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Svenska Mosskulturföreningen

1B86-1939
Leif Runefelt
Denna uppsats ger en översiktlig bild av
Svenska Mosskulturföreningens bildande

till 1939. Inledningsvis
faktorer
upp som låg bakom
tas ett antal
dess bildande. Därefter gårjag igenom föreningens försöksverksamhet, rådgivning
och upplysning nred fokus på perioden fram
till det första världskriges slut. På detta följer en kort redogörelse för föreningens nedgångstid under 1920- och 1930-talen, fram
till att staten kopplade ett starkt grepP om
den 1936, för att slutligen, år 1939, slå ihop
den med Slen.'ka Va llodling\löre n ingen.
grundad 1916. Avslutningsvis resoncrar iag
något kring föreningens roll och resultat i
sin samtid och för eftervärlden.
och verksamhet fram

Bildandet av Svenska
Mosskulturföreningen i en
större kontext
Svenska Mosskulturföreningen bildades den
Z5januari år 1886 på ett möte med Rogber-

ga lantmannaförening i Jönköpings lån,
som en förening för fråmjandet av mosskulturen inom länet. Vid dess första sammantråde den 23 februari samma år utökades
området till att inbegripa hela södra och
mellersta Sverige. Året därpå föreslogs att
föreningen skulle täcka hela landet, och så
beslöts dcn l0januari 1888. då föreningen
frck sitt slutgiltiga namn.

Att Mosskulturföreningen bildadesjust i
Jönköping, ochjust på 1880-talet, kan delvis
ses som en slump. Ofta vad gäller föreningar
och sällskap krävs för bildandet och den inledande verksamheten en eller flera eldsjålar som står för ett alldeles särskilt engagemang. Så var fallet till exempel vid bildandet
av Lantbruksakademien i början av 1800-talet, där Abraham Niclas Edelcrantz var den
drivande, ständigt nårvarande kraften under de första åren. Detta gåller också i högsra

grad Svensla Mosskulturlören ingen. vars

bildande till stor del var ett enmansprojekt.r
Carl ron Feilitzen. som tidigare visaL sig rara
en dålig affärsman men en god entreprenör, upprättade år 1882 en kemisk station i
Jönköping med sfte att genom vetenskapliga rön bidra till jordbrukets utveckling i
länet. Genom resor runt om i lånet såg han
att där fanns stora torvmarker. som om de
uppodlades skulle kunna lämna ett stort bidrag tilljordbrukets avkastning. Han ansökte om reseanslag fiån Lantbruksakademien,
för att få göra en resa ner till kontinenten
med q{te att studera mossodlingar i Tysk-

land och Holland. Akademien biföll ansökan, och på sommaren 1885 genomlörde
han sin resa. Nere på kontinenten besökte
han flera stora och framgångsrika odlingar,
och greps av en övertygelse att detta borde
vara möjligt även i Sverige.

handahålla Uånster åt såväl lantbruk som
industri. Detta var en mer framgångsrik
verksamhet, och ledde till att han 1884 antogs avJönköpings stad som stadens handels-

kemist, samt till att staten tog över ansvaret
för stationen året därpå, med von Feilitzen
som föreståndare. Carl von Feilitzen fick genom den kemiska stationen upp ögonen för

det svenska jordbrukets stora outnyttjade
potential. ur h inledde därmed en inten.ir
upplysningsverksamhet kring jordbrukets
förbåttring, eenom författarskap och föredrag. Genom läsning fick han kännedom
om de framgångsrika försök som gJorts
inom mosskr turen i Tyskland och Holland,
varpå han sökte och av Lantbruksakade
mien beviljades medel för en studieresa år
1885 till dessa länder samt Danmark. Resan
överrygade honom om mossodlingens möj-

F

urzEN (1840-1901) avlade bergs
examen i Uppsala 1863 och inledde sedan
en rasdös och Iöga framgångsrik bana som
indusrri- or-h alfårsman. Arrenderingar av
först Alsterfors brul< i Kronoberg och sedan
Blomslbrs bruk i Ostergötland 1ö11 inte väl
ut. 1871 grun_dade han Ofverurns rrådestilCÄRr voN

Iation a.-b., i Overum i Kalmar län, ett företag som han sedan drev i tre år. Dårefter
grundade han Tjusts tekniska fabrik a.-b.,
som även det ägnade sig åt trädestillation.
Dår blev han kvar i endast två år. Han bosatte sig sedan iJönköping, där han skall ha
tilh,erkat tekniska produkter av olika slag.
Först 1882 fick hans verksamhet en mer tyd-

lig linje i och med att han gmndade en
kemisk station iJönköping, med ry4te att till-

På hösten samma år lade Carl von Feilitzen i ett föredrag på Rogberga lantmannaförening fram en plan på en mosskulturförening, som skulle finansieras av privatpersonet stat, lån och hushållningssållskap, och
som skulle verka för främiandet av mosskulturen inom landet. Ijanuari året därpå

ligheter, och vål hemkommen höll han i
november 1885 ett föredrag i Rogberga
lantmannaförening betitlat "Huru skall mossodlinger-r i lånet inom den nårmaste framtiden på låmpligaste sätt underlättas och i
vidsträcktaste grad verkstillas?". Därned var
ett initiativ taget till att bilda en mosskulturlörening. orlr von Feilitzens amhition vat

redan från början att den skulle gälla åtminstone hela södra Sverige, inte endast
Jönköpings län. Föreningen bildades året
därpå, rarmed Carl von Feilitzen inledde en
långpcriod ar frcneti.k rerlsamhet imoss
kulturens tjänst, med etableringen och utvecklingen av föNöksfåltet Flahult som en
central del vid sidan av stationen i Jönköping. Denna period upphörde först i och
med hans död vid 60 års åldcr 1901. O

Carl von Feilitzen hade i sina tidigare
verksamheter visat att han val en handling-

en\ man,

or

h den rerlsanthetsirer som

pråglade hans arbete med föreninger.r åren
efter dess bildande och ånda fram till sin
död 1901 är häpnadsväckande. De första försöksfälten grundlades och det första numret

bildades alltså Mosskulturföreningen på
samma plats. Carl von Feilitzen blev vice
ordförande (ordförande var överstelöjtnant
P.A. Ribbing) samt i egenskap av förening-

av Suen.ska Mo s skulturförenin gens Tidshrifi kort"t

ens föreståndare ledaren av verksamheten.

byggnad, och våren därpå ordnades dår en
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ut samma år som föreningen bildats. Den
kemisla sLation vorr Feilitzen lörelrälr inrymdes från dr:t året oclså i löreningenr

kärlförsöksgård. Då hade han på hösten 1886

redan hunnit med att ordna en mosskulturutställning. Registret för Mosskulturföreningens tidskrift redovisar 188 bidrag, låt rara
en del mycket korta, från hans penna mel-

lan 1886 och 1902.
Trots von Feilitzens rasdösa entusiasm kan

emellertid Mosskulturföreningens bildande
inte alls ses som en slump, helt avhängig en
enskild individs energiska verksamhet. Tvärtom hade mosskulturen varit på modet i Sverige i över wå decennier när föreningen kom
till, vilket framgått av föregående uppsats. I
flera län hade statens lantbrukingenjörer lik-

som hushållningssållskapen utfört omfattande kartläggninqar av torvmarkerna, för
att avgöra deras odlingsvärde. Ibland hade
till kartläggningarna bifogats kostnadsförslag, och en rad företag hade också kommit
till stånd tack r.are dem. Täck vare odlingslånefonden som hade bildats 1884 kunde staten
skjuta till stora medel.' Åven Lantbruksakademiens agrikulturkemiska avdelning bedrev
en viss försöksverksamhet kring mossodling
fram till 1894.3 Den verksamheten, som begrånsade sig till att gälla gödslingsfrågor,
kommer inte att behandlas här.
Ser man till den internationella utvecklingen framstår bildandet som en synnerligen ridstvpisk löreteelse. med motsvarigheter i en rad europeiska länder (se kapitel

12). Den växande befolkningen och den
dä rmed ständigr aLtuella försörjningsproblematiken måste förstås ses som en bakgrund. Denna utveckling hade dock pågått
långe före föreningens bildande. Tre faktorer förklarar varför på 1880-talet tiden var
mogen [ör en svensl mosslu]turförening.
Den första faktorn år utvecklingen under
1800-talets andra hälft av ettjordbruk baserat på vetenskapliga rön och framför allt av
utvecklingen av handelsgödsel. Den andra
år attjordhungern och försörjningsproblematiken i riket fick ett nytt kraftigt uttryck
under 1880-talet i form av emigrationens
kraftiga ökning, som ställde landsbygdens
sociala fråga på sin spets. En tredje faktor
var att framgångsrika försök till mossodling
i andra, mer tåtbefolkade europeiska länder

dårjordhungern rar större, framför allt Tyskland, visade att en mer organiserad verksamhet inom mosskulturen kunde ge goda resultat i kampen mot emigrationen och den
agrara fattigdomen. I det följande skall de
två första faktorerna behandlas, medan den
tredje tas upp i en särskild uppsas i denna
volym (kapitel 12).
Del ralionella jordbruh?l orh handelsgödselind usti ns inmarsrh på arenan
Såväl ettjordbruk baserat på vetenskapliga
rön som handelsgödselindustdn utvecklades snabbt under 1800-talets andra hälft.a
Detta var helt avgörande för mosskulturens
utveckling. Det i föregående uppsats behandlade gotländska projektets misslyckande på 1850-talet bestod främst i två ting: för
det första lades ingen vikt vid att genomföra
fullständiga utdikningar - något som var
mycket kostsamt. För det andra, och framför allt, rådde stor brist på kali- och fosfatgödselåmnen i tonjordarna.5 De gotländska
myrarna var för näringsfattiga för att kunna

uppodlas utan tillförsel av konstgödsel men den utvecklingen låg vid det gotlåndska företagets genomlörande ännu i sin
linda. Bristen på näringsåmnen liksom oförmågan att kompensera för denna genom
adekvat gödsling var ett problem för samtliga mosskulturföretag före tiden för föreningens bildande.6
Utvecklingen under det sena 1800-talet
var inte unik för Sverige. Flera europeiska
länder såg unde r samma tid en liknande ut-

veckling mot en allt större befolkning och

en allt svårare försörjningssituation. Det
rådde på flera håll i Europa en kronisk brist
på växtnäring och nya marker att uppodla,
vilket giorde det allt svårare att försörja den
växande befolkningen. Detta framwingade
en rad nya kunskaper att på artificiell väg
skapa alternativ i form av handelsgödsel
(också benåmnd konstgödsel eller mineralgödsel).
Under 1800-talets första hålft utgjorde
benmjöl den stora handelsgödseln. På 1840talet introducerades Guanon, fågelspillning
som samlats i stora lager på öar utanför Syd-
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$1.
Föreningens ändamål är att befordra den inom vårt land synnerligen
Tigtiga mosskulturen samt att genom föredrag, skrifter, möten 1ör öfverläggningar och andra låmpliga medel sprida kunskap om odling af mossar,
myrar, kärr och mader, om mossjords anvåndande såsom jordförbättringsmedel och inom industrien samt .att med tillgängliga medel uDderstödja
försök med olika mossodlingsmetoder, gödselämnen och i öfrigt praktiskt
verka till främjande af mosskulturen. Afven stall Föreningen utgifva en
.tidskrift, som behandlar mosskulturen och hvad dertill hörer.

å2.
person, som vill medverka till Föreringens
ändamåI, eger deri inträda såsom medlem med slyldighet att erlägga den
eller de afgifter, som Föreningen bestämmer; och kan föreningsmedlem, om
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sr5 lEruö4u,
urSd ur FöreningeD vid siuiet af dei
ruuE! sig
befogad, utgå
han dertilf finner
hvarundet hao derom gjort anmälan.
Elter förslag af styrelsen eger Föreningen kal), --. .. "'''
personer, som ådagalagt synnerligt nit ocb - ... '
befiämjande, samt till korrcspond ..J r.ili:rlts:1':
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amerikas kust. Detta organiska näringsämne
kom snart emellertid att bytas ut mot oorga-

niska ämnen. Under lS0Gtalets andra hälft
rzr det superfosfatet som var den viktigaste
handelsgödseln. Problemet med bristen på
fosfor löstes genom den så kallade GilchristThomasprocessen inom j ärn tillverkninge n.
Denna innebar att man kunde ta tillvara fos-

forrik järnmalm genom att skilja fosfaten
lrån malmen. I sig ett viltigt steg inom järnoch stålindustrin kom processen att betyda
mycket för handelsgödselindustrin, eftersom slaggprodukten, "Thomasslagg" eller
"ThomasfosfaC', alltså den avskilda fosfaten,
kunde användas som gödsel.7 Thomasslaggmjöl kom i handeln 1885, och blev tillsammans med kalisalt den mest anr'ånda gödslingen på mossodlingarna i landet-8 Svensk

produktion av Thomasfosfat kom igång i
sluter av 18go-talet.e

Mellan 1864 och 1868 importerades i

medeltal drygt 600 ton artificiella gödselmedel. Å.ren 1874-78 rar siffran 24 000 ton. På

Gotland, rapporterade landshövdingen
Poignant, användes år 1886 402 ton, och år
1890 1852 ton. Mellan 1901 och 1905 var
siffran för hela landet ca 200 000 ton per
år.10 Med denna utveckling öppnades nya,

till

synes oåndliga möjligheter att uppodla

landets myrar och mossar. Den utveckling
som produktutvecklingen tog inom handelsgödselindustrin gjorde också mossmarkerna särskilt lämpade för ett bruk av handelsgödsel under 1800-talets avslutande decennier: medan dessa generellt sett lider
brist på fosfor, kali och kalk är de nåmligen
rikare på kväve. Medan industrin tidigt fick
ut produkter vad gållde de tre försmämnda
ämnena, dröjde det till sekelskiftet 1900 tills
artificiellt kväve kom ut i handeln.rr

Framväxten av handelsgödselindustrin
bör ses i samband med vetenskapens intrångande ijordbruket, som ågde rum särskilt under 1800-talets andra hälft - uoeck-

lingen inom industrin var avhångig de vetenskapliga växtnårings- och markläror som
utvecklades inom agrikulturkemin eller
lantbrukskemin.l'? Användandet av handelsgödseln skulle ske utifrån ett vetenskapligt

förhållningssätt. Mosskulturföreningen förespråkade inte på något sätt ett okontrollerat eller endast ökat bruk av handelsgödsel. Artificiella näringsämnen av alla slag var
dyra, och ett givet mål för all vetenskaplig
eller rationell jordbruksverksamhet ansågs
vara att den skulle vara ekonomiskt långsiktigt gångbar. Därför krävdes en omfattande
försöksverksamhet vad gällde tillförandet av

nåringsämnen.
Samma förhållningssätt gällde för hela
jordbrrrkarens verkamhet. Mosskultur i sig
var ingen ny företeelse i Sverige, och böndema hade på olika sätt sökt nyt{a de resurser som våtmarkerna erbjöd, men metoderna för dessa verksamheter hade inte byggt
på vetenskapliga rön och försök, utan hade,

enligt föreningens talesmän, genomförts
utan tillräcklig kunskap och utan några
långsiktiga planer. Det vetenskapliga jordbruket var en förutsättning för en framgångsrik odling av näringsfattiga marker,
och Mosskulturföreningen var i hög grad
ett uttryck för den ökade tilltron till vetenslapen och den ökade vikt denna gavs i samhället. Det sena 1800-talet och tiden fram
till första viirldskriget \ar naturvetenskaPens
gyllene era i Sverige, som visats av bland andra Gunnar Eriksson, och nu skulle vetenskapen ta över också inom jordbruket.r3 Mosskulturföreningens mål var lad dess medlem-

mar tillsammans med andra verksamma
inom det vetenskaPligajordbruket kallade
ett r(rtionetlt iordbruk, inte vilket jordbruk
som helst. Dårmed avsågs ettjordbruk grundat på vetenskapens rön. Hyllningarna till
det rationellajordbruket klingade högt under föreningens första ljugofem år. Vid lantbruksutstållningen i Malmö 1896, där föreningen var vål representerad, höll Dr Moriu
Fleischer, chef för den berörnda mossförsöksstationen i Bremen och ett av de stora
internationella namnen inom den rationel-

la mosskulturen, ett föredrag om mossodlingens tillstånd, som trycktes i sin helhet i
tidskriften. Dår prisade han vetenskaPens
inflytande på jordbruket:
Om man helt allmänt kan uttala den satsen, att det nuvamnde jordbruket först

därigenom nått den storartade utveckling,
hvarom man förr ej haft någon föreställning, att det i den vetenskapliga forsknirg
en erkände sin verksammaste medhjclpare,
gäller detta i högsta grad mosskuliuren.la

så

Framväxten av det rationellajordbruket var
en segdragen process som startat långt före
Mosskulturföreningens dagar Id6historikern
Erland Mårald har visat hur den kemiska vetenskapen och dess analysinstrument successivt utvecklades under 1800-talets lopp.

Agrikulturkemin, en direkt tillåmpbar kemi
sysselsatt medjordbruket och samhällets försö{ningsproblematik, utvecklades ur denna
och kom snart att bli en självståndig vetenskap. Dess sy'fte var att förbättra skördarna
utan att slita utjordarna och därmed att skapa ett hållbart, högproduktivt jordbruk.
Som Mårald har visat skedde från ca 1880

en utveckling från agrikulturkemi till ren
kemi (jordbrukskemi). Medan agrikulturke-

min i hög grad var inriktad på tillåmpad
forskning gick utvecklingen inom vetenskapen från 1880 dock i andra riktningen; mot
en mer sluten forskningsvårld, där forskningen bedrevs för forskningens egen skull
snarare än för de svenska lantbrukarnas direlta n1t ta.rt Lantbr-ulsaLademicns experimentalfålt ute på Frescati i Stockholm kan
tjåna som ett exempel. Det hade byggts upp
under 1800-talets första hälft med ett uttalat
slfte att tjåna som en skärningspunkt mellan teori och praktik, alltså mellan vetenskapsmännens forskning och lantbrukarnas
arbete på fälten. Denna målsättning visade
sig dock vara för ambitiös; forskarnas utåt-

riktade uppgifter var alltför tidskråvande,
och kopplingen mellan det praktiska och
det teoretiska kom dårIör att bli en papperskonstruktion. När den rena kemin sedan
kom att vinna mark på agrikulturkemins bekostnad, övergavs helt kopplingen mellan

Figur 2:3

Gamla länsresidenset vid Ostra Storgatan i
Jönköping var- Svenska Mosskulturlöreningens högkvarter från starten 1886

till

1903.

