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Inledning
Svenska Mosskulturföreningens bildande år
1886 var en tidsqpisk företeelse. När fören-

ingen bildades skedde redan en omfattande
torrläggning och uppodling av mossaq mFar,
kärr och torrlagda sjöbottnar. Föreningens
verksamhet beskrivs i nästa uppsats. I föreliggande uppsas skalljag redogöra för perioden fram till dess bildande.
Uppsatsens ry{te är att redogöra för några
humddrag i den svenska mossodlingens historia. Liksom Mosskulturföreningens tales-

män avserjag med begreppet mosskultur
såvål ton'tzikt som odling, inte endast på mos
sar, utan åven på kårr och andra våtmarker.
Hår ligger fokus helt på odlingen; torwikten
behandlas i en sårskild uppsats av Ronnie
Liljegren. Uppsatsens startpunkt år frihetsriden. och dess ronvikt Iiggerpåden inresse-

konflikt som överallt framträder mellan
bönder och överhet.
Den tonvikten kommer av att den mossodling som srår i centrum för franslållningen är den som utfördes av eller sanktionerades av överheten och sarnhålles agrara elit.
Endast i mindre grad kommer allmogens användande av våtmarkerna att beröras. Detta
användande har en betydligt längre historia
ån överhetens mosskultur. Våtmarkerna har
så vitt man vet alltid nytqah av allmogen i
Sverige. Liksom vad gäller andra utmarker

finns en föreställning om dessa som en resurs som i sig var värd föga, men som kunde
användas och spela en stor roll i kriser och i
nöd. Att dessa utmarker dock var en central
resurs för många individer i det förindustriella samhållet har visats vid flera tillfållen.r
DeL gäller även torrmarkerna. Torven användes som bränsle och som gödsel, tor-vmarkerna bland annat som betes- ochjaktmarker.
Överhetens intresse att på ett mer aktivt
sått verka för mossars och mgars alrvåndande lar länge lågt. Dess kunskaper och möjligheter att tillvarata dessa marker var små.
Behovet var också länge ringa. Under 1700talet kom denna situation att föråndms, och
det iir därför uppsafsen tar avstarnp från denna period. Uppsatsen är indelad i f.ra avdelningar, varav de tre första är kronologiska
och behandlar periodema 1720-1800, 180040 samt 1840-86, det år då Mosskulturföreningen bildades. Från alla dessa tre perioder
frnns spår av en intensiv aktivitet från överhetens sida vad gällde uppodlingen av mossar och kärr. Likaså finns det från dessa perioder spår av den konflikt mellan överhet
och allmoge som jag nåmnt. Uppsatsens avslutande del ägnas därför särskilt denna konflikr samt böndernas slepsis gentemot överhetens ambitioner.

1700-talet
Orsakerna till överhetens stegrande intresse

för tonmarkerna under frihetstiden r'ar två.
Dels betonades kraftigt i utilistisk anda förbårtrandet av landets ekonomi. vilket ledde
till att blickarna riktades mot alla landets
outnyttjade resurset oavsett vilket av naturens tre riken de kom ifrån. Dels uPPstod
under seklets lopp som en följd av den kraftiga befolknings tillväxten ettväxande behov
att ta i bruk mer mark. Mossarna kom då att
utöva en stark dragningskraft.
Viljan att inventera landet år ett av de rydligaste och mest kända dragen i det frihets-

tida ekonomiska tånkandet. Efter det stora
nordiska kriget var landets ekonomi körd i
botten, samtidigt som.jämförelser med mer
blomstrande ekonomier i Europa väckte en
medvetenhet om att den svenska hushållningen var felaktigt ordnad och innebar ett
kraftigt slöseri med befintliga resurser. Jacob Faggots välkända arbete om Fäderneslandets kånning, publicerat i Uetensheps&kaclemiens Handlingar 1741, fungerar som en
programförklaring för tidens upplevda behov av att inventera och tillvarata landets
resurser. Det inleds på följande vis:
At wara l(;:innare af sit egit Fädernesland,
at weta deB skick, art och l)alde, och at tilbörligen ny$a deB alstet gåfuor och förmånet det är så oumgångeligit, som detär
godt och gagneligit.'

Det fråmsta s)ftet med en sådan kånnedom
var att utestånga importerade varor till förmån för inhemska, och därrned även för ett
nationellt oberoende. Faggot ville att hela
ekonomin skulle granskas i detalj: varje sektor av ekonomin, varje vit fläck på Sveriges
ekonomiska karta, skulle utforskas. Denna
resurstillvaratagande strävan kulminerade
under 1740-talet, då en rad ekonomiskt intresserade skriftställare framstållde denna
uppgift som det främsta medlet till ett rikes
vålstånd och t4'gghet.3
Denna resurstillvaratagande stråvan har

törlnippats med merkantilismen. som i sin
tur har sagts behandla jordbruket styvmoderligt, till förmån för tillverkningsindustrin. Detta är en alltför onyanserad bild,
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som det dock inte finns utrymme att argumentera emot här. Det råcker att konstatera
att de flesta av tidens merkantilister, liksom
av de industrivänliga hattarna - till stor del
handlar det förstås om samma människor normalt lade stor vikt vidjordbrukets uPpodling. Ett typiskt exempel på det är Anders
Berch, vår första professor i ekonomi, frzrmträdande hattpartist och enligt forskningen
en utpråglad merkantilist. Denne samlade

jordbruksredskap, blev internationellt
ryktbar för sina försök med mjölk och smör,
ordnade plogtiivlingar, samt konstaterade i
sina föreläsningar att: "Landtkiötselen måste anses såsom basis och grunden till alla
öfriga näringsmedel och därför såttes den

på

med råtta i fråmsta rummet."4
Hur kundejordbruket fås producera mer?
Ett såttvar att satsa på metoders och grödors
förbättring i åker- och ängsskösel. På denna
punkt rådde en febril aktivitet under frihet-+
tiden, huvudsakligen manifesterad genom
de otaliga uppsatserna i Vetenskapsakademiens Handlingar Framför allt vad gäller
ängsskötseln skedde en positiv utveckling.
Under frihetstiden började ängsvidden att
krympa som en följd av den snabba befolkningstillväxten; ängen gjordes om till åker.
Det lar i och med denna process som, enligt
Enoch Ingers i dennes klassiska verk om bonden i svensk historia, det modernajordbmket tog sin början under 1700+alet. Då blev
man trungen att börja odla foder till djuren;
tidigare hade de betat naturliga ängar, men
med en växande befolkning växte också krealursslocken utan mosrarande öLning av ängs-

marken. Det allt högre resursuttaget från
ängarna ledde till dessas utarmning, och på
sikt även till problem för åkerbruket, eftersom åkerns bördighet var avhängig en tillförsel av gödsel från ången. Det gamla talesåttet att "äng är åkers moder" fick ny aktua-

liret.5

Någon motsrarande tilllörsel av näring
ängarna hade inte förekommit i det
svenska jordbruket, varför ängsmarkerna
sakta utarmades i och med att trycket På
dem ökade, Tecknet på att ängen v-ar ut-

till

armad var att den blev mossbelupen. Angar-

nas dåliga skick blev ett viktigt tema bland
tidens författare i hushållningsfrågor. Hugo
Osrald, som ingående behandlat 1700-talets
ängsskötsel. har visat att den på kon tinen ten
länge använda metoden att så in höfrö i ång-

arna i qfte att tillföra ny nåring först under
frihetstiden togs upp bland landes ledande
hushållare. Höfröt behandlades i 1746 års
almanacka, och flera framstående brukare
kom att propagera för det och diskutera olika
metoder, somJohan Bmuner och Carl Gustaf
Boije.' Verenskapsakademien tog upp ämnet
i dess första tävlingsfråga år 1761, om bästa
såttet att uppodla mossbelupna ängar.7
Den allmänna uppfatmingen var emellertid att det inte var tillråckligt att endast öka
avkastningen från åker och äng genom att
förbättra de befintliga ängarnas tillstånd.
Om Sveriges befolkning skulle fås att öka i
önskvärd utsträckning kråvdes också att ny
mark bröts. [ör såväJ åker som äng. varigenom dessa nya månniskomångder kunde
försö{as och Sverige göra sig oberoende av

spannmålsimport. Blickarna våndes då sårskilt åt två håU.
För det första såg man nomrt. Under 160G
talet framhölls Norrland som ett svenskt In-

dien. Framför allt Sverker Sörlin har visat
hur en redan då tydlig önskan att exploatera
Norrlands marker under frihetstiden blev

alltmer uttalad.s Linn6 uppmärksammade
på sin Lapplandsresa ar finnar slagir sig ner
i Lappmarken, med kungens tillåtelse, och
med befrielse från utskrivningar, och det
höll han som ett tecken på att lappmarkerna
förr eller senare skulle bli bondebygd.s Samma optimism uttrycks av en lång rad andra
författare vid denna tid. Sålunda lyfte Anders Berch i flera avhandlingar fram de
norrlåndska viddemas odlingspotential. 10
För det andra såg man åt torr.'rnarkerna.
Många av såvål Norrlands som övriga landets myrar och mossar ansågs vara odlingsbara. Särskilt kunde de omvandlas till äng:
många mossmarker anvåndes redan som be-

