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Pluddertorv, tramPtorv och
maskintorv.
Om torvtäkt och torvanvändning i
Sverige 1800-1950
Ronnie Liliegren

En viktig verksamhet i det gamla bondesam-

hället vir att skaffa brånsle I skogrika ornråden kunde detta lösa sig ganska enkelt förutsatt att det fanns skog eller att man

en
hade lov att samla lallved Där skogen var
anbristvara blev det svårare Då måste man
vända andra typer av bränsle Det viktigaste

var då torv i olika former' Torvtäkt blev en
viktig sysselsättning, vilken fick sin plats både
i tid-och rum bland alla andra saker som
när
måste göras. Det !?r ett filngt arbete, och

industrialiseringen senare a\6atte slna spar r
samhållslivet, var det naturligt att man tidigt

försökte göra de ryngsta tor-varbetena maskinella. Dirmed utvecklades en rik flora av
enkla maskiner och anordningar, vilka i sin
tur ofta snabbt blev omoderna och ersattes
kollapav bättre utrustning. Så småningom
oUan
når
sade hela bränntorvshanteringen
Hela
denna
blev den viktigaste energikällan

period ar rrppeåne och lall ligger inom etr
'hundraarspcriÅd mellan l85Uoclt l!t50 Dett
sa-manfujle. med många andra' liknande

aktiviteter, som utdikning av sjöar och våtmarker, totaluppodlin gen av j ordbmkslandskapet och skapandet av moderna kommu-

nikationer, or h der kan rara srårt att

såga

vad som r,ar orsak och r'ad som var verkan

i

allt detta. I alla händelser är det en viktig
utvecklingsfas i vårt lands historia'
Det var inte bara bränntorv s()m var en

viktig tor-vprochrkt under den hår tiden Den
rvmmer också historien om en annan proi.,kt -..,1 kopplingar till vår sentida historia, nämligertorrströ. Den möjliggiorde en
modernisering av djurhållningen och den
var en av hörnpelarna i den latrinhantering
som omvandlatle ståderna från snuskhål till
modernare miljöer' Det aktuella tidsavsnitret var också eriårhrrndrade då man experimenterade friskt med möilighetema att utryttia landskapets resurser älen på andra
särri fortpulv.i tot v strm Lemisk tårara brikettillverkning och den omhuldade sprittill-

prövade man med ton'som
råvara. Det mesta är väl olönsamt i dag' men
det år ändå Prövat.
Ton' kan, som framgår av exemplen ovan'
användas på olika sått' Hur man ån använder den, måste den först tas upp och göras

verkr-ringen

-

zLllt

tillgänglig. Eftersom användningen av torv
på"mångi sätt är knuten till tåktmetoderna'

harjag i det följande valt att i hög grad låta
dessa bilda utgångspunkt för en indelning.
I min text kommer inte täkt och produktion
av växttorv att behandlas, eftersom denna
till stor del faller i tidsavsnittet efter 1950
och därför behandlas i en annan uppsats i
denna vol),m.

Torvtäkt före år 1800
Torv har täktats sedan urminnes tider i Sverige. Det finns danska fynd av torvspadar
från jårnåldern och några mera oklara sådana från svenska torvmarker,r Om de använts för strötorvtäkt eller brånntorv&ikt är

oklart, men det troliga år det sistnämnda,
eftersom strötorvanvåndning förefaller mera
sentida än bränntorvsanvändning. Dock är
litteraturen om torvtåktens äldsta historia i

vårt land mycket sparsam.2
Att använda torv som bränsle innebär i
många fall mera arbete än att använda ved,
varför man nog flerstädes favoriserat veden.
Arbetsinsatsen i sjålva täkten kan ungefär
jämsrållas med vedhantering, men torvtäkt
kråver också mycket initialarbete med dränering och annan täktberedning. Bränntorvråkten har därför i hög grad följt avskogningen och bristen på vedbränsle. Gamla kulturbygdea där skogen försvunnit till förmån

för odlingen, har ofta också gammal torvtåkttradition. Flera källor menar att Skåne
och Halland är de landskap där man först
bödade tikta bränntorv, och att detta skedde
på 1600-ralet.r Detta örerensstämmer inte
med de i Danmark klart belagda och i Sverige antagna fl-nden avjärnåldriga tor-vspadar,
och man lår Lanske tänka sig att bränntor-vtäkt praktiserats betydligt tidigare i åtminstone delar av Sverige. Ett annat alternativ år
att den åldsta tontäkten i slållet giillde ströFrån 1700-talet finns ett flertal belägg för
bränntorvtåkt, men få eller inga belägg för
strötorvtåkt.a Den täkt som finns beskriven
år redan varierande och anpassad till traktens torvmarker, \arför den inte verkar vara
nyligen påbörjad. Den har också satt så pass

djupa spår i landskapet att betraktarna i
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till exempel
Skåne hade bränntorvtäkten ställvis helt
omgestaltat landskapet redan långt före skiftena. Detta år en erfarenhet som jag gjort
efter studier av kartmaterial och andra arkivalier från olika tider.5 Normalt brukar man
använda skifteskartor samt i Skåne den välkånda Skånska Rekognosceringskartan för
att få ett grepp om det landskap från början
av 1800-talet som människan endast påverkat måttligt.6 Detta är.dock inte tillråckligt.
Ett gott exempel är Osterlen runt Simrishamn. Redan Linn6 påpekade att det området var ett av Sveriges mest uppodlade. Där
finns i dag nåstan inte en enda torvmark
marlerzd på topografiska lartan. Änclå kunde man dår, från de sex socknar som ligger
närmast Simrishamn, skicka över 800 lass
torv in till staden årligen på 1790-talet.7

vissa fall förfasar sig över dem. I

Manuell torvtäkt
Torvtäkt var från början ett manuellt arbete.
Det hade sin givna plats i den årsrytm som
sqrde det mesta i det gamla bondelandskapet. Man böiade bränntorvtäkten efter vårsådden och det mesta arbetet var avklarat
innan midsommar.3 Strötorvtåkten dåremot
kunde ske senare under sommaren eller under den tidiga hösten. Arbetet bedrevs från
början enbart som sticktorvlåkt (se nedan),

men kom så småningom att anpassas allt
mer till de torvlagerföljder man arbetade i,
varför det utvecklades ett stort antal olika
täktmetoder, framför allt når det gällde
bränntorrtäkten. Tontrnarkerna i en bygd är
ofta av samma slag, medan de varierarjämfört med andra områden. Därför fick också
metoderna, och inte minst namnen på dem,
på den producerade torven och på de anvånda redskapen lokal prägel och utbredning.
Bränntorvtäkten under 180O-talet var
fråmst husbehovstäkt. Därför rar den till en
början inte så intressant för staten. Når kol-

importen så småningom ökade och industrialiseringen började på allvar, började
man se torven som ett inhemskt alternativ
till importerad kol. Då blev det också intres-

sant att göra även husbehovståkten efl'ektiv

och

liinåm.

Där1ör publicerades ett flertal

olika artiklar och infbrrnationsskrifrer sorn
beskrev torvtäktens olika netoder'e Detl
tidsmås:isa lÄrdclninqrn a\ deqsa lalar sill
Der llnni etr flertal lr'ån slutet
qdliga

'prak.
av lä01-raler or-h bör'iarr av 1900-lxlel lram
till och med lörsta världskriget och sedan

också någon enstaka från andra r'ärldskri
higet. Vacl iom skrivits därefter är snarare
storiska tillbakablickar.

b
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Sticktont tiiht
Den älclsta kända torvtåktmetoden år stick-

rorvtåkt. Den innebar helt enkelt att matr
erärde upp l,rr\'en med spade ot h sedart
io.l" upp i"n lör torlnirrg lJe [ör'rta sticLtorvtäk;rna var troligen ytliga och krär'de
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redskap. För brånntorvtäkt har den fråmst
använts på riktiga högmossar och främst då
i höghumifierad vitmosstor-v. I till exempel
Skåne har den dock också kommit till anvåndning vid brånntorvtäkt i kärrtorvlagerföljder med god, sammanhållande kärrtorv.
Täktmetoden är för övrigt snarlik för strötorvtäkt. Den enda skillnaden åt att man

senare är främst låmplig för strötillverkning,
eller i nutid för tillverkning av fråstorv. Där-

för är det nog ingen tillfällighet att dråneringen av högmossarna och torvströtillverkning i högmossarnas 1'tlager kommer ungefär
samtidigt. Dräneringarna gav möjligheter
för tiikt i högmossar och torvströtillverkningen behövdes helt enkelt för att man skulle få

gör olika stora torvklumpar. SticktorvtåI(ten

tillgånglighet till den underliggande bränn-

upphörde i Sverige i hur"udsak innan andra

torven.

världskriget, men kvarlevde som husbehovståktmetod fram till 1950-talet.
För att man på ett rationellt sätt ska.ll kunna bedriva täkt med denna metod krävs dränering av tåktområdet. Eftersom torvtåkten
år en säsongsysselsättning, behöver inte dräneringen vara så effektiy, utan bara så bra att
den håller tiktplatsen något så när torr under några månader på försommaren, då nederbörden är låg i Sverige. Detta medförde
att den tidiga sticllonbaserade bränntorvs-

Efter dikningen, som fick förn1as allt eftersom äktandet fortsatte, påbö{ades qjälva äk-

tillverkningen ofta lokaliserades till kärrlagerföljder, där höghumifierad tow var lättare att komma åt än i högmossarna. Dessa
Iagerlöljder rar också lärtare an dränera genom enkel dikesgrävning, än de stora högmossarna. Dårför blev metoden först och
främst vanlig i områden med gott om kärrlagerföljder, till exempel södra Skåne och
delar av Blekinge. Den anvåndes också allmåntvid torvtåkt i Norrland på de så kallade

