under det sena 1930-talet och krigs-
tiden. Ån mer påtagligt blir detta under
krigstiden, till exempel studeras inte sållan
maskinell jordbearbetning vid de ut{lykter
och kurser som föreningen håller under
krigsåren.

De svenska tillverkarna av jordbearbet-
ningsredskap för traktordrift synes ha ökat
sitt utbud av redskap för moss- och nyod-
lingar fram mot krig-såren. Det sförsta till-
verkande företaget, Overums bruk, visade i
sina kataloger och broschyrer ett flertal plo-
gar, harvar och våltar som ansågs sårskilt
lämpade för detta.

Trots att inte några negativa erfarenheter
framförs i skrifterna, utan tvärt om de Posi.
tiva sidorna betonas, synes inte Mosskultur-
föreningen ha aktivt pläderat för att åstad-

komma en eff-ektivare maskinell bearbet-
ning och effektivisering.

I det förslag till bidrag som utarbetats 1942

fanns möjligheten att få statliga bidrag till
färdiggjort arbete såsom stubbrytning, Plöj-
ning, harvning och stenbrytning. Alla arbe-
ten sLulle utlöras med trall, 'r och röjnings-
lag med specialkunskaper. Redan året innan
hade Domänstlrelsen provat traktorer för
iordningsällalde av betesmarker och nyod-

lingar åt kronotorpare, särskilt inom Vilhel-
mina socken.

Med undantag för nyodlingsintresset un-
der andra världskrigets år då lolklörsörjning-
en rrar det överordnade, böriade en medveten-
hetom attexpansionen av marginell, odlings-
bar mark inte längre var nödvändig att bli
allt mer uthredd. Den alltmer ökande avkast-

ningen och det mer effektiva bruket av fast-

markqjordarrra gjorde att den besvärliga moss-

odlingen - åtminstone den del som skedde
påjordar i marginella lägen - blev obsolet.
I andra fall, exempelvis vid godset Sickelsjö
där stora arealer kärr- och mossmark odlades
upp intill Hjälmaren, kundejordbruket be-
drivas storskaligt och mekaniserat. På denna
gård var redan 1946 sju traktorer och fem
skördetröskor i drift. därutöver fanns konst-
bevattning, artifi ciell grästorkning etc.8e

Det är i några stycken inte alldeles enkelt
att besvara de tre frågorna i punktform som
stålldes i början av uppsatsen. A1lt har inte
låtit sig besvaras genom den genomgång av

tryckta kållor som denna studie bygger på.
För att få mer fullståndiga svar skulle det
åven ha behövts särskild arkirforskning -
både i Svenska Mosskulturföreningens arkiv
och i vissa av de behandlade företagens.

Trots detta går det utifrån det nytuade
materialet att dra vissa slutsatser: De vanligt
förekommande jordbruksredskapen för
fastmarksjordar var möjliga att anvånda
även vid mossodling. Men det kom att till-
verkas åtskilliga typer avjordbearbetnings-
redskap, särskilt plogar, som var särskilt av-

sedda lör mossjordar. Vissa redskap rar möi-
liga att anvånda även på andrajordar. Några
av de särskilda egenskaper som framhölls
för jordbearbetningsredskapen för mosskul-
tur var att de skulle släppa klibbande jord,
fördela torvor, hacka sönder tuvor med
mera. Detta gjorde att till exempel harvar
med roterande arbetsorgan var betydligt
vanligare inom mossodling än på odling av

fastmarksjord. Förutom jordbearbetnings-
redskapen verkar dock odlingen av mossar
inte ha krävt annorlunda udonnade redskap
ån de som vanligtvis användes i det svenska
jordbruket vid samma tid.
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I det undersökta materialet finns inga
recken på atr redskapstillverkarna i gcmen
prioriterade mossodling. Det finns förvisso,
från 1800-talet och framåt mitten av 1900-
talet, särskilda modeller avjordbearbemings-
redskap som lar lämpade för nyodling. Moss-
odlingvar här endast en del av anvåndnings-
området. Sårskilt ett par av de smålåndska
fabrikanterna synes ha haft ett större intres-
se för mosskulturen och hade goda kontak-
ter med föreningen. Under de båda vårlds-
krigens långa perioder av avspårrningar då
folkförsörjningen var en central fråga, öka-
de intresset för nyodling överlag vilket även

torde ha gynnat företag med sådana red-
skap på sitt tillverkningsprogram.