tesmarkel men kunde förbättras genom
dränering. Optimismen lar stor. Utan kän-

nödvändighet i odlingsarbetet var det lätt
att anta att mossmarkerna endast var svårodlad mark: att deras problem var den höga

fuktigheten, och att de därmed skulle vara

fullt odlingsbara om denna övervanns. Carl
Fredrik Mennander, sedermera ärkebiskop,
menade att det inte fanns ett enda kirr eller
en enda dy i Sverige som inte gick att utdika
och uppodla, i alla fall inte på längre sikt,
och att Norrland kunde bli lika folkrikt som
Skåne och Östergötland.rr Carl Fredrik Nor-

densköld, godsägare och riksdagsman för

hattpartiet 1755-56, menade att många tusen fler månniskor skulle kunna försörjas
och produktionen förbättras tiofalt om inte
hundrafalt inom Sveriges gränser om mossodlingen kom igång, samtidigt som klimatet
skulle förbåttras. r'?Jacob Faggot redovisade
1750 en underrökning gjord ar Lanrmärerikommissionen över Pernå socken i Finland,
som visade att denna by hade för lite åker

och ängsmark per mantal. Lösningen rar
enligt Faggot uppodlandet av de stora ytor
kårr och mossar som fanns inom socknen.l3
Ephraim Otto Runeberg drog samma slutsats i sin berömda politisk-aritmetiska beskrivning av Lajhela socken i Osterbotten.
Dår fanns 1 505 tunnland åker och 11 456
tunnland äng, samtidigt som den brukbara
men ånnu ej uppodlade marken uppgick till
hela 28 568 tunnland mossar och kärr som
var bekväma att uppodla, 6 025 tunnland
kärr med skogsvegetation, och 17 877 tunnland mossar och kärr, som visserligen var
svåra, rnen ändock möjliga, att uppodla (till
det kom ytterligare 75 603 tunnland stenig
och eländig, men ändå brukbar mark).ra
Anders Berch skattade 1746 att kanske en
tredjedel av landets mark bestod av "kärr,
måssar, mlror och annan oländig mark, som
nu ligger onyttig", men att den med en viss
arbetsinsats kunde göras till fullt brukbart
jordbruksland.r5 Kunde bara mossmarkerna
uppodlas lanns alltså stora törsörjningsmöjligheter, och dårmed en god möjlighet till

nedom om markers kemiska sammansått-

en större befolkning, vilket var vad såväl
överhet som ekonomiska tånkare under
1700-talet önskade sig och stråvade efter.

ningar och om olika åmnens låmplighet och

Berch räknade ut att Sverige, som nu endast
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ry.nde knappt tre miljoner invånare, kunde
rymma hela 26 miljoner människor, om all
mark togs till vara.
Den i Åbo verksamma ekonomiprolessorn
Per Kalm menade att uppodlades endast kärren och mossarna i Finland kunde den totala

åkerarealen där långt mer än fördubblas,
vilker också skulle leda till en kraftig klimatlörbättring samt en hälsosammare befolkning.'" En annan ekonom iÅbo. prolessor
Pehr Adrian Gadd, menade i Vetenskapsakademiens Handlingar 1776 inte endast
detta, utal] även att mossmarker i allmänhet
var låttare att nyodla än fastmark, samt att
kostnaderna var lägre - något han för-visso
frck mothugg om från en Peter Wåsström.r7
Linn6 såg under sin Lapplandsresa redan
1732 goda möjligheter att uppodla landet,
trots att de som bodde dår berättade för honom att de försökt och misslyckats.r3 Staten
försökte också genom ett antal förordningar
angående mossodling stimulera till en ökad
nyodlingsverkamhet på tonjordar,ts
Optimismen, såväl vad gållde myrarnas
som Norrlands uppodling. fick näring av
den allmänt erkända uppfattningen, att myrarna bidrog till att bevara kyla och frost,

varför en dikning av dessa skulle förbättra
klimatet i landet och göra det norrländska,
där merparten av myrarna fanns och de
sLörsra lörbätrringarna alltså var all \änta,
mer likt det sydsvenska. Faggot menade i sin
uppsats om Det

.t?d?z

ska hndtbrukets hinder och

hjiilp (I7 46) att det var av naturalhistorien
bevisat, att nyodling förbättrade klimatet.
Det fråmsta beviset låg i att det av Tacitus
beskrivning av antikens germanska stammars barbariska leverne framgick att klimateti Tyskland dåvar strängare ån det svenska
1700-talsklimatet.'o
Från den optimistiska lörhoppningen om
våtmarkernas uppodlande till verkliga moss
odlingar var dock steget alldeles för långt;
det förefaller som om 1700-talets plådering-

ar för omfattande mossodlingar gav föga
resultat. Enligt Nils-Arvid Bring€us var 1700-

talets mosskultur begränsad

till

en försöks-

verksamhet bedriven av ståndspersoner.2r
Det finns berarade en rad beskrivningar ar
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sådana mossodlingar från 1750-talet och
framåt, bla:rd annat i Vetenskapsakademiens
Handlingar." Bland de mer intressanta försöken kan nåmnas Carl Brenners artiklar i
akademiens handlingar år 1750; han redogör till exempel för försök att förbättra avkastningen på odlade torrlagda mossar genom att påföra sand, en metod som långt
senare skulle komma att få en stark förespråkare iSlenska M ossku lt u rlören ingen.
En passage iAnders Tidströms Dalaresa från
1754 visar att denna metod åven användes
av en präst utanför Falun med påstått gott
resultat.z3

Den främsta beskrir,ningen kanske utgörs
av baronJohan Bra uners beskrir'ning av sina

och andras försök. Denne menade att det
stora problemet för mosskulturen i landet
var de traditionsbundna, motsträviga och
ibland lata bönderna.2a Detta var en allmånt
spridd uppfattning bland ekonomerna och
överhetens representanter. Per Kalm mena-

de att allmogens eftersattajordbruk berodde på att de var traditionella och endast gick
i fådernas fotspår, trots att de i sin nårhet
hade representanter för överheten i form av
priister, som på sina gårdar drev ett betydligt
effektivare jordbruk.'5 Anders Berch såg de
norrländska böndernas frske och jakt som
ett uttryck för lätEa, snarare än för bristande
resurser: eftersom de r'ar lata odlade de inte
jorden utan ågnade sig hellre åt "nöjen och
lustbarheter", nämligenjakt och fiske. Samma synpunkt framträdde i statens skrifter,
som i Lappmarksplakatet av år 1749.'6Johan
Fischerström beklagade sig i sin dystra redogörelse för jordbruket i södra Halland år
1761 över att bönderna var vårdslösa och
okunniga. Att utöka den odlingsbara marken genom mossodlingar var de till exempel mycket avoga till:

Ikirr och

mossar anses merendels såsom
synda-straff, och bjuder sällan någon til at
med dilning orh aflopps utrlmmen göra
dem fruktbara.2T

Efter Hattarnas inledande iver under 1740och 175Gtalen verkar intresset för ett upPodlar-rde av svenska mossar och kärr ha avtagit,
även om flera författare tog upp ämnet. Det
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håglöshet och lätua. I en otryckt orr'sbeskriv-

ning över Kemi socken i Finland från år
1802 beklagade sig författaren, prosten
Matthias Castr6n, över böndernas ovilja att
ta itu med utdikningar och mossodlingar,
trots den nltta sådana skulle medföra allmogen. Detta exempel har lfs fram av Maria
Adolfsson, som i sin avhandling om 1700och 1800-talens ortsbeskrivningar redovisar
en rad beklaganden över böndernas ovilja

mot föråndringar och nya tillvägagångssätt.30

Som Staffan Högberg visat i sin historik
över Kungliga Patriotiska Sällskapet satte övet'

heren normalt ofta sitt hopp till sina egna
ståndsbröder och likar, det vill säga till de
pråster och godsägare ute i riket som kunde
föregå med gott exempel. Bönderna var traditionella och tröga, men om de såg hur
mycket bättre den upplyste ståndspersonens
jordbmk utvecklades skulle de snart ta efter
denne - särskilt om denna morot också kun-

de kombineras med någon form av piska.
Med prosten Carl N1r€ns forrnulering i I1zs-

hållningsjoumalen 7788, förhöll det sig med
kunskap som med vatten, nåmligen att den
rann från de högre stållena mot de lägre.3r
Överhetens förhoppningar under 1700talet
förefaller dock inte ha förverkligats. Vare sig
ståndpcrsoners exempel. ambitionema inom
Kungtiga Patriotisha Sd.lkhapet är 777 4 att dra
igång ett uppodlingssällskap, eller den skattefrihet som utlovades allmogen år 1789 för
nyodlingar av kårr och mossar på skatte-

hemmans ägor förefaller ha tagit skruv.
Uppodlingssällskapet, r.arigenom stora ödemarker och mossar skulle kunna göras fruktbara, kom aldrig att förverkligas.3'?
De grusade förhoppningarna gäller till
synes även brånntorven. Det faktum att endast bönder i skoglösa områden anvånde
bränntorv, och att allnogen enligt Per Kalm
även i dessa områden kunde färdas mycket
långt för att komma över ved, tyder på att
torvtäkt och brånntonsproduktion innebar
en betydligt mer arbetskråvande insats i förhållande till energivärde än vad vedsamlande var. Av Linn6s iakttagelser på sin skånska
resa framgår också att bönderna endast an32