Huset år byggnadsminne, uppfördes på
1790 talet och byggdes till på lSSGtalet.
Landshövdingen (vänstra porten) och länsstyrelsen (högra porten) flyttade ut 1880,
och huset köptes då avJönköpinqs läns hushållningssällskap. Lär.tsstyrelsens lokaler låg
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i bottenvåningen, och dit flyttade samma år
Statens kemiska station i Jönköping, grundad av Carl von Feilitzen (tre rum). Han inrättade dessutom ett "lantblrks- och industrimuseum" (nå rum). Samma år fick den nybildade Mosskultulföreningen sitt kansli där,
och kunde anlita Kcmiska stationen. fram till
att föreningen 1890 inråttade ett eget labora-

lorinm i hrrset. Frerlrik

aon FciLilzen

)

forskningen i laboratorierna och verksamheten ute på fålten. Försöksanstalten blev en
plats för utvecklandet av vetenskaPliga teorier.r6

Når Mosskulturföreningen bildades skedde det delvis som en reaktion på denna utveckling. Grundarna menade sig verka för
fosterlandets bästa, och då måste en gntndbult i hela föreningens verkamhet vara ett
intensivt förhållande mellan teori och praktik: de vetenskapliga rönen ansågs som värdelösa om de inte kom de svenskajordbrukama till delo.

Mosskulturfiireningen och d,en sociala
fråga,n
Den som verkar för fosterlandets bästa bår
på ett idealistiskt ideal. Erland Mårald har
pekat på att det fanns ett ganska tydligt sådant inom agrikulturkemin. Dess syfte var
inte endast att åstadkomma materiella och
ekonomiska framsteg utan också att höja
lantbruket och hela samhållet kunskapsmåssigt.17 När vetenskapen tränger ut praktiken
blir det idealistiska draget svagare. Genom
sin tonvikt på samspelet mellan teori och
praktik kom Sr enska Vosskultur[öreningen
att åtminstone inledningsvis pråglas av en
stark idealism. En bakomliggande orsak till
föreningens grundande var också tidens sociala fråga, frågan om emigrationen, flykten
från landsbygden, och landets möjligheter
att försörja sina invånare.
Den sociala frågan, "arbetarfrågan", fick
ny aktualitet och nytt innehåll under 1880talet. Mot slutet av 1870-talet hade frågan
om den industriella arbetarklassens ler,nadsförhälanden väckts. Den ekonomiska krisen
under 1880-talet skapade dårefter arbeslöshet bland såväl stadens som landets arbetare. Arbetslösheten framstod som tidens nya
samhällsproblem. Detta har behandlats ingående av Nils Edling.ts Arbetslösheten i

städerna förvårrades av den stora

inflytt-

ningen till städerna från landet - vad som
har kallats för flykten från landet.le Krissituationen i riket ledde också till en ökad
emigration. Emigrationen hade minskat under 1870-talet till följd av de båttre ekono-

miska förhållandena, men under 1880-talets
första år ökade återigen antalet som lämna-

de Sverige för ett nytt liv i USA, Tyskland
eller något annat land. 1882 emigrerade
52 000 personer. Såväl emigrationen som
flykten från tandsbygden väckte stor upPmärksamhet och oro bland landets politiker
och debattörer. 'o
En lång rad åtgärder fördes fram som
motåtgårder mot emigrationen, som förblev
hög under hela 1880-talet.2r Flykten från
landsbygden sågs dock i det närmaste som
ån mer skadlig, dårför att staden ansågs vara
en osaniuir och osedlig plats för folket, som
där omstöptes till en obildad massa eller pöbel som var mottaglig för socialistiska villfarelser. Landsbygden sågs dåremot som en
plats dår individens sinnen kultiverades. Eg-

nahemspolitiken, med dess inriktning på
småbruk på landet respektive småhus i scidernas ytterområden var en väsentlig del i
ideologin om industristadens osundhet och
landsbygdens hälsosamma liv, och sågs av
samtiden som ett medel mot såväl emigration som migration till ståderna, såsom visats av Edling. För detta måste dock ny mark
till, på vilken den sunda lantarbetarklassen
kunde bo och försörja sig. Nyodlings- och
urdikningslörerag hamnade då högr upp på
agendan, Urban von Feilitzen, litteraturkritiker och samhållsdebattör, tillika Carl von
Feilitzens bror, som skrev flera i samtiden
uppmärksammade arbeten om den sociala
frågan, menade att det var genom att fler
människor fick tillgång till egenjord som en
bättre situation kunde skapas på landsbygden och rörelsen över grånsen och mot ståderna stoppas. Han var inte alls ensam om
den uppfattningen."
Nyodling och nybildning av mindrejordbruksenheter ansågs alltså vara nödvändiga

för att hindra den negativa utvecklingen.
Det var in te endast Mosskulturlöreningens
medlemmar som menade att denna nyodling till stor del skulte ske på kärr och mossar. Som vi sett ovan upplevde mosskulturen

redan sedan några årtionden en högkonjunktur, eldad av det vetenskapligajordbruket och av handelsgödselns utveckling. Torv59

malkernas, och då sårskilt Norrlands oändliga myrvidders potential togs upp även i
rikspolitiken. 1883 hade ett beslut fattats om
låneodlingsfondens bildande, såsom redovisats i föregående uppsats. Beslutet om odlingslånefonden baserade sig delvis på en

undersökning utförd av Lantbruksakademien, som visade att en ordentligt utförd
mosskultur kunde fördubbla landets odlade
areal.23 Bara några år efter Mosskulturföreningens bildande var frågan om nyodling och

kolonisering uppe i riksdagen. Dessa turer
har behandlats ingående av Edting:Jordbrukslägenhetskommissionen l89I-92 lade
fram avancerade planer på en utdikning av

låmpliga torvmarker över hela riket, och
framför allt i Norrland. Kommitt€ns förslag
blev dock ratade ett efter ett av de olika remissinstanserna, som fann förslagen dåligt
underbyggda och orealistiska i tiuset av vad

Genom att bereda månniskor egna tåppor
på landet skulle dessa lockas bort från samtliga dessa hot.26 Det fu rimli8t att anta att
flertalet medlemmar i den tidiga Mosskulturföreningen delade denna uppfattning:
till stor del bestod den av den godsågargrupp som vi i föregående uppsats har sett
båra mosskulturens fana högt ända sedan
1700-talet, och som nu ibland förfasades
över industrialisering och tendenser till socialism,rT Vid föreningens sommarsammantråde iJönköping år 1898 menade godsägaren
och den ständige medlemmen i löreningen
E. Mannerfelt från Osttomten utanför Skara, att en pessimism präglade tiden som tog
sig uttryck i "sociala läror". I stållet för att
lyssna till dessa skulle man satsa på nåringslivets förbättrande och sedlighetens höjande
genom att erbjuda det svenska folket egna
hem på landet, gärna på torr.-marker. På så

statens budget tillät.'a

sätt kunde "socialismens hugskott" undvikas

Med tanke på det klimat och den situation som rådde under 1880-talet, ågnar det

och det germanska folkets inneboende kärlek tilljorden och det egna hemmet tillgodo-

inte att förvåna att det från bö!an stod klart
att slftet med Mosskulturföreningen delvis

ses.'"

var att stoppa emigration och migration.
Carl von Feilitzen skrev följande 1888:

I det {erran

vestern, som hågrar för så

många så.om ett förloh dl land.

lunna våra

kraftfullt-ste söner underkasta sig ett mångårigt mödosamt lif för att skapa sig ett eget
hem; skutle icke med samma ihärdighet,
samma försakelser, fäderneslandet kunna
crbjuda-d_em en lila \r klig oeh oherocnde

Svaret för von Feilitzen var förstås att,ja, det

kunde det. Med formuleringar om att landets söner önskade skaffa sig ett eget hem
anslöt sig von Feilizen direkt till tidens ideologiska uppfatmingar. Edling har visat att
ordet "hem" r'ar ett av det mest laddade orden kring sekelskiftet 1900. Med ett hem
avsågs då vanligen en mindre brukningsenhet på landet. Edling har framhållit att åt-

skilliga politiker och opinionsbildare vid
denna tid genom sin retorik och sina åtgärder försökte försvara den bestående ordningen gentemot tre hot i tiden: utvandringen, socialismen och industrialiseringen.
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Mosskulturförenin gens
verksamhet i stora drag
Några år efter föreningens bildande fick
den statligt stöd, ett tecken på den vikt som
tillskrevs jordbruks- och försörjningsfrågorna under denna tid. Som vi skall se nedan
var staten dock inte villig att tillgodose vade
föreningens önskning. Det har redan framgått att föreningen strävade efter att upprätthålla kopplingen mellan teori/forskning
och praktik. Dess uppgifter blev därför att
såväl bedriva forskning kring mosskulturens

grunder som art se till alt lorslningsrönen
framställdes och spreds på sådant sått att de
blev direkt tillåmpade av landetsjordbruka-

re. Detta lörbler under hela löreningens
existens elr centralt tema.2u Föreningens sociala ryfte var väl integrerat i dessa uppgifter:
ett rationelltjordbruk på tidigare obrukade

eller felaktigt bmkade marker skulle innebäria ett tillvaratagande av hittills vilande eller
illa nlttiade resurser i samhället, varmed lan-

dets sammantagna försörjningsförmåga kun-

de ökas. Dårmed skulle kunna skänkas, om
inte en lösning så ändock en lindring, på tidens stora sociala fråga, frågan om den agrara fattigdomen och emigrationen.
Verks amhets områd,en o ch organi,s ation
Enligt stadgarna skulle föreningen befrämja
och öka kunskapen om mosskultur, genom
forskning och försök, genom spridning av
rön och kunnande direkt tilljordbrukarna,
samt genom att skapa intresse för mosskul-

turen bland såvål bönder som allmånhet. I
det följande kommerjag främst att beröra
de två första av dessa aspekter, som vi kan
kalla försöksverksamhet och forskning (teori), samt hjälp med prover, upplysning och
rådgivning till jordbrukare (överföring av
teoretiskt kunnande till praktisk verksamhet). Den tredje aspekten, propagandan
(väckande av intresse för mosskulturen i
stort, bland såväl bönder som statsmakt och
organisationer), berörs i mindre grad.
När vi strax skall redogöra för den första
aspekten kommer det att framgå att föreningen lade sin energi på flera olikaverksamhetsområden. Givetvis handlade mosskultur
till största delen om nyodling och odling av
mossar, myrar och kärr, vad vi kan kalla

mossodling. Det finns dock olika typer av
mossodling: spannmålsodling, fodewäxtodling, vallodling, och så vidare. Med tiden
kom mossodlingen för Mosskulturföreningen i allt högre grad att handla om vallodling. Vid sidan av mossodlingen kan vi dock
urskilja två andra områden inom vilka föreningen verkade. I begreppet mosskultur
ingick torvtäkt för bränntorv, torvströ eller
annan industriell tor-r,anvåndning eller torvförädling. Därtill verkade föreningen länge
för en inventering av rikets torvmarker och
torvtillgångar. I det följande kommer som
ytterligare ett särskilt arbefsfält även kolonatrörelsen och då särskilt frågan om koloniser-

ingen av Norrland att behandlas. Avslutningsvis berörs skogsdikningen, som av and-

ra vid denna tid fördes till mosskulturen,
men vilken endast i ringa grad intresserade

Mosskulturföreningen.

För att kunna upprätta en fungerande
organisation var man beroende av medel.
De första åren fick man pengar huvudsakligen från medlemmar, hushållningssällskap
och landsting. Från 1890 trädde dock staten
in som en alltmer generös givare. Därmed
kunde föreningen anställa avlönade 1jänstemän. Redan nu erablerades den organisation inom vilken verksamheten sedan bedrevs ända till dess att den omorganiserades
av staten 1939, I täten för verksamheten stod
en föreståndare, som också var redaktör för
föreningens tidskrift. Föreningen hade genom historien endast fem sådana: Carl von
Feilitzen till 1901, sedan dennes son Hjal-

mar von Feilitzen

till

1921. Dårefter hette

föreståndaren Hernfrid Witte fram till 1925
(formellt 1927). Den internationellt kånde
mossforskaren Hugo Osvald var föreståndare fram till 1934, varpå följde Gerhard
Rappe. Under föreståndaren anställdes ett
antal skolade {änstemän. 1891 anställdes en
botanist som också var torvgeolog. Denne
var normalt ensam åven om det under några
år på 1910-talet fanns två. Botanisterna var

stationerade i föreningens kemisk-botaniska
laboratorium iJönköping. Där huserade naturligtvis oclså löreningens Lemisrer. rarar
den första anstiilldes 1890. Noterbart är att
en av de få kvinnor man finner i det tidiga
vetenskapliga jordbrukets historia i Sverige
var föreningens kemist 1892-1900, Eva
Nordenskiöld. Efter 1897, då Hjalmar von
Feilitzen skolades in som extra kemist, har
det normalt funnits två kemister. Ivar Lugner var föreningens förste kemist från 1901
till 1932. En särskild inspektor övervakade
försöksgården Flahult. Aven på den posten

finner vi en som länge och troget {ånade
föreningen, nämtigen Hjalmar Åkerberg,
som tillträdde 1905 och som satt kvar ända
till omläggningen 1939. Når försöksgården
Gisselås i Jåmtland anlades 1920 fick även
den en inspektor eller föreståndare, Manne
Stenberg.
Som vi skall se nedan sköttes den rådgivande och upplysande verksamheten på fältet av de så kallade kulturingenjörerna. Den
första anställdes 1888. Långe rar denne en-

6l

sam, men 1904 inråttades en assistenttjånst
som i sjålva verket var en andra kulturingenjörtjånst. 1910 anstålldes en tredje kulturin-

genjör på grund av för stor arbetsbörda,
varpå landet delades in i tre kulturingenlorsdrsfflkt.""
o ch fi)rsöksa erks amhet inom
mossodlingen
Forskningen och försöksverksamheten skulle hela tiden inta den mest framtrådande
rollen i föreningens verksamhet. De allra
lörsta åren bedrevs dock endast en ringa
försöksverksamhet, tilt förmån för rådgiv-

Fmskning

ning och spridning av redan kånda rön.3r
Detta berodde på att försöksverksamheten
var en dyr och utrustningskrävande verksamhet. Carl von Feilitzens rastlösa arbete
liksom det faktum att man inte började alldeles från bö{an utan tog avstamp från den-

nes befintliga kemiska station

iJönköping,

gjorde dock att arbetet för att bygga upp en
verksamhet gick fort. Redan 1887 bildades

en kärlförsöksstation i anslutning

till den

kemiska stationen. Med kärlförsök avses försök som bedrivs under sårskilt omsorgsfull
kontroll och i skyddad miljö, oftast som förstudier till mer normala försök. Dessa startade på alhar år 1890, då en ny så kallad vegetationsgård anlades, åven den iJönköping.
Några år in på l9OGtalet flyrLade löreningen
från den kemiska stationen och hushållnings

sållskapets lokaler, till nyuppförda lokaler
med ett kemiskt-botaniskt laboratorium direkt i samband med vegetationsgården
År 1SOO paUO4aaes anlåggningen av föreningens fasta försöksgård, Flahult utanför
Jönköping. Då hade en tillf,ällig försöksgård,
också den i närheten avJönköping, Strömsberg, använts under något år; där lade förmen, började han följande år som förste
assisten t i Svenska Mosskulturföreningen.

Figur 2:1

Redan sedan 1893 hade dock utbildningen
varit målmedvetet inriktad mot just mosskulturen: studierna i Sverige och Tyskland
interfolierades av ett drygt år i anstållning

vid Modtz Fmenckels firma i Göteborg, som
representerade ett tyskt kaliryndikat, det vill
säga en konstgödseltillverkare, som genom
Fraenckel visade stort intresse för främjandet av svensk mosskultur Under sin studietid i Tyskland genomgick han praktik bland
flera av landets mest framstående agrarkemister. Avhandlingen. Uebn du Zusannmsetzung und,

d,ie

Pentosane des Torfes,

handlade

förstås om torv. Därmed var det naturligt att
han efter faderrrs död 1901 eftertrådde denne som föreningens föreståndare. 1921 låmnade han föreningen, efter att ha utnämnts till
professor och föreståndare för jordbruksav-

delningen vid Centralanstalten för fö$öksHJAnTAR voN FEtr rrzEN

(1870-1928). Som Er-

land Mårald visar i kapitel 3 knös Hjalmar
tidigt i sitt liv till sin faders verksamhet, något som inte var

o

nligtvid denna tid,

såväl

i vetenskapliga sammanhang som i andra.