Mossar kunde dikas och uppodlas åven
innan industriellt tillverkade redskap kom i
bruk. De traditionella träplogarna och träs-
padarna som användes vid dikning långt
fram på 1900-talet, år några bevis för detta.
För att de skulle vara användbara -jorden
inte skulle klibba fast vid dem - fick sliq.torna
hållas fuktiga. Först når plogar med vändski-
vor av glashårt stål kunde ersätta de gamla av
trä, kunde de gamla ersättas. Utvecklingen
har därefter gått framåt - idag anvånds på
klibbande mulljord ofta våndskivor av plast-
material. De industriellt framstållda redska-
pen \ar alltså ingen förutsättning för moss-

kulturen, men de underlättade genom att
de kunde arbeta effektir,are i jorden och vara
mer arbetsbesparande.

Det fordras egentJigen en mycket mer in-
gående granskning av alla artiklar om moss-
odling i föreningens tidskrift för att säknre
bedöma påverkan av utlåndska redskaps-
typer. Men säkerligen kom även idder till
nya redskap, till exempel skumplogar, tall-
riksharvar och ringvälLar. in sanma väg som
de öwiga kunskaperna om mossodling, till
exempel genom studieresor till Tyskland
och Danmark. Detta framskymtar sårskilt
under I880-och 1890-talens beskrir'ningar i

tidskriften av de stora uppodlingsprojekten
vid titl exempel Vittskövle och Gysinge - allt-
så på den qp av gårdar som åven i andra fall
var tidiga med införandet av nyheter. I öv-
rigt tidskriftsmarerial finns endast margi-
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nella spår av udändska influenser inom red-
skapsområdet, inte heller i tillverkarnas bro
sch)rynaterial finns många spår av direkt ut-
låndskt inflytande. Detta gäller dock inte
motorkraften där man omedelbart ser den
utländska påverkan med import av fräsma-
skiner från Tyskland och raktorer från USA.

Jordbrukets motorisering och mekanisering
hann aldrig få något bredare genomslag un-
der den "traditionella" mossodlingsepoken
under Svenska Mosskulturföreningens da-
gar. Det var först senare som de mekanise-
rade brulningsmeloderna slog igenom
inom det storskaligajordbruk som bö{ade
bedrivas på marker som inte tillhörde den
egentliga mossodlingens primåra jordar,
utan utrr'unnen av annan vattensjuk mark.

Långt bort är den tid då "en hr'ar" var sin
egen välfabrikant!
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HJoMÄR ÅrepJERc var inspektor på Svenska
Mosskulturföreningens försöksgård Flahult
1905-1938 och gjorde en synnerligen upp-
skattad insats som försöks- och arbetsledare.
Provningen av redskap och maskiner föll på
hans lott och han publicerade ett flertal
uppsatser inom detta område i [öreningens
tidskrift. Vid sin avgång belönades han med
föreningens guldmedalj. Han står här fram-
för inspektorsbostaden med sin hustru och
sonen Erik Alerberg. Denne tog starka in-
tryck av miljön på Flahult och blev seder-

mera professor och föreståndare först för
Statens jordbruksförsök och dårefter för
Sveriges utsådesförening. Inspektorsbosta-
den uppfördes 1905 och innehöll åven kon-
tor för försöksg:ården och en förelåsningssal
för de nånga studiebesöken. Den är liksom
sädesmagasinet till vädrster bevarad, men se-

dan många år obebodd. (Foto 1907 av Hjal-
mar von Feilitzen, Svenska Mosskulturför-
eningens arkiv, Riksarkivet) t}
Fred,rik wn Feilitzen
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