vånde brånntorv om de drevs därtill av nöden.33 Om så rar fallet 1åg det med såkerhet
utanför 1700-talets överhets maktresurser

att genomdriva ett ökat användande av
bränntorv bland allmogen.
Under de sista åren av 1700-talet försökte
Samuel Gustaf Hermelin få till stånd ett koloniseringsprojekt i Norrland, som till viss
del rymde nyodling på myrar Herrnelin var
övertygad om att Norrland rymde enorma
rikedomar framför allt i form avjårn och
mineraler. Han köpte eller startade från
grunden ett antaljärnbruk mellan Kalix älv
och Pite älv. Då han var övertygad om att
dessa inte kunde gå någon lysande framtid
fill mötes om de inte motsvarades av ett utvecklatjordbmk, låt han anlågga sammanlagt 173 nvbrggen [ör kolo.itatöret uar.
mark till viss del bestod av myrar torrlagda
på Hermelins bekostnad. Hermelin gick
1812 i personlig konkurs och var då fullstän-

digt ruinerad.3a

1800-1840
Sveriges befolkning fortsatte att växa i snabb

rakt under 1800-talet. Den agrara fattigdomen kom i takt med att försörjningssituationen försvårades att bli ett av 1800-talets fortlöpande teman.3sJordhungern var stot och
som en följd dårav var också nyodlingen omfattande. Under 1800-talet ökade jordbruksarealen i Sverige från 800 000 hektar till ca
3 500 000. Som Carl-Johan Gadd påpekar i
sin agrarhistoria över perioden 1700-1870,
var en av de mest radikala förändringarna
inom 180o-taletsjordbruk de omfattande utdikningarna. Den stora majoriteten av dessa
dikningsföretag gällde dock vanlig, befindig
åkermark samt torrläggning av ängar i och
med att de lades om till åker.36 Här skall endast mosskulturen samt somliga {ösänknings-

projekt beröras.
Redan under 1800-talets första decennier
var landets försö{ningssituation problematisk. En ekonomisk kris följde på krigsåren
och förlusten av Finland. Aren efter 1800
skapades en bättre organisationsform för
jordbrukets befråmjande genom hushå11-

ningssällskapens och Lantbruksakademiens
tillkomst. Bakom besluten att grunda denna
organisation låg en ny betoning på vikten av
nationellt oberoende och av ett fullgott re-

lingsbar mossmark, på Gotland 53 000 tunnland.4 De ekonomiska resurserna som krävdes för att genomdriva större torrläggnings

projekt saknades dock.ar

surstillvaratagande inom riket, som nu genom förlusten av Finland till ltan rar kraftigt

av flera

decimerat. Lantbrukakademien hade i upp
drag att uppmuntra flit, avstyra hinder och
underlätta utövandet inom Sveriges jord-

Mossodlingarnas potential togs också upp
författare under denna tid. Mest berön.rd år kanske PetterJohan Fischerströms
Upp gifter om Kiinj ord.s fördelahtiga B ehandling
lrån 1813. etl arbete av en pionjär inom

bruk; hushållningssållskapen att göra det-

svenskt

szrmma länsvis.3?

mosskulturens möjligheter var obunden.
Tusentals nya invånare skulle få sin försörjning och klimatet förbättras. Fischerström,
som var en stor mlrodlare, slutade dock, liksom en annan av lidensjordbrukspionjärer.

Inom den nya organisationen väcktes genom den rådande försörjningsproblematiken eft nltt intresse för mossarnas och m1'rarnas uppodling. Förvisso skedde redan en
omfattande nyodling i riket. En oro lar dock

utbredd, att nyodlingen oftast bestod av att
naturliga ångar och betesmarker gjordes
om rill åLer Detta minskade boskapsmängden och följakdigen gödselmångden, vilket
i det långa loppet gav utarmadejordar och
därmed en sjunkande avkastning per kva-

dratmeter Människors kost gick också mot
slutet av 1700-talet allt mer mot det vegeta-

- tvärtemot överh€tens önskemå1.38 Att nyodla på annan mark ån betesmark ansågs dårmed vara ett viktigt steg i utvecklingen. För art klara folklörsörjninge n
Att det fanns ton'narker möjliga att uppodla var också en väl etablerad uppfattning
vid början av 1800-talet. Dikning och mossbiliska hållet

odling togs upp av såväl landshövdingarna
som Lantbruksakademien och hushållnings
sällskapen. Akademien gav i uppdrag åt sållskapen att försöka bedöma den icke brukade,

odlingsbara marken i länen. I Kristianstads
län gjordes 1817 på Hushållningssållskapets
uppdrag en uppskattning av befrntlig odlingsbaq ännu inte nytqad mossmark i länet,
av förste lantmåtaren Segrell. Denne kom
fram till att det fanns 15 500 ha mossar och
kårr som lämpade sig för uppodling, "oberäLnat vidder. madängar och smärre insjöar.
som rorde vara lika tjänliga till avtappning
och odling".3e Herman Juhlin-Dannfelt redovisar i sin historik över Lantbruksakademien en rad liknande företag bland hushåltningssällskapen i landet: i Skaraborg kunde

han rapportera om 14 200 tunnland od-

jordbruk, vari optimismen inför

George S{ernsvård, med stora ekonomiska
bekl'nmeg trots goda förutsättningaq i alla
fall vid enjåmförelse med de mindre br-ukarna.'12

I en text författad på officiellt uppdrag
1819, Georg Steph ens Beriittelse öfuer mlrtrak'teme på. Gouland, jemte;förslag till deras afiapf
rzizg, menade författaren att 25 000 ha myr-

mark kunde uppodlas på Gotland - vilket
skulle innebära mer än en fördubbling av
den dår befintliga odlade marken. Stephens,

var en invandrad engelsman med stor erfarenhet av mossodling i England och Skottland, och som menade att de gotlåndska
mlrama ur odlingss)npunkt var de båsta han

hade sett (tydligen sade han dock samma
sak om några vattenskadade marker i Hallanda3). Stephens hade inkallats till Sverige
av örebro läns hushållningssällskap år 1806,
och var sedan in på 183Gtalet delaktig i planlåggningen och genomförandet av en rad

odtings- och torrläggningsföreLag runlom i
landet; 1835 blev han städslad av Kungl.
Maj:t som landets första av staten avlönade
lantbruksingenjöraa

Att mossmarkernas odlingspotential uPpmärksammades och framhölls av såvål institutioner som privatpersonet innebar dock
inte att samma marker kom att uppodlas i
önskad omfatming. Verksamheten inom Lantbruksakademien och hushållningssållskapen
r"ar förvisso omfattande och i linje med ambitionerna, åtminstone inledningsvis. De var
i hög grad inriktade på nyodling, ernedan
33
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som häradshövding, sedan på heltid syssel
satt medjordbruk och författalrdet avjordbmksskrifter. Md sidan av kärrodling ägnade
sig Fischerstlöm främst åt olika fiir-sök med
växclbruk, rilket låg i tiden i och med dess
fiamträdande roll i det engelskajordbruket,
vars id6er var högsta mode i Sverige vid den-

dct var, som.Iuh1in-Dannfelt ft l-mrrlerar det,
mer i takt med licleus icl6er om hUr jolclbru

kulclc firs att iika- ner
i takt alltså än pr-orhrktilitetshöjancle å-tgärcler liil clen befl n tliga ocllade rnarker.li Ar el
i lanclshiilclirtgalrrls bcriittclscr liårr clcnna
ticl liarnlrölls nvodlinrrar' li-arnlör- allL på kår'r'
och rnossal sonr särskiit liktiga. inte elclast
li,r :rtt ,rk.rj,rdlrr rrkrr..r\l ir\l rirB ttl.rn.irert
fi"rI irlt skirp:r svsselsaiLlning föf ded obesuttDu
l auclsbvgclsbclolkrrirrgcr s21uit lör- att förkeLs t()tala avkastlrirrg

bättra klirnatc:t.
3.1
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na tid. NIttaD mcd växelbmket ansågs va|a
att det krrnde .lapa lröq a\la\tning srmlidigt som åkern intc utarmades på grund av
gödselbrist; det kan således ses som ett vetenskapligt försök att anpassa jordbruket
efter den rådande giidselbristen. Dålig 1ön
samhet och därpå följande ekonomiska svårigheter fick Fischcrstr-öm att mot slutet av
181O-talet lämna såväl Sonekulla som lörfat

tarskap och expe rimentellt jordbmk. I{an
levde sedan till sin diid p:i en litcrr gård i
Ronnebl'socken- l)