Norrlandsmyrarna. De tidiga sticktorvtäkterna i högmossat till exempel i Småland
och norra Skåne, återfinns ofta i högmossamas kantzoner dår dräneringen är båttre
och torven mera lättillgånglig än uppe på
högmosseplanen.
På 1800-talet kom man igång med stora
dikningsprojekt, vilka ofta ryftade till att vinna
mark i de kårrzonel de så kallade mosselaggarnar som omger större mossar, Dårmed fick
man också möjligheten till att dränera sjålra
högmossen på köpet, varför sticktorvtäkten
i högmosselagerföljder tog fart. Ett problem
isamband med bränntorvläkl på högmossar
år, att den höghumifierade vitmosstorv som
är den bästa bränntorven, till följd av klimatuwecklingen ligger under flera neter ljocka
lager med låghumifrerad vitmosstorv. Den
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ten, Den krävde, för att vara rationell, medverkan från flera personer. Man arbetade
längs en schaktkant. Minst en person stod
nere i schaktet och en på schaktkanten. Den
sistnämnde gör lodråta snitt neråt i schaktväggen och den eller de som arbetar nere i
schaktet gör horisontella snitt för att skilja
av torvstyckena. Dessa år ofta i storleken 30
x 15 x 8 cm. När de skurits ut kastas de upp
på schaktkanten, vilket blev allt mera arbet-

ju djupare man kunde skåra. För att
lrnderlåtta detta. konstruerades varierande
tlper av redskap som möjliggjorde att man
drog upp torvklumparna uppifrån når de
skurits loss. Vål uppkomna togs torvklumparna omhand av öwig arbetskraft, som ofta
samt,

bestod av åldre mån med visst arbetshandikapp samt kvinnor och barn. Till en bö{an
lades torvklumparna ut på marken för att
rinna av och börja torka upp. Så småningom
restes tolven, det vill såga tre torvstycken
ställdes tillsammans på högkant och ett !årde lades över som ett tak. Når de blivit lite
torrare, sattes de upp i glesa runda staplar
med lufthål mellan varje stycke. Konstruktionen var inte olik den som anvånds når
man bygger en snölykta. Detta kallades, beroende på lokal tradition och var i Sverige
det skedde, för att man käglade, kullade,
luade eller stackade torven. Efter ännu cn
torkperiod var den så klar att köras hem till
torvboden, där den fick ligga tills den skulle
användas eller säljas. Det finns många larianter på hur torven stålldes vid den första
torkningen och hur den senare torkades.
Även bränntorv kunde till exempel torkas
på håssjor, på samma sått som strötorv. I de

fall torr,mosseägaren sålde tor-v eller enbart
täktade för eget behot kunde upPstaplingen ske i enkla torvlador ute på mossen'
Den hår beskrirna råktmetoden gick bra
att anvånda i till exempel höghumifierad
vitmosstorv och höghumifierad kärrtorv'
torvslag som vanligen håller bra ihop Det
blev däiför den gångse låktmetoden i stora
delar av Sverige. I vissa områden där hög-

mossar saknas, till exempel i Blekinges mellanbrecl och i delar av Halland' kunde man
löoaiorv trån de in te alltlör arlägsna skogs-

blgd.rnu där högmossar lörekom Där avså'ndet titt riktiga högmossar var större' till
exempel i rtori d.lu. av Skåne och i Blekinges kustland, tillgrep man i stållet andra
täktm

e

tode

r.1o

Pluddsrtontäkt

Pluddertor-vrikt kan anvåndas som samlingsnamn oå olika metoder som inrrmde ett
moment där tor r tiån olika skikr på något
sätt blandades, samtidigt som vatten tillförrn2n sedan
des. Av den erhållna smeten göt
den trofrån
tonklumDar. Namner kommer

ligen skånska betecLningen pluddra"' som
aäer den smet man åstadkommer med metoden eller möjligen det lud sonr alstras un-

derblanclningsförfarandet Når metoden
i
användes, varäet nog bara på sina stållen
pludderSkåne som den folkligt kallades
torvberedning. Det finns massor av lokala

varianter av denna metod, och var och en av
dem tycks ha haft ett eget, lokalt namn Metoder som älttorv- och klapptorvberedning
kan till exempel ses som varianter av pluddertor,,beredning. Dock leder det för långt
att trånga djupar; in i detta här' Flera förfat-

tare hai behandlat pluddertorvtäkten ur
I
många olika aspelter' De [lesla anser all
Nederländerna'
-.Lo'den ha, kommit [rän
kanske på 1700-talet. Sin största utbredning
hade den under 1900-tales första !ärdedel'
Metoden anvåndes dock hår och var i Sveri
ge, fråmst för husbehovsråkt, fram till 1950talet.

Pluddertorvberedningen började med att
man genom köp förvärrade en ruta i lot''rmarkän. såvida man inte själv ågde den' Ru-

$ra gånger fyra meter stor'
Därefter giåvde man sig ner mitt i rutan så
tan var ungefår

diuDt man kunde eller vägade Vattnet som
r'ann till östes bort med ämbar eller ivissa
fall med en pumpanordning enligt principen lör Archimedes skruv En sådan kallaäes i Skåne för en vannsladdra Towen som
qrävdes loss revs antingen ner pa schaktbottien eller kastades upp vid schaltkanten
Den blandades där med vatten till en smet'
Nere i schaktet skedde blandningen genom
att man trampade rrrnt i smeten tills den blev
homosen. Om man blandade lorven uppe
el
oå lanä.lunde det ske clirekt på marlen
Dct
eller
smir'
back
kallad
i". i en sto. låda

kunde också ske i en tor-vtrampa Den sistnåmnda var en fördjupning i marken' fyra
till åtta m i diameter och ofta stenklädd inuti. Sådana torvtrampor hittar man ibland

ännu i kantzonema av gamla torvtåktet Aven
oå land skedde blandningen genom trampnins tör hand , men man kunde ibland ta
häsår cller oxar titl hiälp o' h låta dom rramDa

runt ismelen.

Så småningom böriade

man också anvånda )ånqsmala backar'

ivilla

en axel försedd med flera propellervingar
roterade. driven från en håstvandring Då
kunde man lägga in torven i ena ånden av
låd.an och sedin låta den mer eller mindre
arrtomatiskt matas ut i andra ånden Det

ut
fanns också blandningsapparater som såg
roskruv
en
i
vilken
rör,
som lodrätt stående
terade, direktkopplad via en häswandring'
av
Från början användes dessa för blandning
kalltill
så
lerfyllningen
Iera när inan giorde
lade "klineväggar" i korsvirkeshus och når
Torreberga mosse söder
-a,r sl,rg tegei. F.ån
en blandningsdokumenterat
om Lunä finns
med hjul
en
tunna
av
bestod
mekanism som
P Tunnan fylldes till drygt
i kortåndarna
hälften med torv och vatten, genom en
lucka i långsidan. Luckan suingdes och tunnan drogs omkring av en häst tills torven var

blandai. Dårefter tömdes tunnan ut på
torkfäItet. Hur man än gjorde, blev slutre-

sultatet en trögflytande gröt, vilken bestod
från
av en våt blanåning av olika torvslag
lagtunna
ofta
De
ton'marken.
olika lager i
och
ut
dryga
dårmed
fick
torv
ren meä god
309

framför allt hjålpa till att hålla ihop sämre
och smuligare tor-vslag.
Torr'smeten fördes dårefter till torkfältet,
där man på ett eller annat sätt förfårdigade
torvswcken i den ungefärliga storleken 25 x
14 x 8 cm. Åven detta kunde ske på olika sätt'
Bäst blev styckena når de gös i formar' För
ändamålet hade man då stora flyttbara formar med plats för många torvblock och utan

lock och botten. I dessa pressades torven
ner och jåmnades till, varefter formen lftes
upp och flyttades. De formade torvblocken
lås då kvar på marken. Formarna kunde
.,å.å uu,u mindre, med plas lör bara några
stycken torvblock i taget. Då skedde formningen på ett bord, varefter torvstyckena
lades ut på marken för att torka'

På anåra ställen tillämpade man ljock- eL

ler tunnåiutning, vilket innebar att torvsmeten breddes ut på ett plant underlag i
ett lager, vars {ocklek antingen mosvarade
torvblockens blir'ande {ocklek eller bredd'

Därefter ristades lagret med en tor-vrist, det
vill säga en pinne med några påfästa träknivar i ena änden. Träknivarnas avstånd motsvarade då antingen bredden eller ljockleken på de blivande torvblocken Efter änmr
en ristning vinkelrät mot den förra och med
en torrrisimed knivarna på ett avstånd mot-

svarande längden hos de blivande torvblocken, tämnides det hela att torka Dåwid
uppstod sragheszoner ide låror man ristat'

.,.h när toru"n blivit

så

torr att den höll

ihop, bröt man helt enkelt bort forvblocken
länes med ristningarna.

Ärlnu en metod att lramställa torrklumDar skall nämnas. Den kallades för att man
i-ramstiillde bollton, och anrändes för riktigt
dålig torv som inte kunde fås att hålla ihop
på a-nnat sätt. Då kördes torven helt enkelt
ut på torkfältet, där den togs om hand av ett
unLl knåliggande kvinnor som knådade till
torvklumpar på samma sätt som när man
bakar bröd. Som sista moment lades dessa
torvlimpor till torkning i långa rader, varvid
var octren fick ett tydligt handavtryck tvårs
över i samband med att de förflyttades'
Namnen på den tor-v som producerades'
växlade lokalt. Oftast anknöt de till fiamstälL
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ningsmetoden, men en och samma metod
kunäe bidra med en massa namn Exempel
på namn i samband med ptudde rtorvbe redning är: pludderrorv. baclton. smirtor-v gjut,o-l qoitgi.,,..t torv, tunngiuten tory bolltoru, i.u-pto.u, ålttorv, klapptorv och risttow.

Hur framställningen än gick till, var de

efterfölande momenten lika och känns igen
från stiiktorvberedningen. Tor-ven torkades
först så den höll samman. Dårefter restes
den genom att några få klumpar sattes sam-

man på högkanr' Näsla moment var alt man
sn.kåde elier Luade torven. \är den torkat
ordentligt, var den klar att köras in För den
som köpt en ruta i en torvmark var betalningen ofta, förutom en liten slant, att man
låmnade hålften av den framställda torven
till torvmosseägaren. Arbetet med torvtäk-

ten blev dårmed dubbelt så omfattande'
Trots det tunga arbetet betraktades dock
torvframställningen som ett Positivt mo-

ment i det annars ganska monotona arbetet
under bondeåret. Det beledsagades också av
soeciella mattraditioner. a t minttone i Skårs
ne, där "äseakala var ett stående inslag

Arbetsinsatsen ti'd, manuell brtinntoru'
hrod,uhtion
ben manuella t,,rvproduklionen \ar elt slilom sticktorv
iobb, oavsett om det handlade
""11..
fall gjordes
I
många
o- pluddertorv.
dagsverken
som
andra
åt
också torvarbetet
sticktorvVid
arrenden.
för
eller betalning
mottorpardagsverke
ett
orodultion ansågs
per
torvklumpar
uppragna
svara ca 3 700
en
kubikmotsvarar
stycken
450
dag.ra Cirka
meier, varför man alltså förväntade sig att en
person skulle ta upp drygr åtta kubikmeter
ionklumpar per dag En särskilrdultigarbetare ansågs kunna sticka uppemot 16 kubik-

-"t.. to* p.t

dag. PluddertorvProduktio-

nen var i högre grad ett lagarbete Det ansågs
att, om man hade q'ra man i torvgraven' fördelade på två som river ner och rvå som kastar upp tor-ven, och fem "hjon" där uppe för
att ta hand om den uppkastade smeten, kun-

de man få upp 25-30 kubikmeter torvjord
per dag. Detta kunde motsvara fyra till sex

ton lufttorr torv. En annan källa meddelar
att varie arbetskarl borde ta upp minst ffra
kubik"merer torviord per dag' vilket är lite
mindre än vad det tidigare nåmnda exemplet antyder.15