Efter studier vid Alnarp och i Göttingen,
dår han 1897 avlade filosofie doktorsexa-
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väsendet påjordbruksområdet. Hjalmar von
Feilitzen rar under sin tid inom Mosskulturföreningen makalöst arbetsam med en mycket omfattande publikationsf örteckning. Aven

efter 1921 publicerades mängder av atiklar
kring jordbrukets försöksverksamhet i Sverige, Vid endast 58 års ålder avled han emel-

lertid 1928. I

eiringen ned sin verksamhet år 1894. Flahult
kom att bli den viktigaste fasta försöksgården för föreningen, liksom under dess första årtionde den enda verkliga försöksgården i Sverige.3r Marken på gården, som el
terhand uppodlades allt mer, var till stor del
dåligt förmultnad vitmossjord, q?isk för det
smålåindska höglandet. Den odlade ytan var
1895 21 hektar, 1910 36 hektar och 1936
45.6 hektar (se vidare kapitel 3)."1
Vitmossjorden på Flahult var mycket näringsfattig, och därför utmårkt som fönöksfält och som demonstrationsfält över den
rationella mosskulturens möjligheter. Den
var dock inte särskilt representativ för mossodlingarna i landet. Normalt upptog en
bmLare bättre mark före en sådan näringsfattig mark, och merparten av de tofljordar
som uppodlades under föreningens tid var
kärrmarker som hade bättre förutsåttningar

för odling ån flertalet mossar.sa För att få ett
mer representativt område att göra försök
på arrenderade föreningen år 1906 en annan gård i nårheten, Torestorp. Denna gård
låg i anknytning till Eckersholrns torvströfabrik och var beroende av den järnväg som

fanns till fabriken; när denna lades ned
1918 kom också försöksverksamheten att
läggas ned. Försr 1924 kunde föreningen
skaffa och bekosta en gård att ersätta Torestorp, Svartökårr, belågen endast en km från
Flahult, dit den snart kom att råknas.

1920 anlade föreningen ytterligare en
försöksgård, Gisselås iJämtland, och 1929
påbörjades ett fast försöksfåIt i Sör\n i Västernorrland, en egendom ägd av Mo och
Domsjö. Platserna var vål valda: å ena sidan
en gård represcntativ förde hårda omständigheter som ett nybyggarliv i Norrlands inland innebar, å andra sidan en gård förlagd

Figur 2:5a

Upprättandet av ett större permanent försöksfålt lar en central del av Carl von Feilitzens
löreställning om hur Mosskulturföreningen

Sverige, dår merparten av uppodlade torvmarker utgjordes av kårrmarker. Trots detta
blev Flahult tidigt i viss mån ett centrum för

skulle se ut, Inspirationen hämtade han
från sin studieresa i Tyskland, Holland och
Danmark under 1885. Flahults försöksgård,

svenskjordbruksforskning. Det berodde på

eller som den inledningsvis kallades, "Moss-

fåltet", grundades 1890. Marken var till
största delen steril högmosse - samma ryp av
mark som var föremål för omfattandejordbruks- och kolonisationsprojekt i Tyskland
(se kapitel 12), men som egendigen rar och
förblev ganska ovanlig somjordbruksmark i

att den länge var landets enda fasta försöksgård - det dröide lill erempel 40 år innan
en stadig sådan tillkom. De försök som där
udördes rönte sålunda stor uppmärksamhet
inom svensk jordbruksvetenskap. Bilden visar vallodlingar med den stora ladugården

och andra ekonomibyggnader

i bakgrun-

den. Fotografen,.Jansson, är okänd.

I

Fitu

2:5b

Åt I906 inhöfte föt"ningm
10 hektar od,lad, god kiixr
jord ddr Timstotp sno ssens
d,es. Försöhe
od,Iing she(Lle d.arrefrer sam

Jörsöksfiilt ankt
tid.igt

vid Norrlandskusten med sitt särskilda klimat
ochjordmån. Vid sidan avföreningens egna

försöksgårdar bedrev den ett antal hundra
lokala försök udagda hos ett hundratal olika
lantbrukare i landet.'5 Dessa var av mer eller
mindre permanent karaklär och hu\uddelen
av arbesbördan låg på denjordbrukare sorn
valt att avlåta en del av sin mark till försöksverksamhet. Till exempel bedrev föreningen

försöksodlingar med sockerbetor, stråsäd
och vall på tonmark på Gotland redan från

i 418 farcelbr.

ka grödors reaktion på olika gödselsorter.
Därpå följer en tredje kategori c), som rör
själva odlingsarbetet: försök rörande dik-

ning, torrlåggning, samt kring de problem
som ofta uppstod vid plöjning, harvning,
fräsning och så vidare, på grund av den uppodlade ton"markens fysikaliska egenskaper
En sista kategori d) handlar om val av grödor och växtföljd.
a) Aagiirand,e om jordcn clugn för ehonomisht

bdrhraftig

odling forshning

hring jordars

he-

Vad handlade då föreningens omfattande

misha sammansd,ttning Det var vid tiden för
Mosskulturföreningens verksamhet svårt att

forskning och försöksverksamhei rörande

få en mossodling lönsam. Framför allt nyod-

189o-talet.36

mossodlingen om? Eftersorn verksamheten
var omfattande såvål vad gåller antal som
bredd år det sr"årt att göra en fullstiindig redo
görelse för denna. Man kan dock dela upp
försöken och forskningen i några centrala
kategorier. Vi har då först a) ett arbete som

gick ur på atl förbällra bedömningen av
torrnnarkers duglighet för ekonomiskt bärkraftig odling, genom att öka kunskapen
om olika markers kemiska sammansättningar. På denna följer en andra kategori b) ,
Som är mycket omlattande och som intar en
central position i verksamheten, nämligen
frågan om hur de fysikaliska och kemiska
brister olika marker uppvisar kan motverkas. Det handlar då om försök kring tillförsel av gödsel och kalk, liksom försök av olika
gödselsorter och näringsämnen samt av oli64

lingen, men åven den upprepade odlingen,
var kostsam vad gållde både arbetsinsas och
pengar. En stor del av föreningens rådgivande verksamhet gick ut på att fastslå huruvida
en viss ton1nark var ekonomiskt låmpli8 att

uppodla -jag återkommer till detta nedan.
Denna rådgivning måste bygga på en solid
kunskap om olika marktyper, liksom på
fungerande mätmetoder för att kunna avgöra en tormarks duglighet.
Kunskapen om detta ackumulerades såvål i det kemisk-botaniska laboratoriet och
vid vegetationsgården som ute på försöksgårdarna. Torvjordarnas kemiska sammansättning varierar stort, men samdiga skiljer
sig kraftigt från fastlandsjordarna- f)en kemiska sammansättningen var helt avgörande
för graden av tillfönel av växtnåring, och kom

dårför att bli central; om brist på något våsentligt ämne rådde, fanns det ingen möjlighet att bedriE ett lönsamt jordbr-uk utan att
tillföra dyrbar handelsgödsel. Därför kom
föreningens verksamhet i det kemisk-botaniska laboratoriet att dominerzrs av analyser
av jordars kemiska sammansåttning. Av de
totalt 36 000 prover som föreningens kemister utförde fram till 1936 var 12 000 tonjordsprov och 12 000 analyser av skörderesultat.!7
Resrrltaten från dessa kombinerades med
botanistens mikroskopiska analyser av torvmarket samt med resultat från försöksgårdarna,ss Redan den utförligt valda placeringen av dessa innebar att samtliga de odlingsförsök som genomfördes där, i grunden var
försök om vilkajordar som var odlingsbara
och med vilka metoder; försöksgårdarnas
olika lägen syftade till att visa hur en effektiv

odling bäst kunde genomföras på olika
markryper och, framför allt i och med Gisselås bildande, olika klimat. Såväl utsäde
som skörd från försöksgårdarna analyserades av botanisten.3e
Vid brukandet av en torvmark år det ber räffande dess kemi.ka sammansätt ning
främst följande faktorer man särskilt måste
beakta: kalkhalten, kalihalten, fosforhalten
samt kvåvehalten. Mosskulturföreningen utförde en lång rad försök vad gäller samtliga
dessa ämnen. Här finns inte möjlighet att gå
igenom försöksverksamheten i detalj. Istället kan några sårskilda resultat framhållas.
Ett av dessa gäller kalkhalten. Man upptiickte tidigt att denna varierade kraftigt mellan
olika torvmarker Mossjordar är alltid fattiga
på kalk, medan kårrjordarnas halt kan vara
såvål hög som låg. Ungefär hälften av de
svenska torTn.rarkema rar enligt Hugo Osr,ald
i behov av att extra kalk tillfördes.ao Föreningen utförde bland annat på Flahult en rad
försök med kalk, och kunde där konstatera,
att det vanliga måtsättet, att fastslå kalkhalten
i procent ijorden, inte rar lämpligt, eftersom

den befintliga kalken ofta låg långt ner i
marken, medan kulturväxternas rötter var
förhållandevis ytliga. På så sätt kunde man
fastslå. att det för att bedöma en ton"marks
odlingsbarhet vad gällde kalken inte räckte

att endast måta kalkmängden i procent.
till synes kalkrika torvmarker var för

Åven

kalkfattiga vid odling. Istållet började man
måta mångden kalkhalt ijorden ner till 20
cm djup.at
Osvald menade i sinbok Myat och mlrod'ling frär' 1937 att föreningen tidigt uppnått

ett viktigt resultat vad gäller kvåvetillförseln.a2 Många tonjordar är rika på kvåve. Ett
fåtal kärrjordar behöver gödslas endast med
kali och fosfor för att ge goda skördar. Det
finns dock många kvävefattiga moss- och kårr-

marker. Möjligheterna att uPPodla dessa
stårktes förstås i och med kvävets entrd bland
handelsgödseln kring sekelskiftet 1900. Det
artificiella kvåvet lar dock dyrt, varför många
jordbrukare avstod även efter att kvåvet kommit ut i handeln. Entigt Osvald fick de i detta
beslut stöd av en gammal agrarkemisk föreställning att kirdordar i allmänhet innehöll
tillräckligt med kvåve. Mosskulturföreningens analyser av en mycket stor mängd kärr
och mossar visade dock att denna föreställning inte ståmde. Generellt sett behövde
även kårren en viss tillförsel av kväve. Hår
kunde alltså bönderna, om de gick efter sina
gamla föresrållningar som Mosskulturföreningen med sin uppfättning om det rationellajordbruket ville avlågsna, låta snålheten
bedra visheten.
b) Försök hring götlsling och halhtill;försel.
Torvmarkerna är genomgående fattiga på
kali och lider ån större brist på {bsfor, varför
sådant måste tillföras. Det år, som Hugo
Osvald fastslog, frågan om kali- och fosforbristen som år den mossodlande lantbrukarens stora problem. Det gäller att inte lägga
på för litet, samtidigt som handelsgödseln
r'ar förenad med stora kostnader. Därmed år
det inte konstigt att en stor del av försöksodlingarna, liksom även kärlförsöken, ågnades
åt denna fråga; på Flahult utgjorde gödslingsförsöken en mycket stor del av samdiga
försöksodlingar.as Det gållde att utröna vilken som var den rätta kvantiteten i förhållande tillen jords kemisla sammansättning.
Vidare tog Mosskulturföreningen på sig
uppgiften att testa nya produkter allt eftersom de dök upp på marknaden. På grund av
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deras höga priser fanns ingen möjlighet

för

en enskild brukare att testa sig fram; ett felaktigt köp kunde hli-rtom visa sig vara ödesdigert. Så Lill exempel försökte man avgöra
vilket av de olika fosforsyregödselmedlen,
superfosfat, thomasfosfat eller benmjöl som
var båst, varpå man kom fram till att skillnaderna mellan dem var ganska små.aa Denna
konsumentupplysning var inte oviktig, eftersom det inom handelsgödselbranschen dök
upp en del vårdelösa varor och förfalskningar som såldes av på landet kringårande handelsagenter (se Erland Måralds uppsats om
mosskulturens betydelse för handelsgödselns genombrott, kapitel 5). Ett exempel år
föreningens granskning av olika firmors försök att marknadsföra kali framställt ur kalkrika bergarter som fältspat. Detvisade sig att
dessa medel ofta var verkningslösa. Försök
att framställa kali ur fältspat gjordes vid flera
tillfällen, men alltid med dåligt resultat.a5
Som nämnts tidigare krävdes ofta tillförsel av kvåve, varför liknande försök gjordes
även beträffande artificiellt kväve. Flera försök gjordes också med stallgödsel, somjust
är ganska kvåverik.a6 Genom att använda stallgödsel kunde kostnaderna förvisso sänkas,

men ett överhängande problem med stallgödsling var att gödselmångden, som begränsades av antalet djur på gården, ofta
behövdes till brukarnas fastlandsmarker.
Dårför var stallgödsling på mossodlingar
mindre intressant, och försöken dårom begränsade, även om Hjalmar von Feilitzen
under sin tid som föreståndare utförde en
radjämförande försök med stall- respektive
handelsgödsel.a7

Föreningen prövade en lång rad kalkprodukter, återigen i slfte att finna inte bara det
effektivaste utan även det för brrrkaren billigasre alternarivet. Även vad gällde sättet att
använda kalken gjordes många försök. Försöken var mycket konkreta till sin natur; således gjordes försök även på olika sätt att
lagra kalk.1s
Ett inte ringa antal försök gjordes också

kring vilka grödor som kråvde mer eller
mindre

av ettvisst gödselämne. Genom analyser av skördeprov försökte man också ut66

röna hur mycket av växtnåringen som bortfördes från ett f;ilt i och med skörden. Dårtill var det också viktigt att lägga på gödseln
vid rått tidpunkt, och även kring detta udördes försök.ae Ett exempel är Carl von Feilitzens redogörelse för försök, som visade att
gödsling av potatis med råa kalisalter sånkte
stärkelsehalten i potatisen. Istället rekommenderades klorkalium som skulle utspridas på våren före såttningen.5o
c)

Dikning torrlåggning

och odtingsarbetet

-

torvtn&rkernas hsihal'iska egenshaper, När en
viss marks sammansättning fastslagits och

den bedömts som ekonomiskt möjlig att
uppodla, följer torrlåggningen i form av dikning. Dikningen år förstås helt grundläggande för mossodlingar. Den inte endast
torrlågger marken, utan fårjorden att pressas samman - att "sätta sig" - och markytan
att sjunka.5r Mosskulturföreningen genomförde genom åren en stor mångd försökvad
gållde dikningen. Vissa mossjordar är å ena

sidan mycket känsliga för en alltför stark
torrläggning, eftersom en sådan sånker
gmndvattenståndet medan marken inte tilllåter rötterna att tränga ned tillräckligt.5? En
alltför svag torrläggning - vilket var vanligare eftersom det på grund av de arbetsinsatser som krävdes var kostsamt att dika ledde å andra sidan till en alltför obetydlig
sammansjunkning avjorden och en skadlig
fuktighet. Siirskilt vid Gisselås lades mycket
av energin ned på dikningsförsök - och detta var knappast märkligt, eftersom myren
köptes obrukad i sfte att brrrkas, varför dik-

ningsproblematiken inföll av sig sjä1v53 Det
största problemet var då att beräkna markens sättning; utan en sådan beråkning gräver man antingen för grunt eller för djupt,
vilket båda år två oekonomiska förfaranden.
Själva dikningsarbetet liksom tillvägagångs-

sätten för mossodlingens övriga arbetsmo-

ment beskri\s ingående i Per Thunströms
uppsats, kap. 11.

Kring själva odlingsarbetet - röjning och
jämning av markytan, bearbetning som plöjning. fräsning. harrning och rältning - urförde föreningen en rad försök som pråglades av en strävan att motverka torvmarker-

nas ofta sämre egenskaPer vad gåller

odling.

Vid mossodlingar måste man nåmligen ta
hänsyn till, inte endast markens kemiska
sammansåttning, utan även dess $sikaliska
egenskaper Det var främst tort'markernas
större lätthet som krävde en viss försöksverksamhet. Skillnaden i vikt mellan en tonjord
och en fastlandsjord är avsevärd: en tonjord
kan ha en volyrnvikt på endast en tiondel av
en vanligjord.sa I en så lått mark får de od-

lade våxternas rötter dåligt fäste. Stoftflykten är större från en låttjord, vilket leder till
att marken sjunker snabbt, något som ska-

par återkommande behov att fördjupa dikena. En del tor'"jordar blir efter uppodling

därtill pulver- eller mjölartade i sin struktur,
vilket innebär en dålig vattenuppugningsförmåga. Torv har använts som isoleringsmaterial, och det beror på att den leder
värme dåligt. Samtidigt är torven ofta mörk

Figur 2:6

År

1889

indttade Mosskulturföreningen en

"vegetationsgård" vid Vedtorget i Jönköp-

ing. Här uppfördes 1903 en institutionsblggnad. efter ritningar av stadsarkitekten
A- Atlerström. Den rar av trä med lällare ar
betong. I kållarvåningen hanterade man
torv- och skördeprover, som torkades, maldes, tröskades, rensades etc. I bottenvåningen 1åg kring en ljusgå-rd kemiskt laboratorium, botanisktgeologiskt laboratorium samt
bibliorek och arbersrum för öwigå iänstemån: föreståndare, assistent, kamrer och

kulturingenjörer med ansvar för föreningens rådgivande verkamhet ute i landet.
I vindsvåningen fanns ett innehållsdkt mus.k.