Uppocllingcn av lanclets m)l-ar och mos.ilr !ille lnr'l itrte l.'rrrlt r'llr r Ll( r Dr.r (}rgrni
sationers genonrtörrncle. Hushållningssillskapcrr liksrinr Lantbnrksakaderrien började

ile ut liin för diknings- och rtvticllirrgsp|ojckt

kring I 820. " F.tt itl te lirrgzr arrcrl torrliigglingsfiilctag iigtlt r-trrn h:ir- och cliir-. Lanclshiivclingarna redovisar i siuir iinbctsbcliittclse r fiårr
clerrrra ticl en r-acL tor-r-låeg^ningsfiiretag; bland
annut hacle Otto.fulius Ijzrgelstarn (mer herömd sonr en av landcL! fiiirnsta ka|tritarc
och .sjiroflicer^el r icl dcrrn:r tid) grrilt cn 3 000

alnar lång kanal, torrlagt och sänkt Lisma
sjö i Södermanland, varmed åven 143 tunnland kärr och mossar omgiorts till odlingsmark.a8 I Blekinge torrlade hushållningssållskapet sankmarker omfattande 3 600 tunnland. Lantbruksakademien ansvarade för
torrläggningen och uppodlingen av Dagsmossen vid Omberg i samband med Göta Kanalbygget, varvid knappt I 000 tunnland frigiordes

för odling fram till år

1823.4s

Allmänna

medel utgick också till torrläggningsProjekt
på såväl fastmark som mossmark i Skaraborgs län och Värmlands län. efler all missväxt till följd av en alldörynnig sommamederbörd inträffat dår i börlan av 1830-talet.50
Såväl Lantbruksakademien som hushållningssållskapen i till exempel Kronobergs
och örebro län kom tidigt också att bedri\a

mossodlingar på sina experimentalfält.
Verksamheten var dock förenad med stora
svårigheter.och höga kostnader. Försöksodlingarna i Orebro län, inledda 1813 drabbades omedelbart av missvåxt och upphörde
1818. I Kronobergs län förefaller mossodlingsförsöken ha varit något mer framgångsrika för att dock tyna bort under 1820-talet.5r

I Lantbruksakademiens annaler ingick år
1815 också en udörlig redogörelse för mossodlingens principer och metodel samt för
skillnaden mellan olika mossmarker, författad av en bergshauptman i Vårmland, Olof
Naucl6r. Denne hade sedan början av 1800talet genomfört en rad försök med mossodling. och han utnltljades som exPerl. inle
5'
bara i Sverige utan åven i Norge.
Denna fackkunskap hindrade dock inte

att utdikningen av experimentalfåltets i
Stockholm mosse under 18Z0-talet dömdes
ut som brisdällig, och försöksverksamheten
där var överhuvudtaget mycket måttlig.53
Under detta decennium gick dårtill luften
ur såväl akademi som hushållningssållskapen,
och av dessa senare förde flem en tynande
tillr'aro under 1820- och 1830-talen rrned
ingen försöksverksamhet fanns att tala om.
Av de stora planerna blev detinte mycket; de
ekonomiska resurserna rar otillräc1diga, och
sår,ä ekonomisk konjunktur som stasfinansiellt låge lade hinder i vågen för nyodling-

en.5a

Fordarande bedrevs nyodlingsförsöken

under denna tid, liksom propagandan, av
vad som i bred bemärkelse kan kallas för
överheten: myndighetspersoner, Lantbruksakademien och hushållningssållskapen, tillsammans med orternas prästerskap och
storgodsågare. Dessa tog till sig Tegndrs ord,
att. inom Sveriges gränser vinna Finland åter
- och hade vanligen tillräckligt med kapital
och mark för att kunna ta dylika risker. NilsArvid Bringdus redovisar en rad prir,ata moss

odlingsföretag utförda av dessa gruPPer, från
stora delar av landet.55
Den metod som normalt användes vid
denna tid var den engelska brånnodlingsmetod vilken ingående behandlats av Bring€us. Normalt svedjebruk liksom avbränning
av odlingsjordens ydager med bränsle i form
av ved och ris - vad som i Finland kallas kyttlandsbruk - ägde normalt rum på fastajordar. I Finland har dock allmogen åtminstone
sedan 1600-talet ågnat sig åt kyttlandsbrånning på moss- och kär{ordar, så kallat kärr-

bruk. Några belågg för att det skulle ha
förekommit i Sverige före 170o-talets sista
decennier finns inte.56 Metoden förefaller
ha etablerats bland såvål allmoge som
ståndspersoner i olika delar av landet efter
sekelskiftet 1800; Bring6us lfter fram flera
exempel från hela landet. Arvid Zachrison

har i sin historik över nyodlingar i Skåne
lramhållit alr brännodling där kom att spridas under det tidiga 1800-talet, i skogsmarker och framför allt på mossar
Särskilt var det alltså en brännodlingsmetod från England, varifrån så mycket inspira-

tion hämtades under denna tid vad gällde

jordbrulet. som kom att få m\cken Po5iliv
uppmärksamhet. Som Bring6us påpekar
fick den sitt genombrott samtidigt med att
den nya jordbruksorganisationen i form av
Lantbrukakademi och hushållningssållskap
börjar verka.5' Metoden, som mest anvåndes
på fastajordar men som åven var den som
norrnalt begagnades på större mossodlingsföretag vid denna tid, gick ut på att löshackade eller upplöjda grästorvor (flåhackning)
sattes i högar och anråndes. Resultatet blev
en aska som spreds över fälten innan den
35

blcrnatisk: den gav initialt mycket näring till
jorden, och följaktligen höga skördaq men
jorden utarmades ä andra sidan, varfrir av-

helt slocknat. Askan gödde därmed.jorden
och fiamkallacle stora skördar. Den engelska metoden vann inll)'tandc i Svcrige framför allt genon Stephens intensiva verksamhet: denne liksom hans svenske lärjunge
och elierträdare son lantbrtftsingenjö1 Anclers-fohnsson, pläderade nonnalt för brännodlingen, och det rar också den rletod sonl
Naucl6r använde sig avi3 Metoclen var pro-

kastningcn snabbt sjönk, vilket förstås ledde
till att många till en början l,vsande odlingsföretag snabbt fiirsåmrades. Att rnetoden
åndå kom att anvåndas i så hiic utsträckning
berodde på att den inte krävde någon gödsling, varför den inte konkurrerade med be-

Figw 1:)
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En plan över utdikningen av Afraby mosse i
Bo socken i Närke presenterades i bokcn
Practical Irrigator and Drainer, tryckt i Edinburgh 1834. Bokens författare var GEoRGE
STEpHENs (1783-1837) som inkallades till
Sverige från England 1806 av Orebro läns
hushållningssållskap för att planlägga odlings-, bevattnings- och torrläggningsföretag. Som en av sina tidigare uppdrag synes

han ha utfört planen på utdikningen av
mossen i Afrabl numera Averby, i Bo socken i södra Nårke. Stephens genomförde
även bl.a. en undersökning infor en sänkning av Kvismaren, som först långt senare
verkligen blev sänkt (se kapitel 20). 1816-22
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undersökte han över 68 000 tunnland od
lingsbara sankmarker i Värmland på uppdrag af länets hushållningssållskap och
1818-19 på uppdrag afregeringen Cotlands
myrar, där han fann 53 000 tunnland odlingsvärd mark. Samtidigt gav han råd till
enslilda samt hade ett mindre jordbruksarrende i Nårke. Efter en session i Skotdand
arbetade Stephens under 1830-ta1et återigen runt om i Sverige, bl. a. i Halland. 1835
anstålldes han av Staten för att arbeta med
vattenavledning, förbättrin gar av jordbruks-

metodcr, m. m., orh brukar därför anses
som landets förste lantbruksingenjör.

t)

fintlig åker. De brännodlade markernas problem förstärktes av att det som odlades på
dem rar spannmåI. VallodLingen var ännu
dåligt utvecklad i Sverige, och det fråmsta
incitamentet till ståndspersoners nyodling
vid tiden efter år 1800 var till slr'ende och
sidst de höga spannmäspriserna (vallodling-

en under denna och följande tid behandlas
i en särskild uppsats av Magne Tuvesson). 5e
Om ståndspersoner och överhet pläderade för mosskulturens möjligheter förhöll sig

ånnu bönderna vanligen mer skeptiska. Så
lar fallet på Gotland, dår man bland myrodlarna och myrodlingsförespråkarna finner
landshövdingenJacob Cederström, den ditflyttade handlaren Edward Israel Grubb,
Hushållningssällskapet, samt olika pråster
(på GorJand lanns lå större godsägare ulöver
prästerskapet). Dessa drev en livlig propa-

ganda, och Grubb genomförde ett större
mossodlingsprojekt på Kajlungs myr i Lårbro socken, under ledning avAndersJohnsson.00 Bönderna däremot var övertygade
moståndare, och protesterade högljutt mot
alla nyodlingsförsök. Landshövding Cederströms myrodlingsförsök liksom prosten
Broanders fick låggas ned efter böndernas
protester och ovilja att medverka; Grubb
nedlade merparten av sitt försök med brännodling efter hastigtvikande skördar. De gotländska bönderna protesterade till och med

i Rilsdagen I828-30 genom en molion som
skulle lågga en större del av kostnaden på
inil ia ti\ lagaren varmed torrläggningsprojekt skulle bli svårare att genomföra. Den
avslogs dock.6r I det gotländska fallet anklagades bönderna för stark konservatism.62
Låsaren kan knappast undanhållas följande