Maskintorvtäkt

Pluddertowäkten förmedlar övergången till
den maskinella torväkten, eftersom den senare helt enkelt innebar att vissa moment

Redan uneiordes med maskinkraft i slälel
är I800-talets andra hälfi förekom' som
nämnts ovan, hästvandringsdri\ala åltmaÄkiner. Från 1800-talets slut började man få till-

eång till fotogen- och råoljemotorer' Dessa
Elev"dock inå vanliga förrän framår 19 l0talet, De kom då bland annat att användas
för drift av ton'maskiner. Den gamla ålttorv-

'Å#i.,ltt:,?,

f,o, E.h.rshotns

torl)sröfabih ilönköpings

beredningen fortsatte Parallellt med maskinton{rämstållningen och fortfarande på
torv
1920-talet framställdes flera tusen ton
r6
oå detta 'gammaldags' sätt i Sverige
' I och mled att motorer började användas'
åndrade torvtäkten delvis karaktär' Husbehovsframställningen minskade och torvindustrier som producerade brånntorv för
försäljning blev vanliga. En helt ny industrigreniåg åätmed dagens ljus Denna indusrri behövde maskiner. Del fanns gott om

små siuterier i Sverige' en del av dem började

soecälisera sig på ton'maskiner'r7 De slörre
fåretaeen annonserade alla i Svensha Mosshulrurbrcnineens TizlsÅnl Redan ett y't1igt studium av annonserna visar. art de allra flesn
industrierna som producerade torvmaskiner lås i Skåne. Dei var Lnappast någon till
lällisher, eftersom brännrorvtäkten där var
intåsiv. Även andra faktorer. såsom etl väl

tlin

itt:t.t:ot;'y,':':y

iftfotkton

ett

a

ton)t'iht?ns

slarhia'it ann onJaltan'1" dih^grä ning?n oå den krduondc
huuud.sahtiga pmbtnn: dsss b?ho'J -a1) arbPtshialt
u\pl,gningPn ot h oJIo äuen trotLs
fi:on
ona'å
ninspn a, tonr fth lothn,rg, ,0. vo^goirlof,iiarlr.-,o,
^omml aa' \tott' ilkPt PiotdP to'1tPn dJr o'h/?ttPr
arb?tslimmat
boån att tort, utftrdes för hand O' i'""it''iii i"t"t iltt bam. se tuen kap. 14 samt fisw 14:7 ddr
'tzd.dz
f;;i;
tiu aw)ändatLd,t ." tåg",ti"rd .;;;;;i:
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utbyggtjärnvägsnåt, bidrog säkerligen också
till denna industrilokalisering.
Maskinell torr,produktion bedrevs under
första delen av 1900-talet På många srillen,
både för försåljnins till allmånheten och för
en gårds eller en industris behov Industriell

bränntor-vproduktion för direkt försåljning
till allmånheten förekom främst i Skåne samt
i Kronobergs, Skaraborgs och.fönköpings
län.Ls Exempel på täktverksamhet knuten till
en industri är den som bedrer"s av Slätteröds
Kraft AB i Skåne. Där drev man mellan 1908
och 1922 ett kraftverk med toweldad ångmaskin. Ett annat exempel år Roslätts kraftverk,
också i Skåne, där man producerade elkraft
med tor-vdrivna gasgeneratorerre I lnder för-

tiden dår omkring producerade även staten bränntorl bland annat för framstållning av elektrisk kraft till

sta världskriget och

staden Västerås. Statens j ärnvägar hade då
också egna torvtåkter på ett tiotal olika mossar för framställning av lokomotivbränsle
och brånsle för uppvårmning i våntrum och

lilnande. Totalr lramställdes lör järnr'ägarnas behov flera hundra tusen ton brånntor-v'

En sammanstlllning från Skaraborgs län visar att detvar förvånansvårt många industrier
som dår hö1l sig med egna tor-vtåkter'?0 Enbart i detta län fanns minst ett ljugotal torvtäkter som direkt {ånade någon industris
behov Bland tonanvåndarna finns glasbruk,
verkstadsföretag, brännerier, bryggerier, ångbåtsbolag, linspinnerier, uindstir^ksfabriker'
pappersbruk, tråmassefabrikel porslinsfabriker och krafwerk.
Ett torwerk bestod av tre huurddelar, en
inmatningsdel, en Processdel och en utmat-

ningsdel. Inmatningsdelen transporterade
torven från dess plats i lagerföljden och upp
till sjålva processdelen, där torven maldes
och homogeniserades, för att slutligen presutvia utmatningsdelen. Utöver dettå kunde det finnas en utsättningsbana som transporterade torv€n till torkfåltet.
Inmatningsdelen bestod av en elevator av
pater-nostertyp, eventuellt också försedd
med ett enkelt gräwerk. Om inget sådant

sas

fanns, be{änades elevatorn av fyra

till

sex

man som grävde loss tor-ven och kastade den

i €levatorn. Denna förde torven uPp till en
ovan ifrån matad kvarn, byggd enligt samma
princip som sammaldags köttkvarnar' Torven tippades i kvarnen, sönderdeledes och

homogeniserades av en roterande skruv, och
pressades av denna hela tid mot kvarnens utmatningsånde. Om torven var torr, tillsattes

i vissa fall vatten

så

att det bildades en last

smet. I utmatningsdelen fonnades torven

till

en oändlig korv, rund eller med fyrkantigt
rundat tvärsnitt. Diametern var 10-20 cm
Med en enkel lucka Lunde utmatningen avbrytas. Vanligen to€i man ut meterlånga torvkorvbitar. Dessa fångades upp på drygt meterlånga brådbitar, så katlade lappar, vilka
tjånade som stöd för torvkorven under trans-

Åonen till torklältet.Innan torven fraktades
ivåe. delades korven i tre eller fora liklånga

bitir, antingen med en kniv eller med nå-

gon form av automatisk skärning. Ofta var
Litu.tlu.u 30 cm långa Uttransporten till
torkfältet kunde ske med en enkel decauvillebana, där brädlapparna ladcs i specialtillverkade ramar, ungefär som moderna lagerhyllor, vilka stod på enkla vagnar. I många
fall anvåndes usättningsbanor. Dessa bestod
av långa linbanor med tre parallella linor'
vilka löpte över hjulförsedda bockar' Linorna löpte sakta runt. Brädlapparna med torven lådes över linorna och gled med ut till
torkfälten. Där llftes de a! varefter tor-vkomrna stjälptes av i tåta rader. Så småningom
behövde de våndas för att de skulle torka
jämnt. Brädlapparna kunde skickas tillbaka
uiu littbut.tutt. Vål tillbaka, skrapades de av
och staPlades i väntan på en ny nrnda med

torv Hanterandet

av brådlapparna, t ex'

avskrapningen, staplingen och frammatningen till den person som fångade upp
torvkoryarna var ofta ett arbete dår man en-

gagerade minderåriga Dessa kallades i Skåne lör lappapågar. t bästa lall Lunde deras
lön vara ungefiir 60% av en fulhuxen arbetares. Vändandet av totren ute På torkf;ilten var
också i hög grad ett kvinno- och barnarbete'
I dag sl.ulle vi inte belrakta detta som särskilt rationellt, men med dåtidens mått mått

var det en stor förbättring, eftersom man
fått bort några av de allra tlngsta arbetsmo-

menten. Twårr medförde det också att en
hel del personer som inte orkade med fulla
dassreÅen nu kunde "sätlas i arbele" Så!erl"es bler del \anligare alt barn Ilcl arbeta
kontinuerligt eller under skolferier på tor-vmarkerna.2l

Det wngtta momentel lossgrä"'ningen ar
torven, kunde, som anges hår ovan, så smaninsom ersättas med grävning med någon
lod av sniwerk, vilka i sin enklaste for-m helt
enkelt si'rapade loss lorven lrån schaksidan'

Dock behövdes där alltid övervakning och asdelsistens. Utsättningen av towen blev också
tor-vatt
genom
vis mekaniserad i några fall,
torkfältet och där maskismeten lades ut
På

nellt formades till torvstrångar, vilka kunde

ian lörsöksproduktion av motorbränslc Såäun trorrr.rållning skedde under 1940-talet i
mvcler liten slala. Så småningum Lom däreÅor en prrduktion av lorvbrileller med

frästorv som råvara igång i större omfattning. Dessutom började man använda frästorån för eldning i kolonner och andra
större anläggningar. Dock var det en helt
annan produktion som hck metoden att utvecklas och blomstra, nämligen för våxttorv-

produkrion. E[tersom denna uneckling inte

ihurudsal faller inom det tidsavsnitt

som

den på
iag arser art behandla här' beskrivs
"rÅun

l6). ln re hellt-r den maskinellå utvecklingen inom fräston'?roduktionen skall behandlas här

plro

(se kaP.

delas med hjälp av en hiistanspånd skårappa-

rat. Denna Åeianisering tillgreps emellertid
endasl på några stÄrre lorvindustrier'

Maskintowproduktion enligt detta koncept förekom så länge det producerades
brinntorv i Sverige, det vill såga fram till slutet av 1940-talet. På enstaka mossar kvarlev-

de denna typ av bränntorvtäkt in på 1950talet. Då upphörde bränntorvtäkten i stort
sett och toiven som bränsle ersattes av kol

och olja, som nu åter, efter krigets vedermödor kinde importeras fritt Dessutom hade
nva täktmetoder i form av frästor-vtåkt börjat

Svensk bränntorr'Produktion

Mekaniseringen inom biänntorvsindustrin

medförde en ökad produktion' Med dagens
mått mätt var dock produktionen inte sär-

skilt rationell, eftersom den fortfarande

hade ett stort behov av arbetskraft Ett produktionsexempel finns från Hultamossen i
Skåne där man hade två torvmaskiner och

svsselsatte 58 arbetskarlar och tio kvinnor
och barn för produktion av ungefär 3 000
ton färdis maskintorv per år'2r Andra exem-

eisätta de åldre metoderna l många fall
Iämnade man helt enkelt maskiner och redrkao där de sist använs. Därlör lan man på
månqa stållen i dag ute på våra Lorr marker
finnJ rester av de ofta ståtliga torrverken'
både de större för ren torvindustri och de
mindre för husbehovstäkt och viss avsalu' Tyvårr har minnena från denna industriepok i
vår historia inte befunnits värda att bevara'
Dårför rostar resterna av dem i dag sakta

pel ger likrärdiga siffror'

sönder.

för den totala produktionen' Man kan dock
med fog anta, att den oredovisade torvProduktionen i landet var minst lika stor som