seum/utställning och vaktmåstarbostad
Huset värmdes med kaminer och kakelugnar med olika tlper av insatser för torveld-

ning. Efter föreningens sammanslagning
med Svenska Betes- och Vallföreningen flyttades verksamheten till lantbrukshögskolan
i Ultuna. Huset år rivet och på Platsen ligger nu Erik Dahlbergsg).mnasiet.
Ftulrik mn Feilitzm. I
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varför den uppodlade tonjordens ytskikt
absorberar mycket solvärme. Det leder till
problem. Spåda plantor skadas av såväl het
sol på ydagret som av frost, eftersom den )tliga vårmen snabbt försvinner. Torvjord
viirms också upp långsammare på våren men

behåller värmen längre på hösten. En avgörande konsekvens ay detta är att Eålen går

ur marken betydligt senare på en torvmark
ån på en vanlig mark. Detta år förstås till
störst problem i Norrlar.rd. 55
Om en tänkbar odlingsmark på flera av
dessa punkter redovisar för dåliga siffror i
en analys år det bortkastat att försöka odla
upp den. I många fall kan problemen dock
avhjålpas genom tillförsel av olika 'lordförbåttringsmedel". Föreningen gjorde många
försök lad gällerjordförbättringsmedel, det

vill

mineraljord, sand,
lera eller dylikt som innehåller näringsämnen som saknas på torvmarkerna, och som
också bidrar till att göra ton'rnarkerna mindre låtta. På detta område utvecklade föreningen den sä kallade Flahultsrnetoden, vilker'
innebår att ljungen eller riset på marken
först brånns av varpå mineraljord förs på i
ett såjåmt lager som möjligt. Denna metod
kom enligt Hugo Osvald att bli gångse i landels6Jordförbättringen tas upp av Per Thunström (kapitel 11).
En lättjord är behäftad med ytterligare
såga påförandet av

ett svårt problem, niimligen en ringa för:rnåga
att båra tunga dragdjur och tunga redskap.
Utan vetskap om hur mycket marken kunde
bära utan att sjunka ihop eller låta det burna sjunka ner kunde företag som plöjning
och vältning innebåra stora problem. Särskilt kunde tonrnarkerna sällan bära tunga
maskiner, och dragdjur måste förses med sårskilda skyddsskor för att de inte skall sjunka
ner ijorden.5T Denna torn'rnarkernas lätthet
hade för övrigt en viss betydelse för övergivandet av mossmarkerna efter andra världskriget, då jordbruket mekaniserades. Med

mekaniseringen kom traktorn, som var för
tung för vissa torqnarker, samtidigt som den
effektiviserade bruket av fasdandsmarkerna.
d,) Val aa griidor och atixtföLjd,; utixtodlingens
pla.nering Från spannnå.Itill aallodling. Pä för68

söksstationerna liksom på försöksgårdarna
gjordes etr srort antal försök i ry{re att avgöra
vilka grödor som lämpade sig bäst för olika

typer av myrmarker. En lång rad faktorer
spelar in då detta skall avgöras; inte endast
jordens kemiska och $sikaiisla sammansättning utan åven meteorologiska förhållanden, grundvattennivån, $älens djup, och så
vidare. På de fasta försöksgårdarna gjordes

därför mätningar även av dessa faktorer.s3
Vad gällde val av grödor skedde under
Mosslulturföreningens lörsra dece n n ium
en viktig förändring, till vilken den åtminstone i viss mån var orsaken. Den tidiga mosskulturen, under 1So0-talets första decennier
- den brännodling som diskuterades i föregående uppsats - var framför allt till föld av

höga vårldsmarknadspriser inriktad på
spannmålsproduktion. I längden var denna
produktion ganska hopplös, då den inte
byggde på någon fungerande lära om markens näring. Span

n målsodlingarna sög näringen ur markerna, och avkastningen sjönk
snabbt. Ovanan att ensidigt odla spannmål
på tonjordarna kvarstod långt in mot slutet
av 1800-talet, och under föreningens inledande år var havre ännu det som odlades
mest på svenska torvmarker. Havren var populår, dels därför att den ansågs vara mest
lämplig på de flesta tonjordar i det att den
Lrävde relativt sett mindre gödsling än annan spannmål, dels därför att havreodling
då r,ar en lönande verksamhet, fortfarande
till följd av höga världsmarknadspriser.
Mosskulturföreningen kom dåremot ganska
snabbt att överge den tanken, då de byggde
sina värderingar på nyare våxt- och markläror liksom på den kännedom om växtnår-

ingsämnen som följt med lantbrukskemin
och handelsgödseln. Delvis på grund av föreningens försöksverksarnhet men också och framför allt, bör sägas - på grund av
fallande lönsamhet på havreodling, kom
harren under 1890-raler arr förlora sin position på torvmarkerna till förrnån för en rad
andra grödor.5s Det skall inte förnekas att
flera av föreningens representanter under
de tidigare åren hyste stora lörhoppningar
om våldiga spannmålsskördar från rikets

alla mlrar och kiirr. Föreningen visade dock

snart, att om man nu skulle odla spannmål
var det rågen, och inte havren, som bäst
låmpade sig på de syd- och mellansvenska
tonjordarna, medan kornet \,2-r bäst i Norrland.60 Annars förespråkades i allt mindre
grad spannmåI, och i allt högre baljväxter
och rotfrukter, som framför allt inte avsågs
som månniskoföda, utan för att liksom havren användas som foder. Att s;irskilt Potatisen - orh då även sådan avsedd [ör människor - lårnpade sig väl för odling på torvrnark
kom man dock snart fram till, och på detta
område gjordes mängder av försök med

olika sorters knölar. Potatisskördarna blev
större på torvmarker än på fastlandsmarkerna, och den mossodlade Potatisen motstod dessutom kölden båttre, vilket giorde
den enklare att förvara.6r
Om harren försr,ann från fälten på grrrnd
av vårldsmarknadens svångningar var den
varierande våxtföljd som ersatte den ensidiga spannmålsodlingen till stor del Mosskulturföreningens och andra agrarvetenskapliga organisationers och förespråkares
föruänst. Framför allt på Flahult gjordes en
rad försök vad gällde denna. En lika viktig
föråndring som föreningen hade stor del i
var den ökade vallodlingen - alltså gräsodlingar för djuren att beta på - på tor',rnarker. Carl von Feilitzen hade verkat för en
ymnig vall, men det var framför allt under
1920- och 1930-talen som en stor del av föreningens försöksodlingar kom att inriktas
på vallodling.6' Redan åren efter 1900 började dock Hjalmar von Feilitzen att på allvar
intressera sig för vallen, och försök med

torrjordsbetesvallar inleddes såväl på Flahults näringsfattiga mark som på den båttre
marken på Torestorp. Tiots den inledande
optimismen om stora skördar av spannmål
på mossjordar, kom verkligheten att visa ett
annat förhållande: att det var svårt, och i
Norrland omöjligt, att erhålla goda sPannmålsskördar på myrmarker. Vallodling blev
då ett rimligare alternativ. 1911 inleddes en
systematisk kontroll av avkastningen från

föreningens vallodlingar, och Hjalmar von
Feilitzen redovisade resultaten i förening-

ens tidskrift liksom i en broschyr, Om beteslallar på tontjord ( 1917). Det bör i förbifarten sågas att vallodlingen överhuvudtaget
observerades mer under 1910-talet än tidigare, vilket också bild.ar.d.et av Suenska Betes
och Vallföreningen är 1916 visar

Mosskulturföreningen argumenterade
för att vallodling på tor-vmarker kunde uppvisa ett lika bra, om inte båttre resultat, än
r'allodling på fastlandsmarker. Att det kunde
bli bättre beror på torvjordarnas naturligt
högre fuktighet. En gråsvall fordrar nämligen mer vatten ån flertalet andra odlade växter, för att ge en lika god avkasming. Detta
beror i sin tur på att antalet va-\tindivider år
betydligt fler på en vall ijåmförelse med en
lika stor odling av till exempel spannmåI.
Dårtill är vallodlingarna beständiga och de
tåcker marken året om, och inte endast delar av året, såsom är fallet med spannmålen.
Vallgräsen har också ganska korta rötter, vilket gör att de inte lika väl når ner tilljordens
fuktigare inre. Hjalmar von Feilitzen rekommenderade därför vallodlingar på torvmar-

ker som ett komplement till spannmålsodlingar på fastmark.63
En stor del av den oran nåmnda försöksverksamheten kring gödsling och enskilda
myrars egenskaper gällde förstås åven vallodlingen. Precis som det till exempel var
viktigt att utröna vilka torrjordar som var
odlingsvärda och vad som kunde odlas där,
var det av vikt att undersöka vilka torr,jordar
som lämpade sig bäst för rallodling.
Försöken kring vallodlingen rörde annars framför allt systematiken - växdöljden
- samt fröblandningarna; vilka grödor dessa
bestod av och hur många. Det visade sig
snart av försöken framför allt på Flahult, att
betesvallarna gav mycket god avkastning,
även i förhållande till fastlandsmarkerna,
och att dessa således utgjorde en av de mest
lönsamma mosskulturfornema.6a Stora delar
av den utdikade marken på försöksgårdarna

liksom på många av landets mossodlingar
kom sedan att anvåndas till produktion av
vallgrödor. På Gotlands många uppodlade
mlrar skedde för öwigt en liknande utveckling mot r'a1l, då den satsning på sockerbets-

odling som gjorts på dessa visat sig vara
mindre framgångsrik, på grund av de myrodlade betornas lägre sockerhalt och dårmed sämre konkurrenskraft.65 Det var på
detta område som föreningens försök uppvisade de finaste resultaten, I sin bok Myrar
och Myrodling från 1937 kunde den förre
föreståndaren Hugo Osvald konstatera att
försöken fallit mycket vål ut vad gäller skörderesultat, samt att "den på mossjordsbetena gmndade kreatu$skötseln kan framvisa
synnerligen lackra resultat" åven i allmån-

kom av den fortgående europeiska industrialiseringen. Den vid sidan av veden fråmst
begagnade kraftkällan, stenkolen, lar utsatt
för starka prisfluktuationer och steg kraftigt
i pris efter år 1900 på grund av ökad kon-

kurrens om de befintliga resurserna, allt
eftersom alltfler regioner i hela Europa
drogs in i industrialiseringen. En begynnande elektrifrering hade visserligen kommit
till stånd, men åven om de svenska ståderna
kom att elektrifieras tidigt var problemen
stora lad gållde transporten av el på och till
landsbygden.

het.66

Vid tiden för utgivningen av
kom Mosskulturföreningen av staten att slås
samman med Svenska Betes- och Vallföreningen, en förening grundad 1916 med slfte
att frä{ajust vallodlingen i landet, och ledd
av r'zllodlingens karismatiske banerförare i

I Sverige, liksom på andra hålI på kontinenten, ågde en mindre "torvbubbla" rum
från 1900-talets början fram till åren efter
första världskriget. en bubbla vi)kenjag redogör för i en särskild uppsats i denna antologi (kapitel 14). Den nårdes av höga sten-

Sverige, Anders Elofson. Sammanslagningen

kolspriser, den ännu inte r,unna tilltron vad
gällde elektricitetens möjligheter, samt en

Osvalds bok

visar på den ökade betydelse r'allen kommit
att få inom mosskulturen, i och med att vallodlingarna visat sig vara ett betydligt mer
iramgångsrikt och realisrislt löretag än spannmålsodlingarrra. Ännu {ugo år senare, 1956,
kunde Osva.ld konstatera att flera av de \ällar
Mosskulturföreningen anlagt ännu gav en
god avkastning.oT Vallodlingen behandlas av
Magne Tuvesson i kapitel 4.

Under Mosskulturföreningens tidevarv
gjorde vilxtförådling-en på allvar entr6 ijordbruksvetenskapen. Aven om Mosskulturföreningen själv inte inriktade sig på att ta fram
nya sorter, var den snar med att pröva dem
som kom fram från annat håll. De arbeten
som Mosskulturföreningen gjorde och som
berörde växtförädlingen behandlas i Mats
Gustafssons uppsats i denna antologi (kapitel 9).

obåndig optimism kring möjligheterna att
på ett effektivt sätt tillvarata energin i Sveriges närmast oåndliga ton'tillgångar. Mosskulturföreningen var en av de ledande förespråkarna av bränntorv, men var inte alls
ensam i sin tilltro på torven mellan 1900
och 1920. Steriges Geologisha und.ersöhning
bö{ade kring 1910 rikta stort intresse mot
torven, och 1903 startades en statlig lånefond för fråmjande av torindustrin. Staten

utförde också försök med att driva SJ:s råg
med lon. något som Mosskulturföreningen
propagerade srarLt lör. På statligt initiativ
tillsattes en torvkommitt6 1916 - eftersom
stenkolspriserna skjutit i höjden under kriget- samt genomfördes från bölan av 1900talet en rad försök och författades flera
forskningsrapporter, bland annat av The
Svedberg och Sven Od6n. 1921 sammanfat-

Tmatäkt fin brtinntora, totvströ och &nndn ind,ustriell tor-uförädling

tade Oddn rönen i Janhontorets annal,?.r7927Samma år kom den stadiga Torvkommitt6ns

Mosskulturföreningen beaktade ända sedan
starten den industriella potentialen itorvmarkerna. och gjorde särskilt lörsök med

betånkande, i vilket efterlystes ytterligare
forskning.6s Bland medlemmarna i kommitt€n frnner man för öwigt Hjalmarvon Feilitzen. Vid denna tid var dock bränntorvens
tid redan ute: bubblan sprack når stenkolspriset rasade efter kriget och elektrifieringen på landsbygden sköt fart - från att fem

torvströ. Åren efler sekelsLiftet 1900 fick
torr,{rågan stor aktualitet, men nu var det
främst brånntorven som hamnade på agendan till följd av de ökade energibehov som
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procent av landets åkerareal hört till elektrifierade gårdar år 1917 steg den siffran till 30
procent 1920.6e Under de {ugo års tid som
bubblan varade lyckades man aldrig kornma
på någon effektiv utvinnings- och framställningsmetod genom rilken arbetsinsatsen
kunde minskas, varför torven aldrig kom att

bli konkurrenskraftig.
Under bränntorvens glansdagar riktade
Mosskulturföreningen en inte obetydlig del
av sin försöksverkamhet mot att avgöra vilka egenskaper som krävdes av tor-ven vad
det gällde fuktighet med mera för att den
skulle vara låmplig som bränntorv, samt mot

olika metoder att minska kostnaderna för
produktionen av god bränntorv. Hindren

mot torvens användande som bränsle låg i
dess stora tteninnehåll, i svårigheterna att
torka den på ett effektirt sätt, samt i upptagandet av torven ur mossarna, ett mycket arbets-

intensivt och dårmed kostnadskråvande
projekt (vilket framgår av Ronnie Liljegrens
uppsats om ton'tliktandet i Sverige, kap. 13).
Kemisterna udörde ca 3 500 prov kring brånntorven, varav en stor m4oritet skedde under
torvbubblan. 1904 utförde de hela 579 prover, år 1912 239 stycken och år 1918 305
stycken; efter 1921 kom de endast under ett
år över tio stycken.To

Den mest användbara och ekonomiskt
försvarbara torvprodukten under denna tid
r?r torvströet, alltså torkad och riven tor-v att
använda som strö i stall och ladugårdar. För-

eningen genomförde en lång rad försök
kring tor\ströet, som alla enligt Hugo Osvald
visade dettas överlägsenhet ifråga om vätskeuppsugningsfönnåga i förhållande till andra

strömedel. Ungefår 2 700 kemiska försök
gjordes kring torvströet, varav en stor del
skedde på uppmaning av statsmakten under
mitten på Z0-talet.7r Trots detta kunde Osvald konstatera - år 1937 - att tonströet inte

fått det genomslag han menade att det hade
förrjänar i sr enskt jordbruk.T- Ar en ton,ströet behandlas mer ingående i kapitel 13.

Inuentningen au rikets toramarker
Mosskulturföreningens etableringstid var
också, som sagt, naturvetenskapens gyllene

era i Sverige. En del av den naturvetenskaP
liga expansionen var inventeringen av Sveri
ges natur; botaniskt, zoologiskt, geologiskt,

och så vidare. Folk for land och rike runt
och måtte, registrerade och råknade, och
hela tiden [anns bakom dessa inventeringar
ett urpräglat nyttotänkande: det som inventerades skulle kunna komma riket till godo.
Sueriges Geohgisha undersi)hning, SGU, grundades 1858, och hade som uppgift bland annat att inventera Sveriges geologi. I gränslandet mellan geologi och botanik ligger
torvmarkerna, och SGU kom tidigt att beröra dessa, bland annat i sina kartpublikationer En torvingeqjör anstålldes 1901, och
en

1909.?3

-torvgeolog
Aven Svenska Mosskulturföreningen kom
dock att ge sig i kast med detta inventerings-

uppdrag. Uppdraget att utföra noggranna
undersökningar och redogörelser för enskilda mossar och myrar liksom för större
föreningens botanister/
regioncr löll
^på

rorvgeologer. Arerigen är umlatrn ingen in te
att förakta. Sårskilt aktiv var föreningens botanist under de första 15 åren, Robert Tolf.
Denne for runt på vidstråckta resor och undersökte mossar och myraq och resultaten

redovisade han i föreningens tidskrift liksom i sårskilda skrifteq som till exempel M1rantes beskaffenhet och odlingsarirde samt fod'er-

ui)xtfloran m.rn, inom Norrbottens lain, en
grundlig genomgång av länets myrar och
deras våxtlighet. Sammanlagt undersökte
Tolf i föreningens tjånst 4 644 torvmarker
fram till sin död 1904.74 Slftet var att visa på
var marker lämpliga för uppodling, och för
industriellt tillvar-atagande, fanns.
Med Tolf försvann den aktive eldsjålen i
inventeringsverksamheten. Tiden för Tolfs
bortgång sammanfaller dock med att konjunkturen för bränntowsproduLrionen vinder uppåt och intresset fö[ torvens tillvaratagande ökar bland nåringsliv och sryrande.

Den förste statliga torvingenjören, Ernst
Wallgren, som liksom många andra under
denna tid var mycket optimistisk, beräknade
att det i Sverige fanns brånntorv motsvarande landets dåvarande årliga stenkolsimport
för de närmaste 1 500 åren.7! Mosskulturför-

Figur 2:7

Rorrnr Tolr (1849-1904) blev under knappa ekonomiska förhållanden färgarelärling
i Vrigstad och sedan f;irgare i Ingatorp i Småland, men han hångav sig på fritiden tidigt

åt botaniken. Två uppsatser av denne lekman infördes under 188Gtalet i Vetenskapsakademiens handlingar, den ena om småländsk mossflora, den andra om granlåmningar i torvmossar. Dessa artiklar rönte

uppskattning, och Tolf blev snart bekant
med Mosskulturföreningens giundare iJönköping. Han anställdes sålunda som föreningens förste botanist år 1890. Senare blev
han åven föreståndare förJönköpings läns

frökontrollanstalt, ledare av arbetarinstitutet iJönköping, samt medlem av stadsfullmäktige i samma stad. Han rar framför allt
en

outtröt ig inventerare

av svenska mossar,

fram till sin död undersökte han 4 644 enskilda mossat och resultaten publicerades
Jöpande i föreningens tidskritL. där sammanlagt ett 70-tal artiklar flnns författade av
Tolf. Han avled plötsli$t i ett slaganfall 1904,
mitt i ett anförande i stadsfullmäktige. a

eningen fortsatte att propagera för behovet
av en torvinventering, och SGU framlade
senare (1912) ett förslag till en systematisk
inventering av alla landets torvtillgångar något som inte bifölls av statsmakterna.
Mosskulturföreninsens botanister fortsatte
göra inventeringar av ytterligare ca 3 000
torr"marker fram till 1920. Samma år presen-

är Gunnar Boobergs arbete över Gisselåsmyren, en annan Hugo Osvalds internationellt
kånda avhandling över Komosse Iiån 1923.7?