Och hatar företagsamhet och nyhet.
besinna då att tiden har gåttframåt!
Din arm är stark;vak upp! Bryt upp din
söfdajord!64

Denna påstådda konservatism påpekades
åven i andra projekt från denna tid, och
stundtals kallades bönderna även lata. Så
var fallet till exempel i Lars Levi Laestadius
nyodlingsskrift, Om uppodlingar i Lappmarhen
på det allmiinnas bekoslzad ( I 824) . Laestadius
anknöt till den gamla uppfattningen, att de
norrländska böndernasjakt och fiske var uttryck för lät1ja och bekvämlighet:
Det kostar på, att grafia diken, plöja, rödja
och bränna. Det smakar bätffe attjaga och

dessimellan ligga hemma i maklighet Men se. hvilkct orådi Då sjöarnc vägra sin
välsignelse, och skogarna sina villebråd, då
ligger den uslingen och gnager på sitt bark-

bröd och svälter inpå bara benen. Men

så

gör icke den idoge, som arbetar i sitt anle
res \vett. EIr o[örrrutel arbcle öh,cr\inncr

rllt

65

Att inte ens ett oförtrutet arbete kunde få
Lappmarkens myrar att ge spannmålsskördat och att fiske ochjakt var en nödvändig
del av den norrlåndska ekonomin, snarare
än något som ledde till bondens försummelse av sin odling, ville vare sig Anders
Berch på 176Gtalet eller Laestadius på 1820talet inse.
Laestadius var trots böndernas låtEa optimistisk om myrodlingens framtid, bara staten gick in med understöd. Uppfattningen

Men Godands Folk, rzkuppl din sg,rka

att mosskulturen förbättrade klimatet bidrog i detta fall särskilt till optimismen: eftersom en femtedel av Lappmarkerna enligt
Laestadius bestod av mlr, skulle klimatet avsevärt förbåttras genom mosskulturen och
Norrland komma all blomstra än mer.ou
Maria Adolfsson har redovisat en rad exempel på ortsbeskrivningar vari bönderna
anklagades för traditionalism. De hade enligt dessa beskrirningar sett att det åndå gick
hfsat för deras fåde1 och dårförrar de stolta och envisa och helt obenägna att ta till sig
nya metoder. De lar också skeptiska till un-

softer

der-visning och rådgivningslitteratur6T Over-

poetiska pekoral som tydligt redogör för överhetens syn:
Nu vandm plogar som ett led sappörer63,
I gyllne massor följer kornets här.
Framåt, till strids, en halfprovins det gäller!
I kapitalets män! Tre stolta segmr
I odlingens historia skall betecknas
Med namnen Martebo och Rone, Elinghem!

En tröBhetens och vanans sekelsömn,
På gammalt vis du vänder gamla tegar

hetens misslyckade försök att få

till

stånd
ZJ

Figur

l:1

av Collands mlra\ drtgt 3 600 hektar stor, atJai den lidigl hom att intressera orlens
Som framgår all texten missllckades del första tr;rsöket undo I 840-tal2L. Denna
firemål Jii
harla, ur Sr)enska Mosshulturföreningens TidÅhti|t 1895, tisar mossens lillslåru7 eflet den stora tot"rkig[yting som
genamf;rd.es au etl balag, AB Martebo m)t, mellan 1892 och 1891, dehtis fnansierad genam ett storl bidrag på

Ma

eba mJr är dcn stttrsta

öterhet

1

som

exploatering.

00 000 hr Jrån den statli.ga \dhrLgtkineJondzn. Bolagel, som efler lorrläWingen dgde stora tlelar at mlren ( 1 900
aara! I 100 odlades) uppnåd,tfu inte lönsamhel utan lrangs i likltidation 1904.

ha

38

mossodlingar och böndernas påstådda konservatism skall dock inte tas för intäkt för att
bönderna under denna tid inte ägnade sig
åt mossodlingar. Tvärtom skedde en småskalig nyodling på mossar och kårr överallt i
Sverige vid denna tid. Flera av de redogörelser som ovan nåmnts pekar på att allmogen
på många plaser ägnade sig åt brännodling,
och det förefaller också som om den metod

Lars Magnusson har påpekat att brånningsmetoden var tämligen arbeskråvande.
Samtidigt saknades under 1800-talets första

hälft den teknik och den näringstillförsel
som kråvdes för ett mindre arbetsintensivt
nyodlingsarbete, och för nyodlingar på mossar och myrar.Ta Under andra hålften av

1800-talet försvann brånningsodlingen i
stort sett; då hade också situationen vad gäl-

som anvåndes faktiskt hade spridits uppifrån.63 Det tidigare framgår av det kontrakt
som uppråttades mellan en bonde och en
torpare i Småland 1854 och som redovisats
i sin helhet av Sten Carlsson. I detta står att
torparen tillåts att brännodla på mossmark
endast wå gånger. Begränsningen berodde
förmodligen på att bränringen kunde leda

ler nåringsrilllörseln Förändrats genom introduktionen av konstgödsel eller handelsgödsel. Att den ånnu förekom här och dår i
landet framgår dock av landshövdingarnas
ämbesberättelser från 1856 och framåt.75

till skadliga och mycket svårsläckta brånder.6s
Enligt en samtida iakttagare skall brännodling på kärr ha lörekommir långt in på
andra hälften av 1800-talet.to
Anledningen till att åven allmogen tog
till sig brånnodlingen var i ån högre grad än
för ståndspersonerna det faktum att den
inte tog någon gödsel i anspråk. Ytterligare

Om 1810-talet hade pråglats av överhetens
verksamhetslusta kom 1820- och 1830-talen
att utgöra en tydlie nedgångsperiod. I och

till att metoden spred sig
snabbt kan ha varit det ökade avsalupriset
för spannrnål under decennierna efier år
en anledning

1800. Okade förtjänstmöjligheter på spanrmålsproduktion ledde till att ång i än högre
grad än vad som annars hade varit fallet lades om till åker, med ytterligare gödselbrist
som följd.tr Överheten kom, kanske främst
av denna anledning, tidigt att kritisera allmogens brännodling, trots att ståndsperso-

nerna förespråkade den.t'?Denna kritik kom
också av brånnodlingens avtagande avkast-

rring. Når odlarrra såg art \kördarna minskade, upprepade de bränningsproceduren,
och utarmade sålundajordeu ån mer, och
kunde också, som sagt, tillfoga skogama stor
skada genom brand. Når nyodlingarna efter
några år utarmats, kr.rnde de inte användas
på annat sätt än genom vanlig gödsling. Till
det farns dock ingen gödsel. Staten försökte
genom en fijrordnins ar' år 1821 begränsa
brännodlingen, men avsåg då främst bn.rket

att genom brånnodling eöra om äng till
å

ker.73
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med 1840-talet rycktes dock såväl Lantbruksakademien som hushållningssållskapen upp,
och därmed ökade åven överhetens engagemang i {iågan om kärrs, myrars och mossars
uppodlande - åntligen var det dags att på
allvar se till att landet uppodlades och ödemarkerna toqs i bruk.
En bidragande orsak till denna nya anstränening var att den statshnansiella situationen förbättrades i och med 1840-talet.
Riksdagen 18.tr0-41 ansåg att ekonomin tilllät att medel bevilades i form av såväl lån
som bidrag för torrläggningsarbeten i landet i syfte att öka mängden odlingsbar mark.
Så kom också att ske årligen fram till Od1ingslånefondens upprättande år 1884; 237
företag beviljades stöd fram till 1859, och

dårelter kom till ytterligare stiidåtgärder.
Snart efter att riksdagens beslut om ekonomiskt stöd fattats inleddes på olika håll i landet en rad torrlåggningsföretag, såvål av
sjöar sorl av mossar och myrar I till exernpel Skåne kom ett antal mossar att utdikas
med statliga medel.76 Nlerparten av nyodlinger under denna tid ägde visserligcrr rum
på fasta-jordar, en följd av förändrade äeandeförhållanden efter skiften och stigande
priser på spannrnå1, eu gröda som rnindre
vål lämpade sie för mossodlingarTi Mycken

åkermark vanns också genom att ång lades
om till åker
Icke desto mindre kan i synnerhet perioden 1860-1900 sägas ha varit mosskulturens
glansdagar i Sverige. Flera saker bidrog där-

till: det vetenskapligajordbrukets och handelsgödselns utveckling, som behandlas mer
utförligt i nästa uppsats, en tilltagandejord-

hunger, förbåttrade redskap, samt det ökade
statliga understödet till nyodlingsföretag.