Frristonprod'ukti'on för bränslz än d'amål
Frästorviåkt benämns efter metoden' att
D€n
tor-ven fräses upp från torvmarksytan
under
anvåndas
utvecklades oat't bO4ud"
1930-talet i bland annat Ryssland, Estland'
Irland och Danmark. Vid 1940-talets början
tillorovades den iSverige och började snart
börfrån
var
slala
SLälct
iämpa, här i sttrr

'

n"er finns en hel del trppqilier om ltur
mycket torv som producerats i Sverige, åven

oÅ
Trr'å

-"lt -årt.
rr

rådfråga flera olika kållor'

säller nästan all statistik cndast den

torv so; llamslålldes irtdustriellt tör lörsälining. Vid sidan om denna produktion förekom en omfattande husbehovståkt samt en
täkt i småindustriell skala där intäkter och

utgifter intc redovisades öppet De siflror
man får fram är därför inte representatlva

den som faktiskt redovisades' Detta frangår
inte minst av de tor-\'inventeringar som Svenska Mosskulturföreningen genomförde och
publicerade i sin tidskriit:l
Bränntor,,prodr t kt ione n var mvckel uregelbundet spiidd över landet Vissa områ-

den, till exempel Gotland, hade exempelvis
år 1913 nåstan ingen produktion alls'?a På
hela Gotland fanns då bara en enda torvmaskin i gång och dämtöver en mycket sparsam husbehorståkt. Orsakerna till detta torde
fråmst ha varit, att de gotlåndska torvmarkerna inte var låmpliga för torvtäkt, beroende på de torvslag som dår dominerade'

lönköpings län hade oclså mycket Iite
hränniorvtäkt.liksom Östergör la nd." Där
producerade man dock årligen ca 15 000
ton torv, mest med hjålp av äldre maskiner
drivna av hästvandringar.

I Skåne däremot, fanns det gott om brånntorvsindustrier. År 1912 fanns det i Malmöhus lån 19 större fabriker och ett hundratal

mindre.'6 I Malmöhus lån producerades år
1913 ca 25 000 ton bränntorv och i Kristianstad lån var siffran några år tidigare också ca
25 000 ton.'7 Den totala produktionen för
Skåne var således runt 50 000 ton årligen'
Åven Skaraborgs län hade en omfattande
brånntorvsindustri, vilken hade sin blomstring under slutet av 1800-talet och under
första vårldskriget, men som inte kom igen
lika starkt som den skånska under andra
världskriget.'?n Totalt har det i Skaraborgs
län genom tiderna funnits nårmare 50 olika
bränntorvsindustrier.
En grov uppskattning av svensk torvindustris omfattning år 1906 visar, att det fanns
ca 81 brånntonfabriker med en årsproduk-

Fig. 2l

Fig.

20.
Resning at

ligen. Såkerheten i dessa siflror är dock sr'år
arl bedöma, men de lår nug tas som minimisiffror, eftersom det inte verkar ligga så stor
undersökning bakom dem.
Det kan vara intressant att se hur bränn-

torvsindustrin klarade första världskriget
och tiderna däromkring. I tabell 1 ges en
sammansrållning av produktionssiffror från
några olika år.30 Tabellen visar, hur man undei kriget och tiderna nårmast däromkring
mötte avspärrningarna genom att öka produktionen och genom att också öka mekaniseringen. Det framgår av att den största
ökningen sker för maskintorv under det aktuella tidsavsnittet. En del av denna ökning
kvarstår också efter orostiderna. Aven mer
"gammaldags metoder" som sticktor\''råkt och

beredning

vt?fter

den sklplas

av

pluddertorv i ältkar (skårtorv

resp. älttorv) irkar underLriget. men minskar

dåreiter igen. Älttonuikten går tillbaka till

ungefår samma värden som före första vårldskrigel. Det visar att det lanns kvar en viss'
halvmanuell torvindustri med lokal försäljning, vilken inte i såhög grad påverkas av konjunkturema, medan minskningen i sricktorvt?ikten nog år ett led i den ökande mekaniseringen. Värdena som anges för produktionen

Fig.22.

.

orn t)anligt s;itl ntt lurha btänntomen ilhllreras

marken i tre ellu l1tä d.ago.r,
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tili den samlade arbetskralten var då, enligt
samma referens! ca 2,2 miljoner kronor år-

"Kufning" al
slicklorf.

sttcklorf.

itt'nr*,tt

tion av 152 000 ton torr bränntorv.2e Till detta kom husbehovstillverkningen, över vilken
ingen statistik finns. De redovisade lönerna

a1) de

i så kallade huuar

färdiga "kuf{ar"

På

lorkplats€n.

tft bilderna (nan:

Jörst Jår ton)en

luflLorkt på

Tabell

1.

Torrproduktioien i Sverige under oågra olika

Under år 1920 tillverkaat"

rorl?uheryoduktione"

autn zsO ton

to-itiiener'

årr

ruDt och'

p,*""'"'^ ' 'r't'''l' ät""'
*'g'
"r'Jn':;;;;;;å'*""

laqsäs en mesradels nran'ar"rr''
ca 100 000 ton årligen

Älttorv.

Skä.torv,

und::rors:å

:Jldst'xtset'
liksom
under 1926 åren 48 ton torvkol Dessa tonprodukter
f"' a'n i Labellen dnPnrli orodulrionen skallocksåLill
'fp'""
trånntorv rör hu*beho\' \ilken uppskdrtadrs

-

Totattvårde,

Maskintory

Towpulver,

30 921
355 899
53 860

3 382

416.573

1 620

tI.593.744

490

1.128.6?7

kr

fabriker

14t2

t

420
8 342
996

16

1914
1920
1926

157

30

20 551
4 709

1942-45'
Tabetl 2. Br:innrorvProduktionen i Sverige
pr"duktionen 1åg då stadigt på en

oen totaa. oltlci.ttu
kän fråm'l
nnå runr en milion ron per år \ ariarionernr
na
rillslnvar vädrei qom bland dnnar 'rvr möiligheter
lil1ovdn
iitoflenton
rrr
lör r;lt och möilighelema
s,å"nae p'oaukton r'"m ockJ en hutbeholsproduL
kan'le ock\å cn s\'arr'
,a^

^

"ch
"*'r',ning
"'in"asom
av naturliga skäl ej registrerades'
Maskintoiv,Frästorv'
ton
ton

1942

1943

ls44
1945

r

l

668
045
803
140

000
000
300
000

62
106
107
90

000
900
000
000

Sticktorv,
100 000
10 600

I

3 700
10 000

r

Totalr,

830 000
162 800
914 000
240 000

men visar ändå din stora betydelse torvräkten hade under år av ofred och avspärrning-

över priser på
några utunder
kol
brännlot-v, stålorv och

r.. t run.ff 4 ges en översikt

I takt med ökade torvpriser rrnder

av-

soärrninqsl iderna ökade också benägenherin art töir. sig med och leverera dålig torv
håmi stiillet för fullgod vara Följande citat'

tat från Herm;n Hjertstedts redogörelse
från år 1936 över bränntow- och torvströtillverkninsen i Sverige under de föregående
läfemtio å'ren ger en talade beskri"ning av
get.
De sladigl stigande stenkolspr iserna mcd

.tarkr hi"ndraå tillför'el giorde att bränntor \,labriker växLe upp som sr ampar ur ic'r-

- också på rådana mossar' där räramn
karar alldele: olåmplig tör brä n n ro n'fabri
m
o
och
t
stor'
var
efterfrågan
tion. Men

den

'ulr't'd1".i".

fi.* *ntiga

des härvidlag lq

l8

Toppunktcn nåd-

Då sommarcn o( h hös-

my,

tel regnig bidrog en

rlerta år-rar
'..
hös wtlcnhall till ar t göra cn i sig sjåh min-

lunde dot k en dllil ror\ med en vallenhatt av ända till 6ö% betinga ett pris av 80
t. ,r", ,on Del är klar I. all eil sådanl lill-

I längden tunde lor lgå Erl balmedlör de en oändlig
snart'och
slas kom

.,åld

i,

t

.

mä'ned nisrer och processer' Der tog lång
rid innan törhållantlena hade ordnar upp

sis. En hcl del br;nntor'l{abrikel a! rviveloch tögd
ak-lig karakdr finqo 'lula sin korta

också
är svåra attjåmföra, eftersom priserna
kol'
på
och
tor-v
på
varierade Åed tillgången

valda år,3r

ten vitmosstolv' som var uppskuren och
avsedd för torvströberedning' såldes som
bdnsle till högt pris En fullständig förvirring hade gripir alla sinnen o(h rena

d"Å,;rdig. lirr ton ånnu sämre lnrc rållan

produktion

Ar
ton

I

hsande tilh'aro.'-

Efter första vårldskriget följde en period då
dllsånsen på stenlol var god' varlör lorv,r.Jdui,ion.n snabbl sjönk Under 1940-

ialet och andra världskriget lick docl bränntorvsindustrin åter ett uppsving Detta börföreiade i och tör sig redan på 1930-talet'
komma'
skulle
tådande de dåliga lider som
torwerk
På 1940-talet fanns det ungefår 850
före700
ca
på
isåne i Sverigc. fördelade
000
l7
ca
slsselsattes
ås..3"Under h-"ögsäsong
industriella
den
urå",ur.. Oå nåade också
oroduktionen av brännrorv mycket höga
i,ärden. Sitfrorna i tabell 2 belyser situationen.
Under denna tid stöddes ton'?roduktionen aktivt av staten. Ett flertal olika åtgär-

der, såsom arbetsförmedlingstvång' kommendering av värnpliktiga och inrättande
arbetsliger för ungdom gjorde att man
^v
fick rillräcilig arbetskrafr' och frikostiga
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Tabell 3. Torvshöprodutdonen runt försra viirldskdget.
Den kraftiga uppgången i samband med kriger fråmgår tydtigt. Siffiorna härrör liån of{iciell statistik. De verkliga
produktiorssiffrorna \är sannolikt betydligt högre.

opressad tor-\'strö
49 951
127 450
54 031

166156

98
116
80

1914

1919
1926

213 060

14r 174

Tabel 4. Priset på h;inntorv! torl'rströ och stenkol under några utmlda år 1900-30.

Är
1900
1906
1912
1918
1924
1930

Brånntorv,
kr per ton
5:00
4:00
9:50
47:00
1?:80
14,20

ToI1strö,
kr per ton
ca 13:00

t?:00
14:40
35:00

2350
l9:70

balad
tonmull

Antal ton

Antal ton balad

Antal
industrier

Stenkol,

kr per ton
20:50
15:40
19r20

r14:30
26:30

l9:00

stöd och lån gjorde att man vågade investera
i maskiner. Efter andra vårldskriget minskade

däremot brånntorvproduktionen snabbt
när kol och olja åter flödade in i landet. Under 1960-talet upphörde i stort sett helt den
svenska brånntorr?roduktionen.3l Den fick
senare ett nytt uppsving, behandlat på annan plas i denna volyrn (se kap. 15).