Lcrade den år l9l6 tillsatta Kolonisations
kommitt6n sitt betänkande, som också rym-

av utebli\.na statliga medel.

de en inventering över odlingsbara torr.nnar-

ker i Norrlands kronoparker. Kommitt6ns
omlat ta ndr inventeringsarbete. \om pågåll
mellan 1916 och 1920, hade letts av Mosskulturföreningens botanist och torvgeolog
Emil Haglund, sorn också presenterade inventeringen i en omfattande bilaga till kornmittdns betånkande.76 Efter 1920 genomlörde föreningcn inga fler inventeringar.
eftersom SGU året innan till slut fått i uppdrag atr starta en rikruickande inrentering
av torvmarkerna. Istållet producerade enskilda {änstemän inom föreningen monografier över enskilda tornnarker. En sådan
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Till följd av brånntorvens förlorade stillning
under 192[taler kom lörövrigtsLatens intresse för systematiska inventeringar att sjunka
snabbt, med resultat att SGU:s verksarnhet
på detta område snart upphörde på grund
Den sociala frå.gan - Kolonat och
koloni,sningen aa Notrland
Föreningens sociala s1{ie kom tydligt till uttryck genom föreningens stråvan att skapa
möjligheter för och främja en kolonatrörelse på myrmarker, främst i Norrland. Att förverkliga de vackra orden om ett hem för landets söner visade sig emellertid vara ett svårt
företag. Optimismen var förhållandevis stor
ännu under 1890-talet. En skribent i tidskriften hade inspirerats av en resa till kolonat
på mossmark utanför Hannover, och såg i

detta en möjlighet för Sverige, och för sig
siålv att parafrasera Tegndr, framhållande att

man genom en kolonatverksamhet kunde
"inom egna gränser förvärfi'a Finland åter".t8
1897 lät föreningen uppråtta två självståndiga småjordbruk- kolonat efter tyskt mönster - på mossmarker vid Flahult. Den fortsättning med nationell betydelse som man
våntade sig därav uteblev dock; skalan förblev mycket liten. Så inråttades till exempel
ytterligare tre kolonat av föreningen i Småland först 1907, attjämföra med de tusentals
kolonat i Tyskland som var deras förebilderTe Kostnaderna för upprättandet av 1897
års två kolonat var höga, närmare 6 000 kr.
(föreningens samlade utgifter detta å-r uppgick till 46 000, inkomsterna till 43 000).30
Då den sociala frågan drogs till sin spets

under 1880-talet hade flera opinionsbildare
pläderat för en uppodling av de norrländska
myr-vidderna. Samtidigt som Mosskulturföreningen bildades lades de lörsta motionerna
fiam i riksdagen om kolonisation i Norrland
och om ett hävande av förbudet mot nybyggen pä statens kronoparler.^r De storajärn'
vägsbyggena i det inre av Norrland mellan
1880-talet och det första decenniet på 1900-

talet gjorde enorma vidder tillgängliga för
månsklig bebyggelse. Många var de enskilda
individer som decenniema före och efter sekelskiftet propagerade för Norrlands kolonisation och för exploatering av dess naturresurser, och åven staten verkade i samma riktning.82 Kolonisationsprojekt på kronans
mark, i kronoparkema i de nordligaste lånen,
skedde till exempel år 1891, 1909 (odlingslägenheter på 50 årr samt år 1918.8'År 1894
beviljade riksdagen medel för en kemisk och

vårtbiologisk station i Luleå för att fråmja
forskningen kring norrlåndska jordbruksförhållanden, och år 1906 inrättades en särskild
nyodlingslånefond för Norrland.sa Viljan
bland jordbmksvänliga politiker och debattörer att skapa egna hem på landet stårktes

efter sekelskifiet 1900 av den allt större arbetskraftsbristen inom jordbruket. Trots en
artagande emigration jänfört med 1880-talet
hängde också emigrationshotet som en skugga över landet även åren efter 1900.
Somjag skall återkomma till nedan fanns
der rad gäller Norrlandslrågan en inlresse-

jordbruksförespråkarna, och många politiker r förkollision mellan skogsbruket

och

stås måna om att skydda den expansiva och

exportinriktade skogsindustrin. Som ekonomhistorikern Sten-Ove Bergström har visat fick den norrländska kolonisationen sin
mest framtrådande plats under 1910-talet,
då ledande politiker som Karl Staaf och Arvid Lindman framhöll denna som en fråga
av utomordentlig beq'delse för hela riket'
Frågan kom upp i riksdagen vid ett flertal
tillfällen, och år 1916 tillsatte Kungl. Maj:t
på riksdagens anmodan 1916 en kolonisationskommittd, med uPpdrag att inventera
befintliga odlingsjordar i Norrlands kronoparker samt att ge förslag på hur kolonaten
kunde utfornas och understödjas. Att kolonisationen skulle ske på tor',marker visade
en inventering utförd samma år, enligt vilken det fanns över 34 000 ha tor\'marker att
uppodla i ett första skede, men endast 900
ha fastmark. Kolonisationskommitt€n utgick
också från antagandet att torr'mark i högre
grad än fast mark var lämpad åt kolonatverksamhet.s5 Tänken var nu att man skulle
skapa egna hem som inlevar tillräckliga för
att försöda en familj. Därigenom bands de
som bodde dår som arbetskraft till de omkringliggande gårdarna liksom till det såsongsbetonade skogsbruket, sajntidigt som
de åndå gavs möjlighet att åtminstone delvis
försörja sig sjålva med egetjordbruk, vilket
skulle hålla dem kvar i landet.36
Mellan 1918 och 1924 bedrevs kolonisationsförsök på ett E rtiotal områden i Norrland; varje plats rymde ett antal enskilda
hrrshå11.3? Den norrlåndska lånefonden kom
dock inte att utnytqas i den utsträckning
man hoppats på. De norrlåndska småbmkarna levde under små förhållanden och var
inte intresserade av att skuldsätta sig' Därför
kompletterades fonden år 1927 med statsbidrag för nyodlingsföretag.88 Detta kom att
användas i betydligt högre usträckning, och

det visar att statens förhoPpningar om ett
utökatjordbruk i Norrland ännu mot slutet
av 1920-taler rar höga. Dessa törhoppningar
uluJCkles även i stadiga Kolo[isalion:'nämndens betänkande av år 1925, vari Norrlands
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myrjordar framhölls som en outnytlad rcsurs som skulle kunna omvandlas till bårkraf tiea.jordbr-uk.3e Som Bergströn har visat
korn dock kolonisationen eiier 1925 huvudsakligen att handla om att skapa arbetskraft
ftir ett rationellt skogsbmk i statliga skogar,
och endast till ringa grad om att skapa småjordbmk.eo
Mecl tanke på Norrlandsfrågans framträdande plats under decennierna efter 1880 är
det något förvånande att Mosskulturföreningens intressc för Norrland inlednilgsvis
var g-anska svalt. Före det första decenniet
på 1900-talet publicerades ytterst 1å artiklar
i tidsLriftcn:\om r;;!de Norrland. ärerr om
Robert Tolfredovisacle er md undersökningar av norrländska D)yrar under 9o-talet.!r
Först -fir'r sek lsliftct riltadcs föreningens
blickar på allrar norrut. l913 förlade löreningen sin årliga resa för medlemmarna till

Norrbotten. 1916 alsökte Mosskulturföreningen om anslag frzin statsmakterna för att
rrpprärra en pcrmanell för'ök"ratiorr i
Norrland. Klimatet där var så mycket sämre

[igc

än i mellcrsta Sveriee, att dcn intcnsiva för
söksverksamhet föreningen hade bedrivit
längre söderut inte fullt ut kunde anvåndas
på de norrländska filrhållandena och därför

inte heller som underlas för en kolonisering. Det krävdes en försöksverksamhet under samma förhållanden som de tänkta kolonatens. Initiativet till försöksgården var
ursprungliuen inte firreninqens, utan Arvid
Lindmans, som motionerade i frågan i Riksdagen. 1919 beviljades ett anslag på 22 600
för gnurdlåggandet, ocb 9 000 för del årliga
driften.e'? Föreningen lyckades dock inte finna någon lämplig gård att arrendera, utan
inhandlade istållet en obrukad nyr, och odIacle upp denna samt byggde kring den en
försöksgård. Den fick namnet Gisselås, och
ligger utrned inlandsbanan i Jämtland, i
och representativ för - det norrländska inlandet.l']:J Kostnaderna för anlåggandet av försökspJården skenade dock iväg, då det blev
bctydligt dyrare att börjil från början zin vad

det hade varit att arrendera cn befintlig
gård, och staten fick skrida till med ett lån

2:8
Ett ao dc I7rå Jörsla mossltolonoLen uid l'krhu,ll. Bil&n gn inlry& oL en .gnnlpmsii)ll, nen at denna, .lirin den
\ska koLonolriielsen i .Virenld? riieke bltu d.L ntistan inlel; s( nmanlflgel .ndast fen kolonat, alla rid F[nhult.
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på 80 000 kr. Detta hämmade föreningens
övriga verksamheter samt gav den etl solkat
anseende i statsmakternas ögon.ea
Tros bakslagen vid Gisselås sattes ända in

på 30-talet en stor tilltro

till möjligheterna

att bedrivajordbruk på ton'marker på dessa
nordliga breddgrader. Del gällde inte endast Mosskulturföreningen. Såvål enskilda

som myndigheter och organisationer av

svårigheter som förelåg vid skogsodling på
myrrnark. Stor osåkerhet rådde vad gällde

dikning och markberedning inför planteringen, och många av de försök som giordes
både inom och utom Sverige uppvisade en
lång rad brister i form av dålig våxtlighet
och skadade tråd.e8 På Flahult inleddes ett
skogsdikningsss- och skogsodlingsförsök på
vitmossemark I905, med ett resultat som be-

olika slag förespråkade en uwidgad odlingsareal i Norrland som en lösning på skogsbygdernas försörjningsproblematik.e5

dömdes som "synnerligen klent". De flesta

Samtidigt som j ordbruksbefolkningen
minskade i andra delar av landet ökade den
länge i Norrland. De som tillkom var småbrukare som endast delvis kunde försörja
sig på sittjordbruk. Någon mer omfattande
spannmålsproduktion kunde det av klimatologiska skål inte bli tal om. I stället handlade det om boskapsskötsel och foderproduktion genom fodersäd och vallodling.
Mosskulturföreningen hade inte aktiv del i
dessa småbrukares tillkomsq några kolonat
liknande de som föreningen anlagt i Småland kom den inte heller att anlägga i Norrland. Dåremot bedrev föreningen från 1923
en ganska omfattande rådgivnings- och försöksverksamhet bland kolonister i Västerbottens och Gävleborgs län. Dessa pågick till
en bit in på 1930-talet och frnns redovisade
i en artikel av kulturingenjören för nona Sverige Edvard Hole från 1934.'g6 HansJohans5en 16'flogör lör Norrlandsfrågan i en särskild uppsats (kapitel 10).

enstaka försök gjordes också därutöver.

Försök rörande skogsd.ikning och

något större intresse för skogsodlingsfrågan.
Orsaken stod att finna i den för tiden så ak-

skogsod.li.ng

En inte ovanlig företeelse under 1900-talet
är skogsodling på myrmark. Det var också
vanligt förekommande i Tyskland och Danmark under den senare delen av 1800-talet.
Carl von Feilitzen måste ha sett en del av
dessa odlingar i ly.Lland. Ären iSverige giordes försök med mindre skogsodlingar på mpmark under 1800-talet, till exempel i Orebro
län." Sven5ka Mosskulturlöreningen ägnade sig dock endast i ringa grad åt skogsodling på mossar. Kanske var den svenska föreningens ringa inuesse förenat med de stora

plantor frös ihjäl under vintern, och de
överlevande blev små och klena.roo Några få

I

förhållande till satsningarna på jordbruk
och industriellt utvinnande av torv, r'ar dock

skogsodlingen före kriget helt marginell.
Det fanns mer framtrådande orsaker bakom föreningens ringa intresse för skogen,
än att det endast förelåg svårigheter. För det
första var föreningens intresse inledningsvis

inriktat på frågan omjordhungern i Sverige.

Att då ta för det framtidajordbruket \'ärdefulla mossar i anspråk för skogsodling skulle
vara kontraproduktivt. Det förefaller som
att Carl von Feilitz en inte alls skall ha intresserat sig för frågan. I den digra rapport från
sina besök vid försöksstationen i Bremen
och från en internationell mosskulturutställning i Berlin, publicerad i föreningens tidskrift 1887, berörs skogsodlingen med endast två rader: det sägs att den fanns väl
representerad. I öwigt ingenting.'0r
En andra anledning år mer komplex.
Carl von Feilitzen avled år 1901, men inte
heller därefter ventilerades på långa tider
tuella Norrlandsfrågan. Mosskulturföreningen drev frågan om Norrlands myrars
uppodling. Tanken var att dessa utstråckta
ödemarker kunde rorrläggas och ge försörjning åt tusentals och åter tusentals människor som annars kanske sökte sin utkomst
utanför Sveriges grånser.
Bland norrlandsdebattörerna fanns dock
starka krafter som menade att en uppodling
ar de norrländska m)rarna var ett vansinnesprojekt, och att dessa efter Senomförd
dikning istållet skulle planteras med träd,

för att på

så vis

exportinriktade

bli en del

trä

av den svenska
ruindustrin. Detta var

den kapitalstarka och kraftigt expanderande
skogsindustrins, och då främst Mo och Domsjös Frans Kempes, linje. Den argumenterades för våltaligt av flera av landets mest framstående norrlandskännare, som till exempel
geologiprofessorn i Uppsala Arvid Högbom

och den ekonomiska geografins ledande
man, Gunnar Andersson. Högbom skrev en
rad artiklar om möjligheterna till ett utökat
jordbruk i Norrland genom kolonisation, dår
han ställde sig mycket skeptisk till den tanken, för att istället förespråka skogsbrukets
ianspråktagande av de norrländska myrvidderna.r0' Kempe genomförde också om-

fattande dikningar på myrmarker utned
norrländska kusdandet för skogsodling.t03
Det skulle alltså även av den anledningen
vara kontraproduktivt för Mosskulturföreningen art sälla sig till skogsplanteringens
vänner; den skulle då hamna på kollisionskurs med sitt ursprungliga och hur',udsakliga
sfte, nämligen att fråmja uppodlandet av
mossar landet över. Man skulle därvid kunna förestålla sig att föreningens intresse för

skogsodling ökade i och med att såväljordhungerproblematiken som Norrlandsfrågan

rrnder 1920-ralet blir mindre brinnande. Så
förefaller dock inte vara fallet, om man ser
till föreningens publikationer i åmnet. På
Flahult inleddes förvisso begränsade försök
med skogsodling under 1930-talet, men de

fullföljdes inte.roa
Mitt inledande resonemang i detta ar,snitr.
om att Mosskulturföreningen undvek försök

kring skogsodling på grund av dess svårighetsgrad klarar knappast en granskning; föreningen drog sig inte för svåra och komplicerade försök vad gäller mossodlingen. Argumentet kan snarare rtindas på, och blir då

betydelse för hur odlingarna utvecklade
sig.r05 Vad gållerjordbruket var detta givet
redan från Mosskulturföreningens första
dagar.r06

Skogsdikningen och skogsodling på

ton'rnarker i Sverige behandlas
son i kapitel 8.

av Per Elias-

Råd,giuning, proatagni.ngar o ch

upplysning
Hittills har vi mest uppehållit oss kring det
botanisk-kemiska laboratoriet och vegetationsgården iJönköping, sant kring försöksgårdama. Vi har då främst berört ackumuleringen av det teoretiska kunnandet. Av de
36 000 prov som gjordes av föreningens
kemister var till exempel endast ca I 000,
insända av landets brukare.l07 Deras direkta
koppling till brukarna var därför ganska
s\48.