Under 180O-talets andra hälft blev det
vetenskapliga inslaget i jordbruksvetenskapema allt större, och därmed vilxte också nya
former för försöksverksamhet och försöksodling fram. Vad beträffar mosskulturen var
det framför allt de nya handelsgödselämnena som kom att innebära förändring. Såsom Nils-Ar-vid Bringdus har visat lar gödselbristen ett av de största hindren förjordbrukets utveckling under 1700-talet och början
av 1800-talet.?3 Detta gållde i synnerhet torvmarkerna, som ofta led brist på framför allt

kali och fosfor Vid Lantbruksakademiens
experimentallält bildades sålunda en agrikulturkemisk avdelning som allt mer kom
att ågna sig åt försök med de olika handelsgödselmedlen, som nu bö{ade dyka upp på
marknaden. Likaså utökades stadigt under
1860- och 1870-talen systemet med kringresande lantbruksingenjörer, vilka skulle bistå

med expertis vid torrlåggningsföretag liksom

vid andra odlingsplaner i landet.Te Under
denna period upprättades också ett antal
kemiska stationer på olika platser i landet,
samt arsattes år 1873 ytterligare stadiga med-

el för dikringar och torrläggningsföretag.
Under 1860- och 1870-talen rådde en ekonomisk högkonjunktur som i viss mån skapade bättre ekonomiska förutsättningar för
mossodlingar och sjösänkningar. Den låg-

konjunktur som slog till under 1880-talet
lade däremot inte omedelbart hämsko på nyodlingarna. Genomförandet av sådana förenklades tvärtom genom en ny lag om dikning och torrläggning år 1879, varmed en
del råtstiga hinder och flaskhalsar togs bort,
liksom att en del av det motslånd som restes

mot torrläggningar från allmoge och andra
kunde brytas.8o När konjunkturen vånde ner
40

i början av 1880-talet väcktes dårtill frågan
om statligt understöd till nyodlingsföretag i
sfte att upprätthålla takten på nyodlingarna. Tankar om statligt stöd för nyodlingsföretag vann såvål hushållningssällskapens
och Lantbruksakademiens som riksdagens
gillande, och ledde till inrättandet av en
statlig låneodlingsfond 1884, vilken innebar
fördelaktiga lånemöjligheter förjust torrläggnings- och dikningsföretag. Enligt en uppgift
i Sa ensha Mosskulturfiireningens Tid.skrift ät
1889 skulle

dittills 7 772 hektar våtmarker

ha uppodlats med medel slållda till förfogan-

de genom låneodlingsfonden.sr Runt om i
södra och mellersta Sverige sånktes under
denna tid en rad sjöar, någotjag återkommer till nedan.82 Optimismen var tämligen
stor, vilket framgår av Rungl. Maj:ts proposition 1883:39, angående låneunderstöd för
odling av sanka trakter med mera. lz ri mossarnas odlingspotential betonades. Där framhölls att stora ytor odlingsbara våtmarker
redan hade undersökts av hushållningssållskapen och låg klara lör uppodling inom en
snar framtid.sr Under 1870- och 1880-talen
genomförde såväl hushållningssållskap som
de stadiga lantbmksingenjörerna omfattande kartJäggningar och uppskattningar över
odlingsbar mossmark i ett antal län. Dessa
stzirkte optimismen genom att visa på de sto
ra mängder tunnland som snart kunde låggas

för plogen; i Kronobergs lån sades det

finnas 150 000 runnland myr att odla upp.31
Under den senare delen av 1800-talet år
det särskilt ett stort mossodlingsföretag som
blivit berömt, nämligen det stora gotländska
projekt som drogs igång under 1840-talet,
uppburet av en optimistisk grupp investerare inspirerade av Stephens ovan nåmnda
arbete från år 1819, som trycktes 1839. Däri
beskrevs de godändska myrarna i de mest
ljusa toner85
Återigen uar det slaren - som gicl in med
50 000 kr i lånebidrag - samt välbärgade representanter för borgerskap och godsågaradel som var intresserade av att förvandla

ödemarkerna

till åker och äng, och på så

sått tjäna såvål fosterlandet som en hacka att
stoppa i egen ficka. Hur''udfinansiär till det

:

Figur 1:5
gotldntlska myrprojehLel rådde arbets'
kraJtsbrtin på iin, tarförfiretaget genon kungöreker på
ol.iha håll i lantlet försökte aaska Jinm de.fl a hundra
utdikningarna. Fln stor
arbetare som hehöad,es
grupp viirmlänningar hom mot löfie av god Lön och
mi;jlighet att senare Jå fönlärva lot'ter på d.en i ord
ningsj".lla m1ren. Det före,fuller emellerlid som om
vlimliinningarna inte \ckades Jiirljtina de uthttad.e
bewen, utan bkn snart eIL sociaLl problem i Vitlry med
omnejd, enligt samtida kriliher. Här aisas en arlikel i
Cotlandr kins tidning, ddr problemet uppmärhsamma'
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projektet r Larsjohan Hierta,
vars tidning Afotbktd.et i och med riksdagsgotländska

debatten 1840-41 argumenterade för stora,
av staten understödda torrlåggningsprojekt,
samt lanseral en allmän vallenavtappningsplan för hela landet. Projektet drevs dock av
ett antal eldsjälar ur den gotländska borgerligheten, som C.F. Liljevalch, grosshandlare
av gotlåndsk börd i Stockholm, och konsul
L.N. Enequist, en av Visbys ledande köpmän. Mark köptes upp, och ett m)'rodlingsbolag bildades 1845 med syfte att främst
uppodla Martebos och Elinghems myrar,
den förra öns största myr och den senare en
av de större.36
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Såväl det gotländska projektet som Stephens arbete pråglades av stor optimism. Det

n{t, l-.trrt n,itrn.r. ntl

stora problemet var förstås de gotlåndska
bönderna: de följde "blint fädrens fotspår".
Deras insrällning måste ändras och metoder

grnlrmr rsrlit iuiöt $l(irrut:tr flPFfnllila, frrna
drt n .ingrirq'$f ")Biorhrrb", Dl.D $lDi[l.t l. ftltu

förbåttras och moderniseras. De var inte begir.rra på företaget; tvärtom ville de helst vänta och se, och inte själva bli inblandade. På
grund av böndernas ovilja och en allmån stor
arbeskraftsbrist på Gotland vid denna tid fick
de arbetare som behövdes för arbetet med
torrläggningarna håmtas från Vårrnland.87
Det gotlåndska odlingsföretaget blev dock
ingen framgångssaga. Utan de lokala böndernas medverkan eller ens stöd gick arbetet
långsaml Det tog tid innan myrarna kunde

i någon större utstråckning, och de
första skördarna blev dåliga. Kostnaderna
hade då också börjat skena iväg. Hierta frck
allt oftare skicka pengar från huvudstaden.
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1854 hade han lagt ner 186 000 riksdaler
allt som allt.
Tanken var också att bolaget inte sjålvt
skulle behålla den uppodlade marken, för
att istället sålja denna till driftiga odlare. Intresset bland svenska brukare visade sig dock

vara minst sagt svalt. En intensiv propagan-

4l

da både i Sverige och utomlands ledde inte

till några hugade spekulanter utan endast
till artiklar i skotsk och engelsk press om de
vidriga förhållandena på Gotland och om
bolagets överdrivna skönmå1ningar.33
Vissa framsteg kom: skördarna blev snart

betydligt båttre, och åven tidigare använd
mark grånsande till de nu torrlagd_a myrarna uppvisade klara förbättringar. Aven om
skördeutslagen till en början rar positira.
sjönk de dock snart igen kraftigt efter några
år. Projektet gick i stöpet, mycket på grund
av att bristen på arbetskraft gjorde att den
röjda och torrlagda marken inte kunde odlas till fullo. Hierta klagade över det dåliga
bemötande företaget hade fått av lokalbefolkningen. Böndernas inställning gick inte
att ändra.

Förutom det gotländska företaget var
fram till och med 1860-talet de större pro.jekt liknande dem hushållningssållskapen
hade efterlyst och försökt iscensätta under
1800-talets första decennier fåtaliga. Ett undantag utgör sånkningen av Hornborgasjön

och torrläggningen av ettflertal mossar runt
omkring denna under 1841I och 1850.talen.3e
Runtom i landet rerkade flera större privara
mossodlare, godsågare eller brukspatronel
som Carl Gustaf Indebetou och överstelöjt-

nant F. von Ekensteen. Indebetou var en
godsägare som redovisade sina mossodlings-

försök i en av Nyköpings hushållningssållskap prisbelönt skrift om mosskultur år 1851,
vari han framhöll att torvmarkerna var landets oslipade ädelsten, som genom arbete
kunde bli en landets prydnad. Ekensteen
var en godsägare i Skåne som använde en
egen metod för mossodlingar, den så kallade Ekensteenska bänkningsmetoden, och
som redogjorde för sina försök i en skrift

betitlad Mossodling i frågor

och

svar (1816)

.ra

Under 1870- och 1880-talen genonfördes
några större projekt; Julius Lindström frigjorde nåra 500 hektar på sitt gods Trystorp
i Nårke, med så stor framgång att traktens
övriga ståndspersoner tog efter.or
Ett sätt att skapa ny, odlingsbar mark som
kom att bli mycket vanligt under andra hälften av 1800-talet och som har vissa berör42

ingspunkter med mossodlingen, var sjösänkningar. Förutom den största och mest berömda sjösänkningen, av Hjålmaren och
Kvismaren (om denna, se kapitel 20), sänktes vattennivån i en otalig mångd sjöar, och
en del sjöar torrlades fullståndigt. Bland de

mer omfattande sänkningarna kan med
.fuhlin-Dannfelt nämnas de av Mosjön (som
ligger i anslutning till Fljälmaren och Kvismaren men som sånktes första gången redan 1855), Olandsån i Uppland med omkringliggande småsjöar och mossmarker
186,1-70, Hästelord i Dalsland 1868, Hornborgasjön i Skaraborgs län liksom Tämnaren i Uppland (det näst största sjösånkningsföretaget) under 187O-talet, och Gårssjöama
och Tobo Mossar i anslutning till Fyrisån i
Uppland 1887-92." Dårtill kom hundratals
mindre företag fördelade över hela södra
och mellersta Sverige.!j