Totaltvårde

kr

30 287

2.995.519

31 2?8

r0.242.654

21671

3.320.574

gare, via olika kemisk-f,sikaliska processer.
Det gör att sådan torv larit, och år ån i dag,
intressant för många olika ändamål.
Man har sedan gammalt känt till att vit-

mosstorv kunde användas som strö i stall
och ladugårdar.36 I hur hög grad det faktiskt
har skett i äldre tider år däremot svårare att
såga. Litteraturen om detta år mycket knapphändig. Å ena sidan kan man tiinka sig att
anvåndningen av torvströ borde gynnas så
snart man förstått betydelsen av att ta vara
på gödseln och kreaturens urin. Å andra sidan är det tveksamt om man fick använda
torvströ, eftersom man för-väntade sig att urinen från kreaturen borde trånga ner i stalljorden i stållet. Jorden där togs medjämna
mellanrum omhand och användes för utvinning av salpeter. Detta gjordes genom ett
urlaknings- och kokningsförfarande, så kallad salpetersjudning, som bönderna uppfattade som en tung pålaga.3?

Vi vet dock att det förekom strötorvtåkt

Strötorvtäkt

på 1800-talet.33 Framställningen skedde i

Med begreppet torvströ eller strötorv avser
man ldl sönderdelad, låghumifierad, detvill
säga svagt nedbruten, vitmosstorv. Vitmosstor-ven finns fråmst i våra högmossar. Dessa
har, som tidigare sagts, sin hur,'udsakliga utbredning i södra Sverige. I högmossarna utgör vitmosstorven oftast de översta metrarna
i lagerföljden. Sådan torv har, efter att den

husbehovsskala som sticktorv&ikt. Torvklumparna grävdes upp på samma sätt som vid

torkats, en mycket stor förmåga att åter
snabbt ta upp vätska. Beräkningar visar att
den kan ta upp mellan 10 och 20 gånger sin
egen vikt."" Den binder också näringsämnen
(och förvisso även andra ämnen) till sig.
När torven sedan bryts ner, frigörs de bundna ämnena, om det inte redan gjorts tidi316

bränntorvtåkt. Ett undantag var storleken
på torvklumparna, vilken ofta var ca 33 x 25
x 10 cm. Strötorvtrikten är lättare att genomföra ån bränntorvtåkten, eftersom man för
strötow föredrar låghumifi erad vitmosstorv,
och därför lunde täkta den ytliga torven i
mossarnas kantzonet där dräneringsarbetet

lar lättare. Mångenstädes i mosskanterna ser
man fortfarande spåren efter denna form av
husbehovstäkt.

Den täktade torven torkades först direkt
på marken

intill torvgraven. Därefter

restes

den och kuades eller kåglades senare, på

samma sått som brånntorv. Slutligen lades
den i någon form av torkställning, vilken
täcktes med ett enkelt brädtak. Detta senare
kallades för att den stackades. Strötowklum-

oarna fick,

till skillnad lrån brånntorven'

iillbrinnu vintern istacken. Därrid lrös de
sönder, torkade bättre och blev låttare att
riva till strö senare.

Sönderdelningen av torvklumparna kunde, vid husbehovstäkt, ske manuellt genom
att de bröts och Plockades itu' Senare kom
torvströrivare, vilka sönderdelade torven genom att den trycktes mot en snabbt roterande piggig fräscylinder, som drevs runt
med hand- och fotkraft.
Det fanns också ett enklare förfarande

för uwinning

av strötor-v. Då plockades vege-

tationen bort från en tonyta, refter torven
lossqiordes genom harvning. Efter torkning
isoien hopsamlades lorvslröet och Lördes
hem. Metoden har bland annat dokumente3e
rats frånJönköPings lån
Under 1800-talets senare del blev intressel allt 5lörre [ör användning av toruslrö som

strö i stall och ladugårdar. Då växte det
snabbt upp små torvströfabriker' Liksom
när clet gäller bränntorvstillverkning, var
det maskinella inslaget i dessa fabriker begränsat till några få moment, medan mycket
;v arbetet giordes med handkraft'
Den förita strötor-lfabriken startade vid
Troxhult i Kalmar län 1886. Dock lår den
lörsla lorvslröbalen ha pressat: om än manuellt, redan året innan i en gammal tobakspress i harlskrona au Det rar oclså där rom
den maslinella I orvslrölabrikal ionen grundades och de första maskinerna bestålldes'

r samridigt påbörjades lorvströProdukiion på Rönneholms mosse vid Stehag i
Skåne, och det föreligger viss tveksamhet
om var man egentligen var först Klart var
dock att torvströt hade framtiden för sig'
eftersom det redan fem år senare fanns ett
U nuefä

20-tal tor-vströfabriker med cirka 500 ansuillda i Sverige.at
År 1916 fanns det över 200 torvströfabri-

ker i Sverige.nz Precis som når det gäller
bränntorven är denna siffra högst osäker'
Den offrciella statistiken anger endast unge-

f,år

hälften

så

många. I många fall var torvströ

fabrikerna andelsfabriker, ågda av en gt-ttpp
bönder Beteckningen fabrik för tanken till

automatiserade processer, men arbetet var i

hög grad manuellt. Normalt fanns det två
oliia-maskiner på en torvströfabrik, nämli-

sen en rivare som sönderdelade torven och
än pr"rr ro* pressade ihop den i hanterba'
lransporter
r a balar. Där-utörer kunde vissa
med elelalft
vissa
ske via löpande band och
för hand'
ytor
torer. Torven bröts över stora

Torvgravarna var ofta grunda och gjorde
snabbt stora sår i mossen. Den brutna torven fick en första torkning ute på mosseyan,
varefter den kördes fram intill hur"udtransportlinjerna och stackades dår' Transport-

medel ute på mossen var ofta stora, flata, en-

hjuliga och klumpiga skottkårror med ett
b-rett jårnhjul, vilka lastades överfulla' Efter
stackiring över vintern kördes torven in till
fabriken allt eftersom den förbrukades där
Som transportmedel användes då ofta små

decauvilleban or, dårvagnarna antingen hanterades manuellt, drogs av hästar, eller i vissa

fall drogs av ett litet motordrivet lokomotiv
Inne viå industrin kopplades hästarna eller
lokomotivet ifrån, I'arelter vagnarna vanligt-

upp På loftet i en lagerlada,
varifrån de tömdes ner i ladan, som var buffertlager. Därifrån fördes lorven sedan suc-

vis vinschades

cessi\t, kanske via ett löpande band, uPp till
tonrivarens inmatning, där den föll ner och

sönderdelades. Den sönderdelade torven
matades ut ur fivaren och $'lldes uppifrån i
en press. Samtidigt med f,llningen lade man
i pressen i några spillvedsbitar 1så9tort dels
i Lotten au prÄssen och dels så att de så småningom hamnade på sidoma och ovanpå den
tonibal som sedan pressades Pressen tryckte
ihop tor-ven till lite mera än hålften av den

ursprungliga volyrnen, ståltrådar bands om
balett och den var färdig. En torvströbal var
ofta I x 0.?5 x 0,5 m, men storleken kunde
variera.

Arbetet i fabriken var tungt, dammigt och
farligt. Risken för personskador var alltid
stor itom tonindustrin. Stora roterande hjul'
remmar utan eller med undermåliga skydd'
tung hantering och ett undermåligt brand317

Landes månqa torvslrö- och brännron{abriker utgiorde knappast någon idyllisk
tavla. Det giillde Eckersholms torvströfabrik,
som låg inte Iångt trån Vlosskulturförening-

ens föisöksgård Ftahult i Jönköpingstrakten. På bildJn s)ms en enkel. fl1'rtbarjärnväg
[ör transport av torv i vagnar fram till sj:iha
fabriksbyggnaden - en !?gn står borta vid
soåres slii- samt till vånster en torvståck'
Eftersom torvtåkterna normalt låg på helt

skydd glorde alla sitt

till. Många torvströ-

tabrike;och mossar häflades av eld ofu genom antindning av det allestädes nånanznde
torvdammet.a3

Något arbetarskydd

i egentlig mening

fanns inte. Medhavd mat intogs i närheten av
maskinerna, som gav viss uppvårrnning, eller
i bästa fall i något verksadsutrJ'mme' Arbetstiden lar ofta ca tio timmar per dag och kraven på effektivitet var höga, inte minst på
derlsom arbetade ute på mossen, där antalet upptagna lorvstycken var ett bra mårt på

a.beLiapåciret.tt. En riktigt duktig arbetare
ansågs kunna sticka 25-30 kubikmeter tow'/
dag,"medan medeltalet snarare var 15-20
318

olala

mossar rar de fllntbara jämvägama en

reladvr billig och praktisk metod för konare
,.urroo.t.i Någon lokomotor användes
normalt inr". då-r'agnarna kördes för hand
ock- se figur 14: I i kap. 14. Bärkr-afien var vilSkor*ärror'
qoipå
sådan.iårnväg
en
så
t eiförvisso hade värir ännu billigare. gick
inte att använda, eftersom de sjönk ned i
mossen.