Anläggningen

i

Jönköping och försöks-

gårdarna var dock endast två av de ben föreningen vilade på. Merparten av föreningens arbete med rådgivning och upplysning
vilade på två andra ben. De var dels publikations- och utsrillningsverksamheten, det vill
såga

tidskriften och andra publikationer rik-

till rikesjordbrukare liksom deltaganvid
lantbruksmöten och utstållningar
det
dels de så kallade kulturingenjörerna och
deras resor runt om i landet.
Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift
kom ut med ett första nummer redan 1886,
och visade sedan prov på en aldrig sinande
artikelrikedom. Tidskriften var omfattande:
sidantalet för vissa årgångar överstiger 600
sidor Till stor del berodde detta på far och
son von Feilitzens enorma produktivitet.Jag
har ovan nåmnt Carl von Feilitzens många
tade

bidrag, men deras antal förbleknar vid sidan
av sonen Hjalmars. Denne måste nog råknas

föresprå-kare så,lunda att tonmarkernas olika

bland de mest produktiva skribenter vi har
haft i detta rike. Tidskriften q.mde dock vid
sidan av föreståndarnas artiklar en rad bidrag från såvål föreningens vetenskapsmån
och kulturingenjörer, som från intresserade
mossodlare landet över. I artiklar redogjordes för resultaten vid laboratorium och
framför allt försöksgårdar, samt beskrevs

växtnäringsförhållanden hade avgörande

även framgångsrika mossodlingar över hela

närmast ett erkånnande av Mosskulturfören-

ingens försöksverksamhets betydelse. Kunskaperna lad gäller skogsdikning och skogs-

plantering på myrmark förblev nåmligen
betydligt sämre ån vad betråffarjordbruket.
Först på 1930-talet insåg skogsdikningens

riket.r03 Nyhetcr vad gätlde redskap, gödsel-

sorter, mctoder och så r,idare avhandlades
och bedömde s i en-jänn ström.
Vid sidan al tidskrillen publiccrades artiklar lbrfattade av föreningens tjånstemän
och föreståndarc i lantbrukspressen Därutör'er-publicerade dessa cn"lång rad sårtnck, broschlrer och böcker Arligen utkom
en pedagogiskt hållen r'ägledning till försöken på föreningcns försiiksgårdar-.rr)1) I Inder
senare år kom en inte ringa del av tidsklifts-

Iiigr

artiklarna. och en rad skrifier, att röra dc
norrländska liirhållandena. Hår hadc företringen fr-ån och med 1920-ta1et cn r-ik källa
art iisa ur, näntligen liirsöksgirrden Gisselås,
som alltså lrlggdes upp li-ån grundcrr.""
()van nämndes att ttpplysningen och rildgivningen rilade i mindre gracl på Iörsöksgårdarna än på kulturingcljörerna och publikationema. Det år därmed viktigt att framhå11a,
atl sårskilt Flahult ä\'er hade ctt rådgivande,
liksom ctt pr-opagandistiskt s1'fte. Som ovan

2:9

Svenska Nlosskulturföreningen deltog mecl

utställningar och informationsmaterial {id
de regelbundet åte rkommande nationella
och regionala lantbruksmötena. Inte sållan
gcrrornlörde lörenirrgen sind <lörre mötcn i
anslutning till lantbruksmöten. I samband
mccl det nittonde allmänna svenska lant

bmksmötet i Gär'le i juli 1901 förlades Mosskultrrföreningens sommarmöte dit. Föreningens utställning visades i en egen spekta-

kulär byggnad, ritad av arkitekten

Yn81'e
R:rsrnussen och bekostad av Moritz Fraenck-

el. Den lockade "stora skaror afintresserade
besökare", till vilka hörde Oscar II och and

ra kungligheter-. Besökarna fick ett specialrrrrnrncr:r\ Srcn.ka V,,.sk rlt ur lÄr'.rrinqcn.
Tidskrift, det så kalladc "Norrlandshäftet"

UtställniDgen belönades mcd hederspris
(mindre guldmedalj). Efter lantbruksmötet
monterades trtstållningspaviljoneen ncd,
åter-uppfördes i den högt belägna stadsparken iJönköping och blev restaurang Stadspar-Len, senare sommarestaurangen Alphl'ddan
Den var vida synlig och länge en attraktioD i
Jönköping, nen den revs 1965. 1902 stiftades Svcnska Riksidrottsförbundet i den nvss
Ilyttade byggnaden . Iiedrik utn Feilitztn. )
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sades var marken på Flahult synnerligen då-

jiimfört med landets normalajordbruksmarker Carl von Feilitzen hade en tanke
med att välja en sådan marl: om löreningen
lig

lyckades med att odla upp denna och få den
att ge goda skördar kunde den visa för hela

landet att mosskultur var möjlig. De flesta
ton'marker som annars kom på fråga för nyodling rar de ur odlingssynpunkt betydligt
bätt re kärrmarkerna. Aven föreningens
många lokala försöksfålt hade en upplysande funktion, eftersom flera av försöken där

slftade till att demonstrera försök redan genomförda på någon av föreningens försöksgårdar; 1931 fanns det 118 sådana försöksfält"på 88 platser i 21 av landets län.1rr
Aterigen skulLe det bära lör långt att isin
helhet redogöra för föreningens verksamhet vad gåller upplysning och rådgivning.
Ett antal områden får isället tjäna som belysande exempel.

Rådgivningen direkt

till enskilda repre-

sentanter för Sveriges lantbrukare var kulturingenjörernas ansvar. Detta begrepp var
hämLat från Tlsk)and o.h srod lör en agronom med särskild utbildning i kulturteknik
och torvkännedom.rr2 Som sagts or'an fanns
fram till 1904 en, sedan två och från 1910
tre kulturingenjörer, med varsin del av landet att övervaka. En av kulturingenjörernas
uppgift var att överse de lokala försöksfält
som föreningen drev hos ett hundratal mossodlare på olika håll i riket. I samband med
deras besök vid dessa hade de också i uppgifL atr besöla andra mossodlare iregionen.
1890 besökte den ende kulturingenjören 27
mossägare. 1935 besökte tre kulturingenjörer 539 mossod lare.r 'Kulturingenjörerna
var verkligen på resande fot under sommarhalvåret. Sven Miiller, som var kulturingenjör mellan 1890 och 1900, besökte undersommaren 1898 165 gårdar i 17Iän - från Malmöhus till Gävleborg. Vid dessa besök bedömde
han den metod som begagnades vid de olika
odlingarna - det kunde handla om mossar
som tidigare brännodlas, liksom om mossar
som odlades med den så kallade Rimpaume-

toden (om denna, se kapitel 12), utifrån
deras möjlighet till lönsamhet. På vissa håll,
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som på olika högmossaq avrådde han från

odling, på något ställe rekommenderade
han skogsplantering. Alltid är det den eventuella lönsamheten som avgör till det ena
eller det andra.rra Frågan om vilka brukare

kulruringenjörerna besökle årerlommerjag

till nedan. I kulturingenjörernas uppdrag
ingick även att göra föredragsresor I snitt
höll de 64 föredrag per år, flest iJönköpings
lån.rru

Bedömningen av odlingsvärde nämndes
o\an som ett viktigt steg i va{e mossodling.
Som påpekades var en nyodling av en torvmark ett kostsamt företag, såvål i arbetstid
som i pengar En av kulturingenjörernas viktigaste uppgifter var därför att biståjordbrukare som stod i begrepp att odla upp en

rorrmark i den iniriala bedömningen om
ton'markens odlingsbarhet. Föreningen betonade kraftigt ett vetenskapligt synsått på
detta, och varnade lantbrukare för att försöka odla upp tonrnarker utan attförst kontrollera om det var lönsamt. För att kunna
avgöra om ett tänkbart mossodlingsföretag
var värt besvärer var det enligt löreningen
nödvåndigt att avgöra markens fysikaliska
och kemiska sammansättning samt vilka
kostnader som var förenade med att avhjälpa brister vad gällde denna, sårskilt då vad

anbelangade dikningen och tillförseln av
eventuella jordförbåttringsmedel, men också kostnaderna för konstgödsel togs upp.
Kulturingenjörerna hade att utföra beråkningar av detta till hjälp för brukaren.
I arbetet med bedömningen av odlingsbarheten låg att göra beråkningar om bortodlingen och mätningar av "torvmarkers
djup". Ett q'piskt karaktärsdrag för tor-vmarker är att de i högre grad än fastlandsjordar
är utsatta för bortodling eller slitning (den
egentliga termen är förmulming), något som
på sikt kan försvåra eller omöjliggöra odling.rro Torvmarkens uppkomst och fortblivelse beror på en ofullståndig tillgång på
syre. Uppodlingen leder till att syretillförseln
blir normal, och dårrned sker förmultningsprocessen obeh indra t. Jordsubstansen oxideral och varje år trånger man djupare ner
i myren allt eftersom.jorden försvinner. Det-

ta innebår att åven om man varje år plöjer

lika djupt kommer man hela tiden ner till
allt djupare lager i ton'marken. Stubbar som

tidigare legat på djupet dyker upp, och
jordarten åndrar karaklår. Till slut når man
ner till fastmarken under mossen: mossen
är bortodlad.rr? Det var därför av största vikt
att man tog reda på hur djup mossen var den bör vara minst en meter djup enligt
Hugo Osvald - och vad som fanns under
den. Med tanke på de stora initiala arbesinsatserna och kostnaderna tog det tid för en
mossodling att bli lönsam, och var då torvmarken för grund hann den lörsvinna innan lönsamhet uppnåtts. Detta visade sig vara

ett problem för föreningens norrlandsplaner, efiersom de norrlåndska myrarna förvisso är stora, men också t:imligen grunda.rrs

(Problematiken bortodling och markytesänkning behandlas mer ingående i Kerstin
Berglunds bidrag i denna bok, kapitel 21, liksom i Magne Tirvessons bidrag, kapitel 4.)
Föreningens gödselförsök och dess verksamhet för att sprida dessa bland lantbrukarna är ett bra exempel på hur mån föreningen var om att förena teori och praktik.

Harrdelsgödselns utbredning bland lantbrukama var nåmligen inte alls oproblematisk.

Bland många mindre brukare närdes en
skepsis mot de nya våxtnäringsmedlen efter
att dessa trots de höga priserna inrc alls lett
till de utlovade resultaten. Enligt föreningens talesmän berodde detta på att handelsgödseln anrändes på ett sätt som inte var
rationellU ofta snålades det med gödseln.
Till skillnad mot många brukare rar dessa
hela tiden säkra på handelsgödselns vålsi5
nelse, och försöken visade också detta gång
på gång. På denna punkt blev därför rådgivningen och upplysningen om att gödslingen
faktiskt lönade sig en viktig uppgift."e Föreningen lade också ner stor möda på att få

ut resultaten. såräl genom kulturingenjörerna som genom en rad publikationer i
såvål föreningens egen tidskrift som lantbrukar- och landsorspress.
Dikningen utgör kanske det största problemet vid anläggningen och driften av en
mossodling, vid sidan av gödselproblematiken. Det lör-vånar därför inte att löreningen
i alla lägen försökte argumentera för en god
dikning. I Hjalmar von Feilitzens lilla skrift

Figur 2:10
Sim en dzl aa hulturingenjii"etnas rådgi.lmingsoetkÅamhet gar dessa ävm hurs4 på Flahult, på Cissel"ås, lid insti
tutionsblggnadm iJönköplng och på andta ptatser i. Inntut. Fotot 1)isar m demonstrationshurs från Gissetås år 1921,
d,å, d,et samtidn tekniska und.erverket Laru friknlaski.n visades. Som qnes lar intresset tämligen stort. Om maskinelx,
se kapitel11.
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om betesvallar på torvjordar redogörs

så-

lunda på ett pedagogisktvis om vilken t1p av
dikning som år den mest låmpliga. Olika typer av mossodlingar krävde nämligen olika
dikning; vallodlingarna till exempel kråvde

normalt tåckdikningar eftersom djuren
kunde trampa sönder öppna diken, medan

varje år två möten, ett sommarmöte och ett
hösrmöte, varar årminsrone höstmötena i
Jönköping uppmärksammades, inte endast
av föreningens medlemmar utan även "i stadens annaler".12r Sommarmötena som inbegrep exkursioner och dylikt riktade sig dock
främst till medlemmarna.

en ny mossodling på en lös och luckerjord
inte kunde äckdikzs inom rimlig möda, eftersom sådana tonjordar satte sig, det vill såga

sjönk ihop mycket. Olika typer av täckdikningar beskrevs, och sådana uppgifter som
att betongrör inte skulle användas annat än
på mycket kalkrika marker (på grund av att
jordens humussyror annars verkar frätande
på cementen) var knappast sådant som den

enskilde brukaren kunde sluta sig

till

på

egen hand.12o

Ovan nämnde jag att Mosskulturföreningen enligt sina stadgar även hade en propagandistisk uppgift; att våcka intresse för

mosskulturen i stort. bland såväl bönder
som statsmakt och organisationer. Delvis sam-

manfaller denna uppgift med den rådgivande verksamheten, och behöver dårför inte
beröras med sårskilt många ord här. Så till
exempel verkade kulturingenjörernas föredragsresor även propagandistiskt, liksom
även dcn långa rad rkrifter som föreningen
utgav utöver tidskriften. Denna distribuerades ocLsä ri)l andra agrara institutioner i riket, Demonstrationer av Flahult kunde förstås även de ha ett propagandistiskt sfte likavål som ett rådgivande.
Ytterligare några verksamheter bör dock
kort nämnas hår, för fullsrindighetens skull.
Så gott som varje år deltog föreningen vid,
eller arrangerade själv, utstållningar, ofta i
samband med lantbruksmöten runt om i landet. Ett sent exempel är den berömda Stock-

holmsutställningen 1930, men redan 1886
arrangerades en utställning om mossjord,

handelsgödselmedel, torvströ och brånntow iJönköping. Föreningen bedrev därtill
ett museum i ansluming till vegetationsgården iJönköping. Det förefaller dock inte ha
fört någon mer vital tillvaro, och uppmärksammas sällan i föreningens publikationer.
Vid sidan av utställningarna höll löreningen
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Kort om Svenska Mosskulturföreningens förhållande till
lantbnrkare, stat och näringsliv
Vi har ovan sett i hur hög grad Mosskulturföreningen vid dess bildande lar ett barn av
sin tid. Aven om man ser till medlemssammansättningen samt till föreningens relation till lantbrukare, stat och näringsliv
framgår återigen ganska rypiska drag. Flera
av dessa kan ses som problematiska vad gäller föreningens möjlighet att uppnå sina
q.ften. Det gåller framför allt medlemssammansättningen samt relationen till landets

olikajordbrukare.
Om mosskulturen skulle kunna bli den
givare av framtida skördar och garant för
den svenska folkförsörjningen som föreningens tidigare talesmän önskade och trodde, krävdes framgångar bland landets vanliga bönder och småbrukare. Detta gällde
förstås särskilt Norrland, dår det var småbrukare inriktade på grododerproduktion
och vallodling som var den tånkta målgruppen. vilLet rldligt tramgick ar löreningens
kolonatambitioner och dess verksamhet vid
Gisselås från 1920-talet. Det småländska
höglandet var ett annat sådant område.
Den som såtter sig in i Mosskulturföreningens medlemssammansättning ser tämligen omedelbart att föreningen inte alls var
vad vi i dag skulle kalla folklig. Medlemmarna var i allmånhet godsägare eller godsförvaltare, bmksförvaltare, grevar eller friherrar: stora markägare. Dår fanns också politi-

ker och myndighetsrepresentanter, såsom
riksdagsmän, håradshövdingar och landshövdingar Där fanns förstås också agrarvetenskapen och agrarindustrin representerad: en borgerlig grupp bestående av agro-

nomer, kemistet lantmåtare, tor-vströfabrikanter, handelsgödseltillverkare, producenter avjordbruksredskap. Småbrukarna dåremot var inte med. Att me dlemssammansättningen såg ut på detta sätt behövde förstås inte vara ett problem. Myck€t tyder dock

på att Mosskulturföreningen åtminslone
fram till och med första vårldskriget hade
svårt att nå ut till de mindre brukarna. Resultaten av föreningens forskarmödor och
försök presenterades fråmst i tidskriften,
:,amt lörmedlades genom ku lt uringeniörernas resor i landet. En prenumeration på tidskriften kostade år 1 898 wå kronor plus porto
för småbrukarna (1:50 för medlemmar). Upp
lagan på 4 000 exemplar för år 1897 kan synas hög, men då kan melparten antas ha utgått till föreningens 3 159 svenska samt 159

urländska ledamöter, samt till in\Lilutioner
och bibliotek. Hur många medlemmar som
ocLså var prenumcranter är srårt att argöra
eftersom tidskriften inte ingick i medlemsavgiften, men att ett inte ringa antal av medlemmarna införskaffade tidskriften kan ändå
antas, sårskilt som det av föreningens verksamhetsberättelse för år 1898 fiamgick att
tidskriften distribuerades "till föreningsmedlemmarne, till hrrshållningssällskapen, lantbrr.rksinstituten och lantbruksskolorna, till
tidningspressen och såsom postupplaga".r'?!
Endast ett fåtal småbrukare i riket kan därför ha haft direkt tillgång till tidskriften. Däremot kan de naturligwis ha tagit del av rönen
via

lantbrukskolot hushållningssällskap och,

inte minst, föreningens kulturingenjörer. Det
är dock s\årt att få någon kunskap om detta.
En blick på vilka brukare kulturingenjören Sven Mriller planerade att besöka under
år 1898, visar på samma oförmåga att nå de
mindre brukarna direkt. I Södermanlands
län besökte Mriller sålunda två friherrar, en
greve, två godsågare, en ingenjör, en ryttmästare, en disponent samt två godsförvaltare. I Ostergödand besöktes vid sidan av en
arrendator en bruksförraltare, wå godsågare, en fabriksägare, en ingenjör, en häradshövding, en direktör, en greve, en disponent
och en brukspatron.les Naturligwis kan n.fndre brukare ha mött upp och lyssnat vid dessa

tillfällen; mindre brukare kan också ha nyttjat markägarnas marker genom arrenden
och dylikt. Det framgår dock inte av redogörelserna.
Småbmkaren var alltså till en början inte
medlem i Mosskulturföreningen, som dominerades av storjordbrukare, adel och ett vetenskapligt skolat eller ekonomiskt borgerskap. En fråga som följer på detta konshterande år huruvida den negativa syn på bonden som konservatir', traditionalistisk och
ibland till och med lat, som beskrivits i föregående kapitel, framträdde i Mosskulturlörcn ingens publikaLioncr. Under löreningen.
inledande år kan faktiskt skönjas en ganska

negativ syn på den svenske småbrukaren.
Denne var inte endast okunnig om hur
mosskultur skulle bedrivas; han ansågs också
vara ovillig att ge sig på sådana företag. Han
\,ar helt enkelt inte alls benägen att ägna sig
åt "rationellt jordbruk". Bönderna uppfattades som traditionsbundna samt skeptiska

mot liksom okunniga om det moderna som ju ändå. enligt l\4osskulturli;rcningens
talesmån. var samma brukares framtid och
nyckel till ett ökat välstånd. Inte undra på
att det ledde till en viss liustration - ett av
löreningens dclsl{ten varju upph sn ing.
En författare i tidskriften, Gunnar Andersson, ger 1890 uttryck för den uppfattningen: "När man i dessa trakter talar om
odling av dem Iav torrlagda sjömarker i Västergödandl, mötes man dessvärre af fullständig saknad af kunskap om hvad den
moderna mossodlingen lörmår art ulrälta."t:a I samma artikel framgår att ett flertal
bönder blivit ruinerade till följd av ett iö-

sänkningsprojekt vars kostnader blivit mångdubbelt högre än de planerade. Att det kunde leda till misstro från böndernas sida hade
Ardersson ingen förståelse förr'5I sjålva verketvar- såsom fiamgått i föregående uppsas
- bönderna ofta, på grund av de höga initialkostnaderna, skeptiska ti11 stora torrläggningsprojekt. r'6 Dri\'ände l?r istället traktens
godsågare och agrara elit - de som var med

i Mosskulturföreningen.
Carl och Hjalmar von Feilitzen delade
uppfattningen att bönderna var traditions81

bundna och obenägna att inse de långsiktiga fördelarna med modern
ningsvis

dyr- mosslultur.