Liksom mossodlingarna initierades och
drevs dessa projekt, som förstås kråvde inte
endast en stor organisation utan åven ett av-

ancerat tekniskt kunnande, av adeln, storgodsågarna och överheten, nedan bönderna återigen förblev skeptiska. Till exempel
vad beträffar sänkningen av Hjälmaren och
Kvismaren. förefaller böndernas motstånd
ha varit mycket utbrett. De var oroliga för
att de skulle förlora sina kärrängaq vilka var
av stor vikt i deras iordbl'Lk. De menade också att den nya åkermark som frigjordes genom sänkningen var av dålig kvalitet, samt
skulle komma att översvåmmas.ea Precis som
var fallet med det gotlåndska myrodlingsbolaget

lfte

godsherrarna bakom ;jösänknings-

planerna i sira argument gärna fram att de

verkade för fosterlandes bästa.!5 Så framstår
detju också i jubileunsskrifterna, dår det
inte lika ofta framgår att stora delar av de

torrlagda arealerna liksom på Gotland förblev obrukade, vilketjag skall återkomma

till nedan.
Att bönderna var ovilliga att medverka
kom inte endast av att sjösånkningsprojekten innebar påtagliga förändringar i landskapsbilden - ett landskap som bönderna
anvånde och var beroende av - utan framför
allt av att de var mvcket kostsamma. Initial-

kostnadernaför en odlingpå torrlagd sjöbotten eller på mark i anslutning till en sådan
var mycket höga. I sånkningen av Hjälmaren och Kvismaren, som startades på 1870talet och avslutades först på 1890-talet, ske-

återupptogs på 1830-talet slutfördes det;
först på 1860-talet blev sänkningen klar
Mindre brukare som hade sina marker utmed ån klagade vid olika tillfällen på de
konsekvenser sänkningen fört med sig, och

nade kostnaderna iväg under projektets
gång, vilket skapade stora svårigheter för

fick ofta rätt.e3 Aven sånkningen av Ramsjön
med medföljande kanalbygge av Morupsån
drog ut på tiden med över 30 år, på grund
av allmogens ovilja, grundad på en (befogad ) oro att bli av med befintliga resurser i

flera av de inblandade, och staten wingades
gång på gång gå in med nya förstråckningar
av pengar.ed Trots detta gick en hel del bönder med i sjösänkningsbolaget när projektet
väl sattes igång.et De som inte var med fick
betala till de medverkande med mark, ett
system infört för att undvika att enskilda
bönder åkte snålskjuts på andras insatser i
tid och pengar På så sått gick den som gick
med inte miste om projektes eventuella fördelar när del ändå satt igång: Lärrängarna
och fiskevattnen gick förlorade oavsett om
man var med eller inte.
Kostnaderna för torrläggningar, och då
åven vad gällde mindre företag, var alltså
mycket höga - och precis som i många moderna byggföretag tenderade slutnotan att
bli berydligt högre än vad de första planerna
visat. Detta medförde att bönderna ofta förhöll sig skeptiska även när de sjålva menade
sig ha stora fördelar på lång sikt av en torrläggning av en mosse, sjö eller å. En viss snål-

skjutsproblematik kunde i vissa fall också
uppstå; når en torrlåggning vål genomfördes berörde den alla, ären de som inte investerat i torrläggningen. Att en och annan
då menade att de andra kunde stå för kostnaderna är kanske inte helt onaturligt.
På grund av de tvister som upPstod, ofta
mellan mindre brukare och större pådrivare
av torrläggningsföretagen, kunde dessa dra
ut på tiden. Detta har visats genom flera belysande exempel från Halland av Ronny Pettersson och Sven-Olof Olsson. Stensåns
sånkning påbörjades redan under 1800-talets första torrlåggningsvurm; den planerades av ingen mindre än George Stephens
under åren 1818-19. Drivkraften bakom
sånkningen rar godsägaren von Möller, över
till stor del gick. Liksom många

vars ågor ån

andra projekt inledda vid denna tid rann
det strax ut i sanden. Inte heller når det

lorm av åltisle. kvarn och slarrgräs. som
skördades som hö. Drivande bakom projektet, som även det planerats av Stephens, var
förutom landshövdingen Carl Virgin traktens stora markägare kammarjunkare Carl
Lilliehöök och godsägare Wilhelm Mulh.
Liksom Pettersson och Olsson kan man notera att redogörelsen för detta projekt i Hallands hushållningssällskaps historik är en
partsinlaga som lyfter fram godsägarnas
stora insatseree Aven av Hans Claesons nog-

granna redogörelse för sånkningarna av
Hornborgasjön och mossodlingsföretag i
samband med dessa, framgår att konflikterna mellan de inblandade parterna tenderade att göra projekten slnnerligen långdragna. Aven här var allmogen avogt instilld till
hela eller delar av företagen mellan 1840och 1860-tal.roo

Bönders konservatism.
Förklaringar till böndernas
skepsis i allmänhet
Liksom i det gotländska myrodlingsföretaget kom bönderna i en rad mindre torrläggningsföretag att anklagas för aft vara
starktkonser-vati ochtraditionella.Detförefaller som om flera av det modernajordbrukets förespråkare upplevde en stark frustration i mötet med en skeptisk allmoge.
Att anklaga bönderna för konservatism var
inte unikt för de godsägare och de statens
representanter som intresserade sig för torr-

läggningar. Aven annars då det moderna
jordbruket kom på tal framhölls böndernas
traditionalism som det främsta hindret mot
dess spridning. Så var till exempel fallet i de

beräLtelser-sorr lanclcts pr-orinsiallåkare hacle

att skickir in till Sundhetskollegium ntcllan
1851 och 1874. Dct linns också flera exerrpcl
på en såclan upplattning i laudshö\dinBarnas
bcriittelser mellan l8rl6 och 1880.""
Optirnisnren vad beträiIar rnossodlirrgcl
liksonr sjösiinkningspr-o jekten stannade un
der hclir clen långa Lid som behancllats i
denna uppsats inorn sarnhiillets ör're sociala
skikt. De stora dikning-sfairct:rg som clessit
clrcv igelorn ledde lill att clc ocksii korrr att
framhzilla bölderrras or il ja till Iör-ånch-inu.
Bönclemzr firrhöIl sig ofia skeptiska till de
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pel råckdikning, införandet av nya maskiner
och redskap, insamlandet av j ordbruksstatistik och lantbruksundervisning. Men i dessa
fall handlade det om en eftersläpning; tveksamheten försvann efter ett tag och de nya

innovationerna spred sig åven bland
mindre bönderna. Denna bild av böndernas
skepticism har också nyanserats; Birgitta
de

Olai har i sin avhandling om skiftesrörelsen
visat att initiativen till skiftning i den region

hon studerat normalt kom från bönderna
sjålva. Den mer storskaliga mossodlingen
däremot förefaller i högre grad ha varitjust
överhetens och de större markägarnas, gods
ägarnas företag.r03

Att torrläggningsföretag på mlrmark och
riskabelt företag som krä\'de stom
kapital och inte nödvåndigtvis gav något tillav qjöar var

baka visas också av ett flertal projekt. Sånkningen av qjöama Xalven och Fegen på 1870talet ruinerade de inblandade bönderna, och
när proj ektet \är genomfört kunde endast en
av de inblandade gårdarna bedriva något
jordbruk på de nyvunna markerna. När företaget beskre\s i Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift 20 år senare hade ånnu inte
någon mer nyvunnen mark tagits i brrrk. Artikelförfattaren beklagade sig å ena sidan
över att odlarnas ruin kvävde företagsamheten iområdet. då inga lilnande initiativ logs.
å andra sidan över att samma brukare ännu
inte förstod den moderna mosskulturen.r0!