I

kubikmeter.aa Betalningen (ca 1910) rar 1220 öre per kubikmeter. Den totala produk-

tionskoitnaden för en bal torvströ beråknades till ca 60 öre Per bal om ca 65 kg'
Detranligaste var nog attbönderna själva
håmtade to;balarna vid fabriken, särskilt i
de fall det rar frågan om en andelstonströfabrik. Annars kördes de ofta ut av någon
åkare . Kostnaderna för en bal torvströ rarierade något. Några prisuppgifter anger att en
bal torv;rö kostade cirka I kr år 1914 och
cirka 2:80 år 1919.45
Årsproduktionen av strötorv ökade snabbt
unde;slutet av l8oGtalet och början av 1900-

talet. Det fanns många orsaker

till

denna

kraftiga uppgång Det förelåg en stor brist
på rråhuirrr. d.t lörekom en omfattande
propaganda lill torvslröls fördel' det [öre-

io- ,ior"

vinster inom torvströindustrin

och staten gav frikostiga lån genom den så

kallade Towlånefonden, vilken instiftades
1902.a6 En massiv propaganda om gödselvård understödde också ökningen En grov

tuppsLal tni n g av svensk tot-vindust ris omlat

niiu år 1906 anndde att det då lanns ca 120
to.rirt.öfub.ik". med en sammanlagd proa?

duktion av ca 4,2 miljoner balar torvströ
Liksom når det gällde bränntorvsindustrin
var torvströfabrikerna ojämnt fördelade i
landet. IJönköpings lån fanns år 1906 tolv
aktiva toi'vströI'abriker med en årsprodukdon på ca 560 000 balar towströ, vilka hade
medelvolymen 0,3? kubikrneter' Omräknat
i vikt betydde det att man där producerade
vid
ca 40 00d ton tot-vströ årligen Medelpris
o8 [
bal
per
kr
Jämtförsälinine var då I :20
londr-län iann. wå rorvst röl abriker' Vid den
ena av dessa togs även sticktorv för anvåndning som lokomotivbränsle I Alvsborgs län
fanis minst 17 torvströfabriker' I Vårmland
fanns år 1909 ca tolv torvströfabriker' I Malmöhus lån tillverkades år 1911 omkring
265 000 balar torvströ vid minst fyra torvströfabriker och i Xdstianstad län 800 000
balar, i ca 20 fabriker.ae
Strötorvproduktionen var hög i framför
allt norra Skåne, Småland, Västergötland'
Nårke och Värmland.so Som man kan se' är
det i flera fall områden där bränntorvsproduktionen är låg, som ligger högt når det
oälter tor-vst röprodu kl ionen Delu samman"häng.,
\ilken ryP av tonlager"äl.riIrr.d
löliirom är vanlig. De här nämnda områiflera
de"na med hög rorvsl röprodu kl ion har

fall gott om hågmossar med {ocka lager låg-

vitmosstor-v i toppen' Undantag
är framför allt Skåne, dår strötorr'produktionen ändå är hög. Orsakerna till detta torde
vara flera. Dels är Skåne vid denna tid ett

huiifierad

kreatursrikt landskap med stort behov av

strö. och dels finns det där flera stora ståder
där renhållningsbolaeen var viktiga köpare
äv torvströ' vilket behandlas nedan'
På samma sätt som när det gäller bränn-

torvsindustrin kan man se hur Produktionen av torvströ förändrades under tiden5r
1öre, under samt efter första vårldskriget
Siffrorna i tabell 3 år dock, liksom motsvarande för brånntorven, ganska osäkra och
får ses som minimivärden.
Till den produktion som meddelas i tabellen skaliockså läggas den som bedrevs
vid mindre, privata anlåggningar samt i de
andelstorvst;öföreningar som fanns Detta
var en inte obetydlig del av torvstrirtäkten'
1926 fanns till exempel 15 större och 28
mindre andelsföreningar med totalt ca
21 000 medlemmar och, tillsammans med
ren hemproduldon. en årlig produktion på
vill :'äga långt
r a en milion balar rorvströ, der
producesamtidigt
industrin
mera än vad
rade,52

Tabell 3 visar att torvströproduktionen
hade ett stort uppsving under krigsåren' Bi.lrasande orsalvar lillexempel all det l9l8

koJ err lörbud att använda halm

som
var
faktor
hindrande
en
medan
strömedel,
bränntorvsEftersom
brist på arbetskraft.53
industrin samtidigt hade en stor upPgang'
kunde den betala högre löner, varför folk
hellre arbetade dår än inom torvströindustrin.
Det förekom också en viss export av torvströ, främst till Danmark, Tyskland, Storbritannien och Norge. Den uppgick mestadels
till 2 000-3 000 ton årligen och ett totalt värde av runt 0,5 miuoner kronor per år'5n Under åren 1917-19 fanns ett förbud mot att'
utan licens, exPortera torvströ' Vissa år Yar
dock den svenska exPorten betydligt större'
t.ex. 1935 då den uppgick till drygt 22 000
ton.
Torvindustrin har varit en inte obetydlig
arbesgivare i Sverige. År 19I3 arbetåde t ex
3 379 personer i den fabriksmåssiga torvind.ustrin, vilket r'ar ca 0,9Vo av den tillgängliea arbeursryrkan. l9l8 var arbetarsnrkan
9-450 personer. vilLet var 2'5% av alla till'

077
uängliga arbetare och 1925 var den 3
s' l ill dessa siffror
rar
0.R%
vilLet
ä"tån"."
måste läggas alla ansuillda inom andel'indrr-

strin och i n.rindre anläggningar med mestadels manuell Produktion'
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Annan användning av torv

Under det tidsavsnitt som här är aktuellt'
detvill säga 1800-1950, användes torv också
till andra produkter än stallströ och bränntorv. Nåsrä av dessa saker skall därför i korthet beskrivas här. En del av dem kan sägas
ha varit tekniskt lyckade, medan andra varit
misslvckanden i det avseendet' För nästan
samtliga gäller att resultaten inte varit lönsamma att bygga vidare På'

Tbru som latrinströ
En stor avnåmare för torvströ förutom bönderna var städernas renhållningsverk Under 1800-talets andra hålft uwecklades hälsovård och renhållning i städerna, där det
tidigare funnits oerhört smutsiga och snus-

kisa miliöer Nu inräLrades larriner på la rje

.r'iArgaia. och ren hålln in gsverk startades
med uppgift att iömma desamma' För att
fOrninåia Oatig lukt och flugor som spred

smitta, bestiimdes att tor-vströ skulle läggas i
varie tunna. dels ibotten och dels som strömäel under den tid tunnan begagnades'
Latrinen samlades sedan upp och kompos-

terades, varefter den kunde återföras till
åkrarna som gödsel. Speciellt för torvindustrier som låg nära större städer innebar

detta ett uppsving. Till exempel kunde Rönne-

holms moise

i Skåne, med strategiskt låge

nära stambanan till Malmö, umltqa detta och
få avsåtming för en stor torvproduktion'
I förnämare fl er-våningsfastigheter satte

man också torvmullstoaletter på varje vå-

d?ss ho.n:.h1lktör d4n emshc lonryioni(ir"
F'modligPn m Anftl) I' {tPr
öu?rmt nPtl beshiuningcn på sid'
Alzbh Anrep 1sc kop l2torhtillunkadauNiunktclblDesslunktionitiimmnvölaoo' siiitua tontnaskincn sråt på zn
jä"'i).g*:
721, n?d Pat?r no\terverk?t tldtigt t b't;' Åi;ö;;;"i;hiora
nionpll ftr dagm: b?tr(lklaP Flna tunga
a1) (trb?tot'Jru;;tin ii''
M)lllt
iig.
[l\ttbar i(irn
'oll''arski
^^iin*
'Åorurita
.oront kunde dock undaikas'

'i'%lr!il"uu,* * ,"-uWtagning\nashin'
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ningsplan. Flera tillverkare av sådana fatrns
i Sr.lriue. Prirrcipen lörsanrtligarrtr likartad'
ne ne.io,l ar en i racket l ttä tttl"r mad sittiunzrnorclliug, nästan som en tronst()l' eu
Da som

t;mdes regelbundet och en liida

baktill. där vi nu har vattenbchålIaren vilken fvlldcs nred torvströ När locket lyftes
eller när sitsen lämnades, skänkte uågon
tblm av fiffigt utfunderad hävstångsapparat
ut en skopa torvströ i toalcttnnnan'

En noggrann prorminq eiordes 1906 ar'
t\ra oliki l\p( r. Prr'\llintelr rllm\nnaLle
hl:rrrrI urrrrat I .tt ,,,tr] olika g"dr r'irt dir
ett av dem rar:
sria clrt

I

kloscrrcrrs h( e.ngn:rrrdc lr:rsriqr

ri'*" p,' kl"' ricr rrrc'lii;"lr''rt't'
""i,
r\ (l:i' iqe'r^rn rrrlesra' rnrrllerr
"]"r.,,'^-.
bättre och titl störr:c m:ingdl'''
r'.,,t

att cn
Mar.r notcrade också att det beräknats

torvrrttllsklosett drar 25-40

kp1

torvmr'rll per

Fi.gut 1J:6

--f,+-'.-g

"-+1.g!'

-\.-..."---1s!
-,': .. .. ....i.- l-l!

(1845Rjrnir rq på lorvmaskin av Ar-spH ANRrp
höriamen
var
olficer'
K,rn",rrk,öt"n
lgll).

rorvmade redan som 23-åring konstruera
iJårntorvingenjör
skiner Han blev 18?6
dår
han
Rysslald'
i
1881
fi-ån
kontoret och
tor'vrna'kinstärirrternationell
i
en
segradc
li;1883.,ch licl quldmcdali vid err slor ur
:räiining lSgT TeknisLä museel hat en sam

n Anr eps tid
t o, iru otisinutritningar lra
i ni'.funa. Derinc år etr at de äld*ta' daterud

iiuo

signerar clen rned ritt fullansuinrliga namn på wska Harl. rnaskincr
rxPan{ro
slora
för
den
lretvdelse
res ha ha!r
nen i den ryska torvindustrin från 1S8Gtalet'
fS,tO.

,t"t"p hrr

tabriier kringgick emellertid hans PaiJ.rr,. non förloradäsin förmögenhet och
fick oerrrion av rlskc t5alen tn ryggmårgrsiukäom cior de lronom rullsLolsbunrlen'
lot \Åter I ste,iqe 1900 grLrndade han 11102
Rvska

,koln I e.-ot|",'fu'

som 1905 t\rtades rill

Markarvd och förestods av Anrep till 1907'
en
1903 fick hans maskiner bästa betygctvid
pa
Hans
i
Stav:iö
statliq torvtnaskinstarline
,.,rrär"ru,n. lörsl at Mrlnklells mekanisL'a
verkracl

oc

ii

1903 dv Äbiör n An der\ons te rk-

srider i Svedala, som utvecklade och sålde
torvmaskiDerna under namnet Anrep-Svedala. mcd cxporl lill de rtordi'La låndcr na
.rch Krrro.la Marlinerna ltade Lnivar och

motknivar som effektivt skar söDdcr rötter i
torven, var låt1a att reparera - och var enligt
bolascr de lörtråm"ta ivärldcrt Det troligcn
bevarldc lor rverkel i Sverige
"'.l,"k,rmolett
är.tr Anicp-S,.dala ll ( lE Er' lran r^irka
1910. med clcktri.L drift: tle äldre drcrs
en lokomobil. Det ägs av Vagnshistoriska
rnuseel i Fristad och rustas upp med bidrag
t)
fråtr Riksantikvarieåmbetet
Fredtih l)on Feililz(n
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person och år. Provningarna visade dock att
man med rätt sors mull kunde minska denna mängd avsevärt.