-

och inled-

EII längre citat ar

Hjalmar från Mosskulturföreningens tidskrift, årgång 1906, visar tydligt på denna
inställning:
När man då frågar, hvarför ägaren eller arrendatorn ej skötersilljord bättre, får man
vanligen Lill \\ar. del löndr sig ei all läBga
necl s-tora kosrneder därpå. ri ha ei råd att
qiha ut så myr ket lör konstgödseln. oelr vi
åro nöida rned dcn skörd \ i få'
la, det år där felet ligger'
'-Del
är bra som der är" har.å länge [årt
sälla 5om ursäkl lor slöhelen och oforetag.'r-het"n. r,' man btir helt lörundrad om
någon kommer och söka taga en ur denna
åsikt.r27

Denna negativa uppfattning om hönderna
som konservativa och till och med lata var

inte något nytl för Mosskulturlöreningen'
och som Erland Mårald Pekat på vid slutet
av 1800-talet inte heller unikt för denna.Lt3
Den bottnade i att bönderna inte hade samma tilltro till det rationella, på vetenskaplig
grund baseradejordbruket, som de skolade
förespråkarna för samma jordbruk. Hjalmar
von Feilitzen var övertygad om att oberoen-

de och välstånd skulle följa på bondens
övergång till mtionella metoder - och om
derta var han lörstås inte ensam om inom
föreningen.r2e Bonden sjålv tirtade dock
hellre på de risker som var liirenade med ett
sådant företag. Böndernas misstro mot moss-

kulturen framhölls ofta.rr0 Ett exempel på
hur det rationellajordbrukets resultat misstroddes var enligt kulturingenjör Sven Miiller böndernas inställning till hö Producerat
på mossmark. Det handlade då inte om att
de var obenågna att odla det, utan de vågrade till och med att köpa det av andra De
trodde att hö från fastmarksland var bättre
för diuren än mosshö, och det var enligt
Muller svårt att få denna villfarelse att försvinna. Han utbrast: "Att sådant kan existera
i slutet av vårt upplysta århundrade, är enastående, ja, nästan otroligt."rsr

Med tiden lärde sig tydligen föreningen
att hantera de mindre brukarnas skepsis,
och den negativa synen på dessa försvinner
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ur tidskriften. Föreningen förefaller ha
kommit närmare småbrukarna redan under

det första decenniet på 1900-talet, eftersom
dessa då i allt högre grad började anlita kul-

turingenjörerna, vilket speglas av att dessa
utråttade allt fler och allt mindre förrättningsuppdrag - ett tecken På att storjordbruken blivit något mindre dominerande'
Denna utveckling fortgick sedan alltmer:
antalet förrättningsdagar som kulturingenjörerna anvånde för varje odlare minskade
kontinuerligt från 1,7 år 1901 till 0,5 år
1926-35, på grund av att allt mindre brukare tog kuituringenjörerna i anspråk- Att få
ett besök av kulturingenjören kostade normalt pengar, men föreningen avsatte från
1902 ett antal fria förråttningsdagar ämnade
för mindre brukare, och även hushållnings-

sällskapen skred ibland in och betalade för
besök hos mindre brukare.t3'?Det förefaller
alltså som om föreningen med åren awikit
från att vara en förening för ståndspersoner
och ett burget borgerskap med bruks-, agra-

ra eller agrarvetenskapliga intressen. Den
un'ecklingen är knappast unik för Mosskulturföreningen utan speglar förstå-s hela samhällets utveckling under denna tid då resterna av ståndssamhället var under aweckling, samtidigt som småbrukarens status'
som en lösning på tidens sociala problem,
förblev hög i samhällspolitisk och agrarpoli-

tisk diskussion åtminstone fram till 1930talets agrarkris.r33
Till statsmakten hade föreningen ett am-

bivalent förhållande. Staten gick tidigt in
som finansiär av verksamheten, och kom
inom kort alt \ara den överlägset största
medelgivaren; näst mest gav hushållningssållskapen (se är'en kapitel 5). Detta togs med råtta - son ett tecken på att stasmakten höll med föreningen om att mosskulturen var en för landet väsentlig fråga. Samtidigt var staten inte helt välvilligt inställd
vad gällde att bifalla den rad av önskningar
och framstållningar föreningen avgav i sfte
att främja mosskulturen. Mosskulturföreningen fick inledningsvis inget statsbidrag
alls. Man bör komma ihåg att Mosskulturföreningen kom mitt i mosskulturvågen,

och att den inte startade denna. Eftersom

göra på en ökad mosskultur Att företrädare

staten hade satsat pengar på mossforskning

för dessa branscher intar en framträdande
roll i föreningen år därrned inte sänskilt konstigt - även om det är en uppgift av den t)?
som tendenr attinte förekomma ijubileums-

och mossodlingsförsök i Lantbruksakademiens regi samt hade goda rådgivare och
sakkunniga i lantbruksingenjörerna, sågs
inledningsvis inget behovför en sårskild förening. 1890 började dock ståten bidra med
medel.r3a Därefter ökade dessa stadigt. Staten nyt{ade också den expertis som Mosskulturföreningens Uänstemån stod för; som
ovan nåmndes medverkade Hjalmar von
Feilitzen i i916 års torvkommission och Emil
Haglund i Kolonisationskommitt€n. Kemisten har Lugner medverkade i en utredning
om handeln med tonströ under 1920-talet.
Ett exempel på hur staten inte gick föreningen till mötes är frågan om Lalkpriserna.
Merparten av odlade torvmarker behövde
rillförsel av kalk. Kalk var dock ingen örerflödsvara i Sverige, varför långa transporter
kråvdes för att denna skulle komma de
mossodlare till godo som behövde den och
ville köpa den. Föreningen gjorde dårför
redan år 1886 en framsrillan om sånkt frakttaxa på kalk vid jårnvågstransporter. Den
bifölls inte och upprepades dårför flera
gånger Först 1907 bifölls förslaget sedan en
av föreningens mera framstående medlemmar, en av landets största rlossodlare greve
Knut Posse, lagt en motion därom i riksdagen. Därefter ändrade dock StatensJårnvägar sin taxepolitik varför ingen taxesånkning skedde. Föreningen fortsatte oförtrutligt sina försök att åter få ner taxorna på kalk,
1917, 1923, 1929 och 1932, de senare åren
även på handelsgödsel - utan fiamgång.r35
Föreningen hade naturligtvis också rela-

tioner till näringslivet. Den ökade odlingen
på tonmarker möjliggjordes av utvecklingen inom handelsgödselindustrin. De mål
som Mosskulturföreningen arbetade för
innebar, om de förverkligades, en kraftigt
ökad förbrukning av handelsgödsel, eftersom mossmarkerna normalt behövde mer
av den varan ån fastlandsmarkerna, och ef:

tersom Mosskulturföreningen efterstråvade

en mycket omfattande nyodling. För enskilda importörer och tillverkare av artificiella
näringsåmnen fanns det därför vinster att

skrifter.
Faktum är att den kemiska industrin och
Mosskulturföreningen stod i nära förening
med varandra, samt att den förra såg den
senare som ett redskap att nå ut med sina
produkter.136 Det tydligaste exemplet på detta
utgörs av grosshandlare Moritz Fraenckel i
Göteborg, bror till Handelsbankens berömda direktör Louis Fraenckel. Moritz Fraenckel lar en av laldets största importörer av han-

delsgödselprodukter Han och hans bror
kom från Aschersleben söder om Magdeburg i Tysklar.rd, som med bland annat stora
kalibergverk var ett av Europas centra för
handelsgödselproduktion. Fraenckel var inledningsvis Mosskulturföreningens största
enskilda mecenat. Han skånkte inte endast

stora pengar till föreningen, utan bidrog
även med gödselprover och dylikt utan extra kostnad. 1889 oroade sig Carl von Feilitzen över en internationell prisstegring på
Thomasslagg, och ville därför genomföra
försök med olika typer av finmalet råfosfat.
Efter att ha bett om prisuppgifter på detta
av Fraenckel, stållde denne upp med vad
som behövdes utan kostnad (se om detta
även Erland Måralds uppsats "En katalysator

för det modernajordbr-uket", kapitel 5).137
Ett annat exempel på föreningens kopplingar till kapitalet är dess sekreterare mellan åren 1886 och 1907, Wilhelm Kylberg,
som också var en framstående konstgödsel-

handlare. Erland Mårald har tidigare visat
hur nåra näringslivet, Mosskulturföreningen (och Gotlands hushållningssällskap)
samt staten verkade vid uppråttandet av
Roma sockerfabriks aktiebolag på Gotland
samt av en kemisk station på ön.r33 En jåm-

förelse mellan annonserna i Mosskulturföreningens tidskrift genom åren och medlemsförteckningar visar också att de flesta
annonsörer av artificiella näringsåmnen liksom jordbruksmaskiner av olika slag också

år med i föreningen. Bland förteckningen

Figur 2:11

för fortsatta studier och ett rikligt studiematerial. Hans doktorsavhandling om Komosse

lrån

1923 anses urgöra en milsrolpe inom

svensk växtsociologi och gjorde honom
snabbt internationellt kånd. Osvald återvände till Mosskulturföreningen 1925 som
tillförordnad stiillföreträdare, och han stannade efter att ha blivit företrädare 1927 till
1934. Osvald rar en mångsidig person med

en framgångsrik och omfattande karriär:
han var efrer sin tid i Mosslulturföreningen
professor i viktodlingslåra vid Lantbrukshögskolan fram till 1959, men också under
lång tid vice ordförande och ordförande i
Svenska Naturskyddsföreningen liksom under några år i Sveriges allmänna lantbruks1jänstemannaförbund. Han var riksdagsman

i första kammaren 1948-63 samt innehade
expertuppdrag i en rad statliga utredningar
och kommissioner av vitt skilda slag, såsom

Emåutredningen I 959-65 och Kommissio

Huco Osver-o (1892-1970) var liksom far
och son von Feilitzen mycket produktiv,
men till skillnad från vad gällde dessa kom
inte merparten av hans yrkesliv att vigas åt
Mosskulturföreningen. Han gick i lära hos
den kände professorn i vilttbiologi i Uppsala Rutger Sernander, och inriktade sig ti-

digt på ton'markers uppkomst och utvecklingsfaser En anställning som botanist vid
Mosskulturföreningen mellan 1915 och
1919 gav honom både ekonomiska medel

över utlåndska medlemmar finns också flera
av de stora kali- och fosfur producenterna i

Tyskland, som Kaliverken i Aschersleben
och grannstaden Stassfurt.

nen för bakteriologisk krigföring 1951-52.
Som om inte det var nog var han också engagerad i olika föreningar och sällskap. Han
var sålunda ordförande i Sveriges världsfederalister under tio år, samt i Samfundet
Sverige-Israel lika långe. Dårtill skrev han

flera popu lärver enslapliga slrifter. såsom
Ahnnt nlltoudxtn ( 1959\. Vallodling och udxtföIjd.er (1962), och Potatisen. Odlings hbtorid
och awtändning (1965). Jorden kan löd.a oss
(1963) tar ett globalt perspektiv på befolkningstillväxt och lir smedelsförsö rj n ing.
Inom svensk mosskrtl:ur ulgör Mlrar och m1rcdling (1937) det enda standardverket. t)

den sena Mosskulturföreningens magnum
opus, författat av dess vid sidan av far och
son von Feilitzen mest framstående medlem. Boken år ett praktexempel på föreningens stråvan att kombinera teori och praktik; mångder av forskningsresultat, varav

Föreningen på nedgång och
på upphällning - 1920- och

1930-talen
I denna artikel har jag vid flera tillfällen
hänvisat till Hugo Osvaldsbok Xtlyrar och myodling frär. 1937. Det är inte alls märkligt,

eftersom denna utmärkta skrift är något av
84

merparten framlommit i löreningens regi,
sammanfattas på ett pedagogiskt vis. Det är
en bok som riktar sig såvål till forskare som

till myrodlarna själva. I någon mening är
dock boken i än högre grad löreningens
"grande finale". Når den kom var ändå
mosskulr u rens glansdagar lörbi.Iöreningen
satt under statlig kontroll för att snart sam-

manslås med Svenska Betes- och Vallföreningen, och de odlare vilka Osvald rar så mån
att göra sig förstådd av stadigt allt fårre i

hela riket, med undantag för Norrland.
Dessa tendenser kunde ses redan under
1920-talet. Då började medlemsantalet att
Ialla. Före kriget hade föreningen över 3 000
medlemmar 1925 hade den 1 197 medlemmar; 1935 var medlemsantalet nere på 700.
Ett fåtal godsågare fanns då kvar i leden
men lar berydligt ärre i proportion till mindre lantbrukare och hemmansägare. Därtill
hade emellertid gruppen vetenskapsmän agronomer, jordbrukskonsulenter, lantbruksingenjörer och så vidare - kommit att utgöra
en ganska stor del av medlemsantalet, vilket
pekar på att föreningen !årmades från den
agrara praktiken.rs0 De qjunkande medlemsantalen sänkte förstås också tidskriftens

upplaga och spridning. Deltagarleden vid
föreningens årliga möten blev allt glesare.
Hjalmar von Feilitzen lämnade föreningcn
för andra uppdrag inom statens hägn år
1921. Dennes febrila aktivitet och oändliga
aktivitet ersattes endast i mindre grad, även
om hans efterträdare, Hernfrid Witte, Hugo
Osvald och Gerhard Rappe, också visade en
stor arbetskapacitet. Det bör framhållas tydligt, att vad gällde mossodlingar, och då
lramlör allt rallodlingen. pågicL en intensir
försöksverksamhet under 1920- och 1930talen, och åven om publikationerna på det
området var betydligt färre ån..förut, var deras antal ändå inte alls ringa. Aven om denna undersökning endast stråcker sig fram
till 1939, bör framhållas, att en del av försöksverksamheten därefter fortsatte som ti-

digare, nu i Sumska Vall- och Mosskulturftirm'
izgu?z, under statligt överseende. Budgeten
var dock betydligt stramare, verksamheten

mindre och kopplingen till det praktiska

dra till att lösa kom också de att till viss del
förlora sin aktualitet. Emigrationen förblev
hög till första världskriget; sållan understeg
den årliga siffran 10 000 personer. Efter kriget minskade dock utvandringen, för att i
stort sett helt upphöra 1923, då USA, på
grund av oron för en okontrollerad befolkningsökning. införde striktare imm iqrationslagar, vilka gjorde det mycket svårt för
immigranterna att få stanna i landet.rl0 Emigrationen behövde då inte mowerkas långre.
Ären om lörsöksverksa

m h ete n

k-ring mos\-

odling och vallar var och förblev omfattande
verkade nu föreningen i ett helt annat klimat ån vad som varit fallet före kriget. På
grund av föråndrade ekonomiska förhållanden inomjordbruket hamnade många mosskulturprojekt och ännu fler visioner i skriv-

bordslådorna. Efter kriget inträdde ett kraf-

tigt prisfall påjordbruksprodukter, och de
förblev mycket låga under 1920-talet, för att

ytterligare falla under perioden f928-32.
Lönsamheten inom jordbruket var mycket
låg; som Mats Morell påpekar i sin agrarhistoria pyrde missnöjet bland många bönder
över att verksamheten inte bar sig ens under
normala år.rlrEn företeelse i marginalen
som mosskulturen riskerade då att få stryka
på foten. Ett kraftigt prisfall på handelsgödsel bidrog inte tillräckligt till att hindra eller

bromsa denna uweckling.
Samtidigt förefaller det under 1920- och
193o-talen ändå ha skett en trimligen omfattande nyodling på mossmarker. Den ägde
rum i Norrland. Orsaken till detta lar främst

möjligheten att i Norrland försöia sig på ett
icke sjålvtillräckligt småbruk kombinerat
med säsongsarbete inom skogsindustrin.la2 I
Norrbottens län skall 12 000 hektar mossod-

klart nedtonad.

lingar 1920 ha utökats till ca 30 000 hektar,
eller en tredjedel av länets totala åkerareal

Nedgången skedde under en period, då
flera av de områden där föreningen verkat

Under 1930-talet, och framför allt under

förändrades. Bränntorven försvann helt
som samhällsfråga och brånntorvindustrin
dog sotdöden (se kap. l4t.Tor-vinventeringarna som utförts fram till kriget upphörde.
De sociala frågor som föreningen velat bi-

åren efter det andra världskriget framstod
dock Norrland inte alls som etl jordbruhets
framtidsland, även om jordbruket dår fortsatte växa. Detjordbruk som ökade i Norrland var småskaligt och inte tillräckligt för

1950. Dårefter kom de snabbt att överges.r43

uldrt uls5Ltc Pd aLL
skogsindustdns
förfogande.
denne stod till
med
segern
framSkogsintresset hade avgått
jordbruksentusiasterna.
för
I andra delar ar' landet minskade ytan odlade torvmarker. Skattningarna på mångden
uppodlad con'mark under denna senare del
av Mosskulturföreningens verksarnhet år
vaga och motsägelsefulla. Herman Hjertuctr crrs( uc

stedt, kemist

i Mosskulturföreningen och

efter sammanslagningen i Svenska Vall- och
Mosskulturföreningen, skattade i den senare föreningens tidskrilt 1946 den odlade
mossmarken till en areal av 705 000 hektar,
vilket alltså skulle ha inneburit en ganska
kraftig ökning från 1920.rrr De r.rppodlade
mossrnarkernas areal låg då kring 650 000
hektarra:' Folke Strömblad skattade i sin ar.
handling från 1953 emellertid de uppodlacle rrossmarke rna år I94U till ca 1100 000

hektarI r'i Den inventerittg sonr ulfiirdes av
Hushålln ingssållskapcus förbund för år
1949 låmnar en ån lägre siffra, 426 400 hek-

ä

Ldr, urcl

,lrrlrucr

heter.'" Att mossodlingarna på sina hålJ
minskade råder det dock inget tvivel om.
Mellan t922 och 1957 minskade den upp.
odlade arealen torr,'mark i I{ronobergs Iän - i
vilket län Nlosskulturföreningen var mycket

- från 27 000 till 23 300 hektarlrs
Mosskulturen framstod under 1930-talel
i allt mindre grad som fosterlandets rädda.
re. Torvryrarkerna klarade inte av de rnaski
ner sonl i våxande utsträckninp; infördes i
jorclbmket. Den agrara krisen under 1930.
talet skapade cn ny insikt om att det svenska
jordbruket inte var landets modernäring; att
en näring som endast med möda kunde faiF
verksam

sörja de som var verksamma inom den knappast kunde bereda hundratusentals arbets'
lösa någon utkomst.
1930-taler blev de stora.iordbmksregleringarnas tid. Staten läg..g..er om sin.jordbrukspolitik sorn en följd av tidens stora agrar-kris.

iindå till största delen statsfi'
förclingal som N4 oss ku Lu rfii r-

Prir.zrta men

nansieradc

I

rL*
-r' .*.