Den för investerarna mer framgångsrika
sänkningen av sjön Tämnaren i Uppland
visar ett liknande mönster: sänkningen rar
fullbordad 1878, och kråvde inte några tillskjutna statliga medel utan kunde helt bekostas av intressenterna. Någon ökad areal
av odlad mark kom dock inte till stånd. Så
sent som 1898, då projektet redovisades i

Mosskulturföreningens tidskrift, låg ännu
den nlvunna marken i tråda. Orsaken antogs vara de höga kostnadema för att ta den
nya marken i br'rk liksom även för vägbyggen fram till den nyvunna marken, som ofta
1åg olåndigt till i förhållande till den gamla
befi ntliga bebyggelsen.l05 Resultatet av sänkningen av Hornborgasjön under 1840- till
1860-talen - som var den andra sänkningen

av denna sjö, och som föUdes av en tredje
och en {ärde - motsvarade enligt vissa be-

dömare inte alls förväntningarna, då flera
av de stora mader som skulle göras odlings-

bara genom sänkningen inte blev det, utan
snarare försämrades. r06
överhetens och godsäga rgru ppen5 opLimister satte själva fingret på problemet omedvetet - i en anonym inlaga till ett hus-

hållningssållskap från 1807:
På

vilket förmånligare intresse kan väl ett

kapiLal .ärus. än då det på en gång. om än
långsamt, dktår både ägaren och fädernes

landet? Ofta händer kanske att kostnader-

na vid vattnets avledning från ett större
kärrfält, överstiger den inkomst det kan
hinna återbära i ägarens livstid, och lörst åt
hans barn slall med mångårig ränla ersältas faderns kostnader, men om detta kapi
tal icke behövdes för Iamilien, om det
skulle hava blivit sparat atl öka efterkommandes arv. vore det då icke bättre att använda det påjordens förbåttring, i ry det
bortkastas icle, som i första påseendet vill
synas, fast det ger en senare, fastän mycket

siörre rånta.lo7

Hur många var de mindre brukare i Sverige,
som hade ett kapital "som icke behövdes

för

familjen"? Carl Gustaf Indebetou menade i
sin ovannämnda skrift att det tog fem år för
en godartad mosse att bli lönsam, och mansåldrarför de sämre.r08 Så långsiktiga investeringar kunde en genomsnittlig svensk bonde

inte ägna sig åt.
Det andra skälet till böndernas skepsis är
att dessa, sedan urminnes tider, på olika sått
begagnat mossarna. De hade nytta av mossarna och kärren i deras egenskap av mossar
och kärr, och det fanns anledning att oroa
sig för att större torrlåggningsföretag kunde
slå söndervål fungerande ekonomiska stmkturer.
Framför allt användes mossar, och än mer
kärr, som äng: som betesmark eller slåtter.
Som noterades ovan minskade ängsmarken
under 1700-talet då den omlades till åker.
Ängen var dock ett nödvändigt inslag ijordbruket: ingen äng, ingen boskap. När den
goda ången gjordes om till åker tvingades
djuren ut på kårrängar och dylikt. När Linn6 for genom Hålsingland noterade han att

gårdarna dår hade föga "uppäng", det vill

det ålfisket som stod på spel och som skapade

uun all den mesta ängen

spänningar i samband med torrlåggnings-

var kärräng.roe
Mossarna användes dock inte endast som
betesmarker. Det år vål kånt att svenska bönder åtminstone sedan medeltiden också använt torv som gödsel på sina fastajordarll0

företagen.lra
Intressant är, vilketJörgen Lennqvist påpekat, att de konseryativa och förändringsfientliga bönderna som protesterade mot
Hjålmarens sänkning visade sig ha rått, vad
gållde deras två fråmsta kritiker: dels oroade
de sig för att totalkostnaderna skulle skena
ivåg, vilket de också gjorde; dels oroade de
sig för översvämningar på de n1.vunna åkermarkerna, något som också besannades.rrs

säga faslmarksång.

Likaså har torven

-

om ån i brist på båttre

omfattningju
mer den lokala skogsbristen gjort sig påmind. Sjöar och kårr utgjorde också viktiga
fiskevatten för allmogen, och myrarna gav
en viss garanterad tillgång till tten åt den
gotländska allmogen. På mossar och i kärr
våxte också gräs som kunde tas tillvara på
olika sått. Vi har sett att bönder i Halland
använde starrgräs till hö, och på Gotland
tilhäratogs agen för att användas till taktäck-

-

använts som bränsle, i större

ning. Slutligen gavvåtmarkerna, genom alla
små åar och bäckar som mnn igenom och ut
från dem, kraft till att driva små kvarnar och
sågar.rlr Dessa sågar och kvarnar hade låg
kapacitet, och kunde på grund av dålig rattentillströmning endast anvåndas under
några månader om året. Men de fi'llde ändå

en viktig funktion i allmogens ekonomi i
olika delar av landet.
I Stephens optimistiska skrift om m1,rodlingens framtid bedöms dessa sågar och kvarnar som värdelösa.tt' När Myrodlingsbolaget
torrlade stora myrar, som sedan inte kom att
uppodlas till fullo, förstördes resurser för

bönderna. Kvarnarna gick inte längre att
drila då lattenströmmarna försr,ann, För den
gotländska allmogen försvann också med
myrarnas torrlåggning fiskevatten som var
säkrare vatten ån öppna havet och dårför av
vikt även för en öbefolkning.
Flera forskare har framhållit attfiskets roll
i allmogens ekonomi tonades ner i många av
de presentationer av torrläggningsföretag
som lades fram av de drivande överhetspersonema eller godsherrarna. Vid qjösänkning-

arna av Fljälmaren, Kvismaren och Hornborgasjön tog de pådrivande godsherrarna
ingen som helst hänsyn till frsket i dessa vatten, trots att det utgjorde en del i de kringboende böndernas, och en betydelsefull del
av de obesuttnas, ekonomi.rrs I Halland var
46

Det tredje skålet till böndernas skepsis
framgår av den litteratur som redogör för
hur hus, mossar och kärr skulle torrläggas
och uppodlas. Att ägna sig åt mossodlingvar
i grund och botten ettytterst arbetsamt projekt, kostsamt inte så mycket i pengar som
framför allt i tid och svett. Om den svenska
allmogen hade ont om pengar hade den inte
mer av tid. Det slit med dikena som bonden
Pavo tvangs till i Runebergs berömda dikt,
r,z r knappast något man tog på sig om man
inte drevs dårtill av nöd, eller hade mycket
gott om tid. Runebergs hustrus kusinJohan
Jakob Tengsröm har givit den bästa beskrivningen av hur en mossodling bereds genom
brånnodlingsmetoden, i dennes Försöh tiU
Läroboh i Land,thushållningen för Finsha Bon
dez, som utkom för första gången år 1803.
Anlåggandet av odlingen tar flera år: första
året grävs avloppsdiken, mellan 1,2 och 1,8
meter breda; därtill grävs mindre laggdiken

samt tegdiken med 36 meters mellanrum;
att alla diken vid denna tid grävdes för hand
är förstås självklart men behövs sägas för att
200O-talets människa skall få perspektiv på
arbetsinsatsen. Andra året får marken vila.
det tredje året delas de 36 meter breda tegarna genom nya diken i tre lika delar, varpå
följer ett om möjligt ännu ryngre arbete, då
skogen avröjs och stubbar och rötter bryts
upp och tas bort. Det !ärde året bearbetas
marken med gräftor, det vill säga särskilda
för nyodling avsedda hackor; det femte året
plöjs och harvas marken först flera gånger,
sedan avbränns det översta marklagret, harvas på nytt, brånns på nytt, och så vidare,
tills marken slutllgen besås med råg.r'6

Allt detta skulle bonden med hushåll
göra själv, samtidigt som de vanliga sysslorna

skulle skötas utan inskränkning. Allmogen
kunde inte förlita sig på dagsverken från
torparnal såsom ståndspersonerna gjorde.
Det är rimligt att resonera kring den ekonomiska rationaliteten för den enskilde i ett
dylikt projekt.

Avslutning
Våtmarker är utmarker, och utmarker är som

bekant ofta torparmarker. Det var dårför,
kan man anta, dels de som drevs av nöd, det
vill säga rorpare och andra lägre grupper i
jordbrukssamhållet, och dels de som drevs
av fosterländska ideal och av vinstmöjligheter, det vill säga den agrara eliten, som
vände sig mot mossarna och kårren för odling. Den stora delen av den svenska allmogen hörde inte till någon av dessa grupper,
och var följaktligen inte heller särskilt in-

tresserad av dessa marker, i deras egenskap
av odlingsmarker. De kråvde alldeles för
mycket arbete för att utgöra rationella företag, samtidigt som de i sina obearbetade till-

stånd tillgodosåg en lång rad behov till en
betydligt lägre kosmad.
Detta förhållande avslöjar sig genom den
spånning mellan överheten, här betraktad i
bred bemärkelse som den agrara eliten och
den statliga och länsbaserade.jordbruksorganisationen. och allmogen. som framträder i synen på sjösänkningar och mossod-

lingar I de skriftliga kållorna är det framför
allt eliten som kommer till tals, varmed böndernas motsträvighet ftamställts som konservatism, tröghet och lät{a. Flera av de prr>
jekt som den agrarz eliten genomförde, visar
dock att den ekonomiska rationaliteten inte
alltid var den största, utan att de drevs på av
en lika stark som vetenskapligt omotiverad
optimism. Som kommer att framgå i nästa
kapitel berodde detta delvis på att toMnarker-

Iiisur 1:7
t8""" irtd, ftån ?tl senarP titleuant,

nämLigen fån antäggandet aa Snenska Mosskultur|i;reningens flrsöhsgåtd
under 1800-talet
äirria, jaktto"a ar 1920, får ittustrera åeninskipta Aissot]Larens slit; såatit l)å 21'talet som
*ta" p, nand,'ich arbetsmonanten aat" många. Här sönrJerhackas motsens tuilor med, en hacka.
ii.

"rfirar,

"'U,
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na sällan utgjorde några rimligajordbruks-

marker om inte artificiella näringsämnen
kunde tillföras. Detta var inte möjligt i någon större utsträckning förrän under 1800-
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