Den här anvåndningen av torvströ försvann, når städerna försågs med avlopp'
Man kan möjligen uinka sig att torvströklosetter skulle ha bättre sPridning utanlör städerna, men Iabrikanterna trodde inte själva
på den id6n, eftersom man nog där nöjde
sig med att kasta på lite torvströ i tunnan

efter begagnandet."T Dessutom sade man
att: "En ströapparat av det slag, där locket
står i förening med utkastningsmekanismen
blir overksam, då den begagnas av arbetarebefolkningen, som ej år van att använda lock
över sitsöppningen."
Tot-u som råuara Jiir fro

nsltilln ing au

alkohol
Torv kan användas som råvara vid alkoholtillverkning.53 Det år där-vid cellulosan (vedämnet) och en del andra liknande ämnen
som man utgår ifrån. För att det skall fungera, måste de nåmnda åmnena överföras i
jlsbar form. Det görs i en hydrolysprocess
genom att man upphettar torven med svavelsyra under tryck. Cellulosan och andra
oolvsackarider örerlörs då rill enkla sockerlrrir- f.ämst dextros. Den erhållna saften
neutraliseras och fi ltreras, varefter jästtillsats
sker. Därefterjäses blandningen och kan sedan destilleras. Utfallet av processen beräknades till ca 5,5 viktsprocent eller ca sju voll'm-

procent alkohol råknat på vattenfri tot-v'
Flera, processmässigt delvis lyckade försök har gjorts. Tlvårr visade de alltid På att
den härverksamheten inte var lönsam. I Danmark fanns viss produktion på Lille Vildmose vid Aalborg i början av 1900-talet.5e Den
avbrös dock på grurrd a\ " ett m)chet gl&tt och
otuunget leunadsstitt med champagned,richning
och pistolshjutning för att funktioniirer och chefu

få tid"n att gd'. Ett engelskt konsortium
väckte år 1911 rabalder, genom inköp av
60
Dumme Mosse nordväst om JönköPing
Ryktet gick, att man skulle framstålla alkohol ur torven, vilket förfasade tidningarnas
insändarskribenter. Man påpekade attJönköpings stad fick sitt vatten från området
shutk

och såg framför sig hur det i stället för vatten skulle flöda brånnvin ur kranarna Projektet i fråga, vilket egentligen gällde våtkolning av torv, blev aldris av
Torzt

för tillurkning at garn

Torv innehåller en hel del fiberrester. Främst

är rlet bastfibrer från bladslidorna av tul'ull
(Eriophorum uagtnatzz) som kan förekomma
i större mängder. Dessa kan uwinnas och gG
ras något så när lämpliga att spinna.6r Framställning av garn med inblandning av tumlL

fibrer prövades på flera ställen i Europa

under slutet av 1800-talet. För att frbrerna
skulle gå att spinna lick de blandas med ull'
Man upphörde dock snart eltersom fibrerna
var sköra och vassa. Beredskapsnämnden för
Ekonomiskt Försvar har haft uppdrag utlagda rörande spinning av tonfibrer så sent
som på 1970-talet.6': Spinningen gick bra,
frånsett viss dammbildning. Man fann att
det är fullt möjligt att göra garn av en blandning av ull, konstfibrer och torrfibrer' Det
erhållna garnet bör passa för tillverkning av
ylletröjor. Lönsamheten i detta år dock obefintlig i fredstid.
Toru

fir

brihettilluerkning och uåtkolning

aa tofv

Torvbriketter kan sägas lara en sorts koncentrerad och delvis kemiskt omvandlad torv
med goda egenskaper. Fördelen med briketter år att de dels har högtvårmerärde, 4 000li3
5 000 kcal/kg och dels är lätta att hantera
Genom speciella åtgärder kan man också ta
bort det mesta av det damm som alltid finns
på sådana här produkter, varvid man får så
kallade salongsbriketter'
Brikettillverkningen har i Sverige föregåtts av mycket experimenterande med så
kallad råtkolning av lorv. som kan sägas vara
en delprocess når man tillverkar briketter'
Det innebär att torven uPphettas med hjälp
av överhettad vattenånga under tryck' Då
omrandlas den delvis till kol lddema om omvandling av tot-v till kot gladde naturligtvis i
början iv 1900-talet dem som gårna såg att
det engelska kol, vilket vi då i hög grad var

beroende av, skulle få konkurrens Tlvårr

cick del intc atl [å metoden lönsam

or

Dock

illver|ad.s under de [örsta tjugo åren ar
briket1900-ta1et i Sverige några tusen ton
ter med våtkolad torv som bas'
En eanska omlattande briketr illverkning
har skell i Sveriqe på Storc Mosse vid Sösdala
1941-65. Som Äeit produc"rades ca 75 000
ton årligen.'iå Senare har även brikettillverknins.kärt på andra håll i Sverige' dock inte
i töÅu hand med torv som råvara Utgångs-

materialetför brikettillverkningen i Sösdala
vär frästorv, vilken behandlades i ånguppvårmda kolonner, varefter den varna torven
.,."rrud.. ihop med högr tryck rill lasu hår-

i

en
preskrona'
kunglig
en
form. Varumärket,
föliaktsades då också in i briketterna, vilka
pressnineVid
kronbriketter
Iioen kallades
ei mirt.lade tonmassans vol)''nr rill ca I 20del av vad som fylldes i pressverktyget Under Droce\sen omvandlades en dcl ämnen i

ä, klu-prr a\ Förulbeståml

ulseende

r,rrren. var-vid brilcrlen fick en blank' sammanhållande Yta.

Efterfrågan På briketter upphörde när
olian blev vanlig för eldning i våra värmeoannor. Lönsamheten rar också tveksam'
ilrersom unqelär hällten av den lör brikettatt
tillverkningen brutna torven gt ck åt lör
driva själva Produktionen'
I deita sammanhang bör man kanske på'riktiga"
nela. att det är slor skiilnad mellan
iorvbriLetter, ivilka torven delris är kemiskt
omvandlad, och de briketter av samman-

i vaoressade sågspån. som numera saluförs

räl
.,,husen. lLivbriLerrer kunde' när de
exempel
i
till
glöd
hålla
sått,
antänts på rätt
köksspiåen en hel natt Dagens sågspånsbriketter förbrinner ungefär som ved'
Toru för

tillatkning

aa torapulner-

bränsIe

för eldning i störlidigl i Sveprö\'?ts
har
ingar
re oannanläqgn

Tillverkning

av tor-vpulver

rige.6 l b;iriån av 1900-taler framställdes
rÅpuher i"Bäck i Småland av en ingeniör

Ekelund, som också konstruerade maskiner
lör
för torvbrytning och in te minst aggregat

rorrpulvereldning {om Ekelund se Lap

14), Produktionen, som startade 1908' var

elda1918 ca 12 000 ton årligen och pulvret
iJönködes vid större industrianlåggningar
SLatens
även
påböriade
småninqom
oins. Så

på Häsrhalariuagut t,,rvpulver{abr ikation
ner år
lades
Denna
Vislanda
vid
ä.-or!.,t
'i932
på srund av lör dålig lönsamhet Aven
sledvid Vakö'myr vid Hökön i norra Skåne
de en kort iid runt 1917-20 torrpulverframstållning.

erytlting"n vid Bäck försiggick som vid
6
vanlis styr ketorrtäkt Den färdiga torren

krosådes och siktades rarefter fibrerna togs
bort. Slutlisen maldes torven till pulver och
siktades ånyo. Vid förbränningen sprutades

in i pnn,tun och brann upp direlt'
Fö.bränningcn gar inget sot eller slagg' enföredast en smula aska. Den här metoden
bådar den senare cykloneldningen av frästorv. vilken inte behandlas här' Framställninqen ar och eldningen med torvPulver
tediela den tid, som den lörelom av lörhållandevis dålig lönsamhet Det var också
av samma skäl som de övriga torrpulverprojekten aldrig kom igång eller avslutades i för-

Dulvt et

rid.

Fler cxembcl bå lmtanati nd ning
har man gjort lörsök med att
Flera eånger
"papper
av tor-v Försöken harfrämst
r.amsålla
kraflPapeällr kar rongpapper och så kallar
emballör
ier. idaeligiral kallat gråpapper'

iaseana"aiåt. Del finns eller har [unnits
Utfle"ra utländska patenr på olika metoder
Svei
ländskt torvpapper har också provats
rise och minåre satser har ibland fram.å1s."" Sl,,romdömet ',ar inte allför positivt
för ton?aPPret.
F.amiö. ällt under första vårldskriget användes tor-v i förbandsmaterial

6e

Viss använd-

nins lär tilrelomma än i dag Torv har ären
använs i blöior med mera Tot-v har anräns
iå, rt.,ri.ot.rittg, r.amför allt i trossbottnar'70
Tidvis hade sååan torvisolering dåligt rykte
av
eftersom den ansågs befrämja angrepp
göra
hussvamp och mögei. Den troddes också
trossbottnarså att råtior gärna bosatte sig i

vatna. Från sakkunnigt håll påpekades att
att
lör
tenhalten bör vara mindre än ca 25%
skall
det skall fungera, samt att ventilationen

vara god! annars startar svamPtill\'åxt Vår
mocl.rna debatt om flrsk vid husbyggnad
känns således igerl. Där lirkt uPPträtt i trossbottnarna hade torven lagts in alldeles för
rår. Till turlens naekdel i lrågan "m an\änd?rndct för trossbottenfyllnad måste dock
frrgas e n numera viktig punkt, nåmlilien att

dcn lått underhåller glödbrand, varför clen
av brandteknisklr skäl är

olilnplig sont hus

isoleringsmaterial.
Utöver de hår relaterade anvåndningarna
av tor-\,har man !{iort föl.sök med Laldka andra. En del ar dessa har larit tämligerr mis:'lyr kade. rnedan andra hrli en ti:s om in
kornarig betydelse. Man har till exemPel

fiir drift

av förbränningsmotokol av torv och
tekniskt
oclt
rer', byggskivor

tillvelkat

gas

man har anviint derl som utdrygningsmedel
i kreatursfoder.i' Man pr-övade också att använda torv för framställning av lysgas i städernirs gasverk, tnerr clet fi.rngcrade dilligt
Under andra värlclskriget gjordes nya sådana

7'?

fiimök. men de lrann inte båra frukt innan
kriget var över7t Torvgas har också anvåns
för att driva clektriska generatorer Torv har
Lid\ i! rn\ånr:' \om blinsle liir lukornotir när
kol inte gått att få Iiam, och man har också
provat att elda lokomotiv med tol-vpulvcr"
tjver huvttd taset har upplinninusförmågart
varit stor när det gållt att uttryttia torven som
naturresurs. Detta utnytEaDde fortsåtter in i
våra clagar. Nu år umyttiandet baserat fiåmst
på wå sakcr, nämligetr som bränsle och som

ingrediens i jordblandningar

Avslutning

En resa i tiden är alltid {äscinerande. I detta
fall gick den i ett tidsavsnitt sotn låg ganska
nåra \'årt eget. Ändir kätrns r-issa fiireteelser
så

långt borta. Det oändliga slitet för att Iå

bränsle till viirme och matlagning, de första
maskineLna. som kanske mera var

till för att

efl'ektivisera kostnader än att minska på arbetsinsatsen och de första fÖrsöken att Jä
elcktrisk krali i slåttbyarna i Skåne Andra
saker kånns nåstan nutida, som exempelvis
månniskans alltid närvarande fiirmåga att
sko sig sjiilv i ol1'ckliga tider' Allt detta till-

sammans blir det vi kallar trne ckling l dag
sknlle rnan kirnske inte, utan eftertanke, \'iilja
ut torven i första hand, om D.ran rill hitta nås(,1 sorn \Peglar :\anrlrillstrtrecklingen i d't
tict.lr'.rirt vi nll sllrrlelrtl. Änrlå ål drn en

mycket viktig del i utvecklingen 2v det moclcrna samhället. Den hjälpte oss igenom wå
världskrig och dcn var en clel av.inclustrialiseringen och moderniseringen. Andå ligSJer
minncna av den här epoken i dag och förstiirs på de samla tolltäkterna. Vi vånrar orn
många andra inclustriminnen, merl torvtiikten har^inte många tillskyndare. Kanske lever

Figr

1z:7

p)i .,Atn:1,,t t.n'nta\or h,tt, t n\t'tkt) tot t tno\l ;ttp1 \l't
kuar som. söntltttttslule tnotrutnltt ötto en lohaL industris sakn(ufu li;nsanthet i

lörhtillnntlt till

naiens hilhgarc &ergililLgån gar
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irldsna*'

minnet al vårkande r,vggar och oändligt slit
fcrrtlarande kvar i så hög grad attvi inte orkar
ta fätt i clen, eller också bryr vi oss helt enkelt

inte. I(anske borde

li

försöka samla ihop och

man 1909. s.27?-286 och Wallgren 1916'

visa upp en del av de mer Påtagliga resterna

för utt inte glömma den helt
morgon kan det \'?ra för sent'

av torviäkten

l

Noter

Hov€ 1983, s. 41, preserErar danska i'nd av ton'
spadar där de åldsla är daterade rilljärnåldcrn
öldenberg 1945, s 69' diskuterar några svenskir

1

32.

Lvckeby Gju
teri och Mekaniska Verkltad i Lyckeby i Blekinge'
Ystads Gjrtei och Nlekaniska Verkst2ds Aktiebo-

r-.ringrn i ji'n'ha Mn\'ktttu'Ibtm'n8a: ItJ'
19I5, s. lf'3-156

'ktf
tiridhagen 1907.\'23harenkorrlartådlilrem(ur

3

n'lcå i S"rs
sammanståtlrring lnfcrnnation finns
ha MasskrlttutlörcningetLs 7)'tÅnl r915' s 153
Linn6 (Lhnieus 1751) ger i sina resor ett flertal
Skånbetågg för tofltåkt på 1700 6let, r'ex- i den
samt
ska rcsan mellan Tunbyholm och Sankt Olof
rnellal hlör rrp ur h Dvbct k och i tamma arbere i

4

18
l9
20
91

Vii"r.rgorJrnd mellan Å'en 'r h Olle'tad HnlPl!'\
19?8, s. 106, talar om kårror för torvtEnsPorLer
som sågs i Iklixtrakten i Västerborten år 1758'
Ti.tström i \Veibull 1891, s 3,4, r0,42 och55'ger
flera belågg för torv!åkt i Haltand och Skånc
1756. Lin;€ beskriver också i sin Skånska resa

brånntorvtåkrför avsalu (Hagtund 19074' s 276)
Han lalar också om nyttan av alt an\'ånda ron'en
löt iordlörbirrrinA \ilkel lår rn'e'som gJn'ka
l,,mnnt. I ar riteln Når böriadc den {cnskJ

iirrl,andreringen i fi

mska L4o$k'tltu' lii'm

n,\ t in,h.il! lsl-r- s 153-l5b g(c eI o\er5rkr

ng'

22

örer

lac. Y.rad med brannlor\md'Linen Btdvo AB
rill
Är,-r"rn AJ]der*on i svedala 'orn bland dnnrt
veikade torvmaskiner under namnct AnreP-Svedala, Nya AB Åkermans Gjuteri & Mekaniska
Verkstaå, Eslöl, och A. Kömer i Eslöfsom tillverkade torvmaskiner och utsåttningsbänor saml
Sandby girteri LLtanför Lund'
Hjertsledt 1928' s. l5?
Åberg 1990, s.22.
1975, s 25 47
Julihn
"Torvin<lustrin
filrsökre till exempel år 1915 att
den del av lagen om arberarunder
slippa lyda
skvåcl som hancllarom tmyttiande avmindedrig
ar'letskraft. Man menade att indning' resring
och kullning av torv var ett lätt arbete som inte
fordrade någon kropPslig anstrångring' Det var
ett arbele som inte kunde vara menligt för de
ungas hålsa, eftersom det utiördes ute i fria luf:
teni Det länns då etL undantag som tillåt att mindetåriga arbetade inom i()rdbruker' och man
önskaie att samma sak skulle gåtla för torvindustrin. Skri\clsen rilt Konungen åregesisin helhet
av von Feilirzen 1915, s.561-562
Hagtund 19l3b Andra exemPelanfö$ bland an
ar
naL av Alerg 1990, s 2'1, som anget att m:rn

försök att använda torv inomjårnhanteringen p:i
I700-ta1et.
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Liljegren 1999, s 32

Sål"sr<aRekognosceringskartanärframställd

l8t2-20 och utgiven 1986 Den var avsedd som
tlnga
sti)d 16r krigsoPerationer bland annat med

23

Hanssen 1952
Etikson 1943,

1913a, s. 242-286 sam!.Jonsson 1915'

s l24'

rillbakablickar På den ma)ruella torvtäkten har
s'
senare gjorts av blancl andra Eriksson 1943'
Liliegren
och
s
1-37'
1967'
123-128, Lindhagen
q87. s. 1ll" 18.
Haclund 1911, c 482'
I

10
tt t.iåhacen t967 s t tl h?r Alorr en ingående
iar O.ric' hån\isa\ rill nåsru a! hdrrdle'l"rrrdre.
ringarna nämnda under rot I ovan t'ex- BaLr-

s 339-381'

lrrlihrr 197i... 17, l,rr rcdovi\:rr en samrnrn'rållni'lg o'er S'eriee' brinnr"r\indusr'i lran lAgl
till i971, basemA på ofiicielt statistik En likn:rnde
bbell för:iren l Bg l-1935 finns i Hjerrsledt 1936'

Metodikbeskrivningar från tiden före och runt
1904 s'
fö rsta \'ärldskriget är till excmpel Lanson

1916'
22-33, Bauma; 1909' s 27?-286', wall!:iren
G
s. 1, 32 och von Feilitzen 1919b, s 3-23 Från
Staexempel
dll
finlrs
den för andra vårldskriget
tens BråDstekommission 1941, s 3 36 Historiska

man
1913 På Slåtteröclsmossen i Skåne hade 18
och fem pojkar för acr beqäna ctt torn'erk.Julihn
19?5 ger ett flertal liknände exempel från Skaraborgs läDq07b s' 318ExÅpcl på sådana är Hagtund I
3?g. l-.q08, s.314-365' 1909. s 287-338' 1910' s'

126-166. 19lla. s.476-508, 1912, s.242-286'

artitleripj:isir, varför man får anta 2tt hindrande
\åtmarker år specieUt våt utmårkta

7
8
I
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12 Äbery 1990, s.20f.
13 Eriklson 1943, s. I27.
14 Bauman 1911, s 141.
15 Erikson I9'{3, s. 127.
l6 Hieristedt 1928, s. 157-162'
I7 V;lkånda sådana blev så smånilgom

En kt-,rtfatcad översikt ö\'er vad man visste om
torvtäktens historia i Sverige ibörjan av 1900 talel
s\cn\ka lår nl'dndr"cs iarIikeln Når böriade den

2

s

522 NågoD störrc övetens'tämmPl\e mellan de
olika tabellerna fiDns inte'
Hagtund 1913a, s. 158
1907b' s 332
Joisson 1915, s. 345;Hagtund
s
255'
1912'
Haglt,nd
s.

24
25
26
2?
28
29
30
31

HaghLnd 1909'

s. 304

-Julihn 1975, s
Hallm€D 1907,

12-46

s. 51f
Tabelldrdcna och sitfrorna i tabellrcxten är håmtade ftån Hjertstedt 1928, s' 157-162
Tabelhård;na år hämtade liån Hjerlstedr 1936' s
/.r22 och

524
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Skriftligr meddelande från HansJarleklo på Beredskapsnåmnden för Ekonomiskt Försvar ca

HierLrtedl I936, \.491. menar också arl mrssli'rhjllaudena rom f;rekom då i hög g'ad \kapade
.n kvarstående misslro hos allmänheten för iota
som bfånsle. Denna spåddes På

1980.

l'tterligäre genom

koniunkrrrnar iarron.rnd !rlka ninBadF'r\cn l:
t-.it, r *,m slötr rur(hänrFringen vä1. art Iaggd
rer elter inskränka driften.
Lundgren m.fl 19'18, s 2.
PtanLringsral|)ort. Ton i Swrigo 1971' '
osvald 1937. s. 374
Os\äld 1937, s. 374;Juhlin 1975, s 48
Rksrrand 1893. s. 24-25, 61-69. 82-86

34
36
31
38

och p[bticeradcs i Lantbruksakademiens tidskrift
1865. Mctoden innebar att dcn rPptagna ton'en
låg ure under\lntern och liös sönderlöratt På så
sätt kunna torka upP mera Dock kan man nog
anta a( torv redan ticligare använts som uppsug-

ningsmedium.

4l
42
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nedbrunna torvströindusrricr i Skaraborgs
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Ågårdskvarn (s. 70)
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Hjerlstedt 1928, s. 160.
Hjertstedt 1928, s. l6l.
Hiertstectt 1928, s 16t: 1936, s 518'
SilTroma är enligt Hjerlstedt 1928, s 162 Förden
som \,itl ha mera sådan här statistik rekommendcras.lulibn 1975, s. 17 och 5L
von Feililzen 1908b, s. 125-141'
Hie! 6tedt 1936, s 512
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190?b. s. 128.
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59 Hjertstedt 1936, s.499
60 Hicr6redt 193b, s. 499.
6l \onfcil /cr) 1917...U6:1919... l.1920 '
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s. 435, och Hjertstedt 1936' s
494. gel. en god översikt över metodens anvånd-

67

von Feilitzen 1914, s 435
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"I torlpappersfrågan . ." 1908'

s.

17I I Haglund

1911b, s.81, finns en ingående redog6relse
mikroskopiska analyser av ton'pappe$Prover

för

\on Fcilitzcn l9l?. s 108, gcr e n nårmare beskriv
ning av vilka torrrslag som anvåndes och hrrr för
70

banden bcreddes
I von Feilitzen 19I l, s 90, finns en ingående uG
redning om tonströ som uossbottenq'llnad'
von Feilitzen 1907c, s. I80; 1908c, s. 5l
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