3 r5
Figur 2:

l2

el1 stor dd ar anliiggningsatltel.t ri(l Cisrelås utfii-dex a slltlligl Jin(inti.mle nödhjtilpsarbelatt
sanbanrl netl et'terkrig;kisen, llliggi;r lrobLmel med höga hastna(Ler orh nånga arbet.ttintmar aitl ankiggn in.gsar
beten Jör )nosskuLtrr lnl.t (kn subrentionei"urle arl)dsktule höllf(;t?nin!:?n på oll tkonamiskl s4.l La:ig talLen ölra
ll,uuudeL i o(h n.d dcth prcj?.LL Tiots (ldto nänl?s åIminstan? inle(Lnings is Ji;rholqningar on alL Gisselås shu.ll

Det

.lbltton alt

eningen blir då föremål för statens ökade
intresse. Når den ene av föreningens två kemister pensionerades 1932 drog staten in
det anslag den givit till dennes lön.ras Det
var ett förebådande av resultatet av 1934 års
stadiga utredning om försöksverksamheten

inom jordbruket och trädgårdsodlingen,
vari menades att den verksamhet som Mosskulturföreningen utförde också utfördes av
andra instanset såsom Svenska Betes- och

Vallföreningen och landets kemiska och
våxtbiologiska stationer. Samtliga dessa var
till allra största delen statsfinansierade, och
organisationen innebar därför ett slöseri
med statens pengar.r50 Mosskulturföreningens stadgeenliga mål var inte heller helt i
linje med den politiska verklighet som uppstått i agrarkrisens spår: det talades nu om
en kraftig produktivitetsökning på den befintliga marken, vilket i kombination med
en sånkt folkökningstakt och en endast
långsam t ölande lir'smedelskonsum tion gar
tendenser till överproduktion och en därpå
följande risk för avfolkning av landsbygden.r5r I en sådan utveckline blev såvål kolo-

nat som nyodlingsprojekt anomalieq gammaldags verksamheter som snarare motver-

kade än gagnade en positiv utveckling. De

stora norrländska torrläggningsföretagen
som staten lät genomföra under 1930-talet,
såsom utdikningen av Salt- och Fetmyran i
Arvidsjaur, genomfördes såsom arbetslöshetsprojekt, som sysselsatte några hundra

man

i lorm ar AK-arbete i tre-fira år.

Även

om en tanke varit att kolonister skulle få bosätta sig på de torrlagda markerna, blev detta
inte ett framtrådande drag i dessa projekt. I
Anidsjaur uppodlades endast 70 hektar av
de 1 500 som torrlades.rt2
1936, samma år som föreningen frrar sitt
5O-årsjubileum med några sista optimistiska
utbrott, beslutar statsmakten, som ett resultat
av 1934 års utredning, att föreningen skall
sammanslås med Svenska Betes- och Vallföreningen under namnet Svenska Vall- och
Mosskulturföreningen, samt komma under
noggrannare stadig kontroll. Sammanslagningen sker 1939. Vallodlingens roll inom

mosskulturen betonades därmed, medan

kolonatverksamheter, torrläggningsföretag
och torvindustriella verksamheter lades i
malpåse.

Resultat
Något skall avslutningsvis sågas om resultaten av föreningens verksamheter Lyckades
föreningen med sitt huvudsyfte att fråmja
mosskulturen i Sverige? Frågan är svår att
besvara. Mellan 1870 och 1900 lår ungefår
150 000 hektar odlingsjord ha tillkommit

genom torrläggningsprojekt. En hel del av
den arealen, såsom de marker som frigjordes vid sänkningen av Hjälmaren, Kvisma-

ren och Mosjön på f870- och 1880-talen,
liLsom de som sänLningen av Tämnaren i
Uppland 1872-78 gan tillkom dock innan
föreningens grundande. Det gåller även
stora arealer myrmark.!53
Vid 1900-talets början fanns cirka 600 000

hektar uppodlad myrmark i Sverige.'54
On e kligen må5re N4osskullurföreningens
insatservad gåller uppodlandet och framiör

allt skötseln av denna mark ha varit av vikt.
Den srora nyodlingsper iodcn i Sverige rar i
dock stort sett över ungefär samtidigt som
föreningen grundades. Nyodlingen nådde
sin största omfattning på 1870-talet och gick
sedan nedåt. Från 187O-talet började landsortsbefolkningen att minska i absoluta tal,
och under 190o-talets första kvartssekel höll
nyodlingen inte jämna steg med befolkningsökningen.ri'5
För att ha bidragit

till en

pansion kom allLså

osslu lt u rfören ingen

M

ny odlingsex-

för sent. Med Herman Juhlin-Dannfelt kan
håvdas att Mosskulturföreningen ändå spelade en stor roll för de nyodlingsprojekt
som faktiskt genomfördes, i det att den
spred nya, på r'etenskapliga grunder baserade metoder för hur mosskultur skulle bedrivas.r5'i Föreningens expertis kallades in
vid planlåggningen och förverkligandet av
torrlåggningar och bidrog med sitt kunnande; till exempel var det Robert Tolf som
1897 gjorde inventeringen och bedömningen av Bålinge Mossars odlingsbarhet inför
detta stora och ganska välkända torrlägg87

ningsprojekt (som kom igång 1904).15? Även
om föreningen, som sagts ovan, kan ha haft
problem att nå fram till de mindre brukarna. hade den ändå en för tiden väl utvecklad
apparat för att nå ut med rönen utanför försöksgårdar och laboratorium, tack vare tidskriften och kulturingenjörernas oupphörliga resande runt i landet.
Den nyodling som skedde från och med
1870-talet skedde hur.'udsakligen på sjöbottnar szlmt på myr- och mossmark. Men detta
kan inte automatiskt sägas vara Mosskulturföreningens för{änst, utan en föUd av att
utvecklingen av handelsgödsel först från och
med då gjorde det möjligt att uppodla sådan mark,r53 En svårighet som inte gårna lät
sig örerstigas vad gällde att befrämja mosskulturen bland Sveriges bönder var att mossodlingvar ett fruktansvärt tungt och tidskrävande arbete. Långe var dikning, uppodling

och så vidare arbeten som endast gick att
utföra manuellt och med dragdjur. Många
för odling mindre lämpade mgar måste först
jordförbättras genom att sandköms, ett tungt
arbete som ofta gjordes med slåde på vintern. Enligt en beråkning från l9l0 plöjde
en man endast ett kvarts hektarjord med
oxar som dragdjur på en arbetsdag uppskattad till tio timmar. Det var allså ett hårt och
tidskråvande arbete, som man inte lättvindligt gav sig in på.r5s Småbrukare hade inte
de resurser som krävdes för att genomföra

större mossodlingar. De stora jordågarna
dåremot, som utgjorde medlemmarna i föreningen, kunde stödja sig på dagsverken utförda av landsbygdens arbetare. Aven på Fla-

hult förekom för övrigt åtminstone kring
sekelskiftet dagsverken, eftersom de
nistema där fick göra sådana.

1å

kolo-

Mellankrigstidens och efterkrigstidens
mekanisering avjordbruket innebar en reducering av arbetsinsatserna i jordbruket.
Den var dock inte mosskulturen till hjälp.
Traktorer och maskiner var ofta för tunga
för torvmarker. Istållet bidrog mekaniseringen till att göra mosskulturen obsolet. När
denna tillsammans med en rationalisering
av. jordbruksdriften kom igång på allvar efter kriget rar den svenska lörsörlningsproB8

blematiken löst, och mossodlingar övergavs
i hög hastighet. År 1961 hade arealen uppodlade myrjordar enligt en uppskattning i

ett betänkande från Lantbrukshögskolan
1962 gått ner från 645 000 hektar (år 19?0)
till 401 000 hektarr60 Det bör dock påpekas
att den senare skattningen byggde på ett
helt nytt material, förutom vad gällde Norrbottens län, där 1947 års siffror anvånts.
Med tanke på att de norrländska mossodlingarna höll ut längre i allmänhet än de
södra, kan siffran kanske antas vara för låg.
I betånkandet såväl förutspåddes som rekommenderades övergivandet av stora upP
odlade myfordar. Bland annat redovisades
en enkät bland landes hushållningssällskap
och lantbruksnåmnder, som visade på en
viss samståmmighet om mossodlingarnas då-

liga lönsamhet, och om att stora arealer inom
kort skulle komma att omlåggas till skogsodling, eller annars användas som rall.161

Mosskulturföreningens fråmsta uppgift
låg dock kanske inte i att se till att nya torvmarker bröts. Det är viktigt att framhålla, att
den forskning och de försök som förening-

en utförde var betydelsefulla inom agrarvetenskaperna. Det skulle bära alltför långt
att kommentera de rader av enskilda resultat
föreningens verksamhet medförde, och att
fönöka bedöma deras betydelse - istället hånvisarjag till flera andra uppsatser i denna
antologi. Föreningen lyckades i Jönköping,
på Flahult, på Gisselås och på andra håll påvisa vilka grödor som var lämpliga under
vissa specifika omsuindigheter och vilka som

inte var det; vilka gödselmängder som skulle
tillföras, vilka våxtodlingsföljder som var att
rekommendera. och så vidare. Föreningens
försöksverksamhet och forskning var som
framgått mycket omfattande. När dessa resultat sedan spreds till de brukare, stora som
små, som bedrev mosskultur, kunde avkastningen från deras odlingar ökas. Särskilt
gåller detta vallodlingen, dår det står ganska
klart att vallodlingar på towmarker åtminstone till en viss del slog igenom tack vare
Mosskulturföreningen. Om de högt stållda
förväntningarna vad gällde nyodling alltså
inte inträffade, medverkade föreningen till

en effektivisering av och en kunskapsspridning inom dcr r\ enska jor dbrukel.
Om man till sist ser till vilka bestående
resultat föreningen låmnat, blir bilden åndå
något nedslående. Vad gäller mossodlingen
kom stora delar av föreningens resultat att
göras obsoleta efter kriget, genom den kraftiga rationalisering somjordbmket då genom-

nisation. r6s Mosskulturföreningen var inte
den enda aktör som talade sig varm för kolonaten i Norrland, och odlingsarealen ökade ock.å. Polirilen Lring kolonisationen var
dock efter 1925 inställd på att tillgodose
skogsbrukets arbetskraftsbehov, medan kolonatens jordbmksverksamhet alltmer hant-

gick, liksom genom föråndrade odlingsmönster. Småbruken försvann nu i snabb
ralt. och många marginella iordar övergavs.
Likaså skedde en minskning av antalet kreatur i landet efter kriget, bland annatpå grund
av den allt hårdare konkurrensen liån vegetabiliska fetter, framför allt rapsodlingen,
vilket medförde en stark tillbakagång för
vallodlingen.
Inte heller vad beträffar torvtäktssidan

också få, även om nyodlingen i stort ökade.

kom föreningens försöksverksamhet att låmna några mera bestående resultat av betydelse. Under mellankrigstiden var ton{rågan i Sverige helt inaktuell. Det andra \ärlds-

kriget satte på nytt fart på torvindustrin,
men återigen var det den tillfälliga bristen
på andra, importerade bränslen som låg
baLom. Först i och med 1970 ralets enersikriser kom energitorvfrågan att få ny aktualitet. Skogsdikningen har däremot haft stor
betydelse i landet efter kriget. Här låg dock
inte alls föreningens fokus. Merparten av
den uppodlade mossmark som nedlagts efter
kriget har övergått till skogsmark, till viss del
på grund av skogsdikning, men också efter-

som naluren åter tagit många övcrgivna
mossodlingar i anspråk.rd?
Inventeringen av tonrnarker blev som vi
sett ovan inaktuell i och med torvfrågans
sorti från scenen. Som vi sett kom också föreningens sociala sfte att bli mindre aktuellt
efter 1örsta världskriget. Norrlandsfrågan
var däremot fortfarande levande under mellankrigstiden. Inte heller vad gäller NorrIand kom dock löreningens lörhoppningar
att uppryllas. Föreningen stödde som sagts
ånda in på 1930-talet kolonatverksamheter
i Norrland. Annu i tidskriftens jubileumsnummer 1936 fiamhålls Norrland som ett
framtidsland, och som ett land som för \,?rje
år alltmer tas i bruk för nyodling och kolo-

nade

i

skymundan. Kolonisterna förblev

När de norrländska småbruken började
ör'erges på 1950-talet var det myrodlingar-na

som lämnades först. En bidragande orsak
till mosskulture ns misslyckande i Norrland
var de norrländska ton.markernas förhållandevis ringa djup.rca Dår var myrarna stora
men grunda, och eftersom den odlade myren sjunker samman och försvinner, kom

brukarna snart ner

till marken under

my-

ren, och den visade sig ofta vara obrukbar
Varlör rkall docl Mosslult u rlören ingens
verksamheter bedömas på detta sått? Det
har löryisso sill inlresse. men löreningen är
mer intressant som en produkt av sin tid och som en nyttig sådan. Det år omöjligt att
bortse från den betydelse föreningen tillskrevs av sin samtid. och det är också svårt
att ifrågasåtta den nytta föreningen gjorde
för många samtidajordbrukare. Ingen kan
heller döma äldre epokers aktörer för att
vålja fel våg når utvecklingen står inför ett
r'ässkäI. Föross ter sig till exempel elektrifieringens och oljans triumf över såväl stenkol

som tory som sjålvklar, men det var den inte
för samtiden. Energifrågan var en fråga som
måste få sin lösning, och Mosskulturföreningen drog sitt strå till debattstacken under
denna tid. Inte heller stod de som misstrodde och bekämpade industrialisering och urbanisering kring sekelskiftet 1900 med något facit i hand.
Skall man dock vara kritisk, kan det sägas
att allmänt sett motsYarades inte den ratio-

nalitet i metoderna som Mosskulturföreningen så inteDsivt strävade efter och förespråkade, av en lika rationell hållning vad
gäller torvens och torvmarkernas möjligheter Den stora optimismen som präglade föreningens första 25 åq såväl vad gällde nyod-

lingens tånkbara omfattning och mossod-

lingens förmåga att bidra till landets försö{ning, som vad gällde torvens många välsignelser i form av en rad olika industriellt
framställda bränslen, hade en ganska svag
koppline till verkligheten. Till exempel förhoppningen att skapa blomstrande jordbruksmarker i Norrland genom en försöksstations exempel - med alla resurser en så-

Ur

skämtpr€ssen.

dan har tillgång till - och med rådgivning
och upplysning bland kolonisterna om hur
deras torvrika marker skulle uppodlas, kan
ses

som en irrationell förhoppning

av det

rationellajordbrukets förespri

snarare

närd

kare, än som ett realistiskt projekt i ljuset av

landets demografiska, ekonomiska och sociala utveckling.
Det är tydligen inte helt ovanligt, att före-

språkare för vetenskapliga och rationella
metoder ibland drivs av en ovetenskaplig
och irrationell

Kullur, kullur, j:ikla rj.t om dems kullur: Det linns ban
*ultur som der ii. någon ffdi med och der åI Eoas*ullsi

en

Fipr 2:1)
Ur Soensha Mosskulturfdreningens Ti(lshrtfl l 9 l
som återyett bilfun

tilltro till vetenskapens och

.tån

1,

"Skämtryssen".

det rationellas möjligheter. Mosskulturföreningen är i viss mån ett sådant exempel.
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FLÄHULTS LANTBRUKSBOTANrsxÄ TRÄDGÅRD 1907,

med

från vänster sädesmagasinet, gödselhuset, ladugården och långst till höger
den äldsta byggnaden,

upp

förd som rättarbostad 1891.

I förgrunden till höger

ses

väderstationen. Här registrerades fordöpande (i vissa

fall tre gånger per dygn)
nederbörd (mängd, sort,
snöäckets locklek) , molnighet, lufttemperatur på två

olika nivåer (normal- maximi- och minimitemperaturer), lufttyck, luftfuktighet,
vindens riktning och styrka, temperaturen På tre
olika nivåer i jorden, samt solskenstiden.
Dessutom gjordes temperaturmätningar på
otika djup i olika sortersjord och grundr,rar
tenståndet måttes på 16 platser på den odlade mossen. Klimatet var kärvt och årstemperaturen nåstan lika låg som i Gävle. Fla-

som angav ändamålet med respektive försök, för de många besökarna. Flahult besöktes inte bara av lantbrukare, jordbruksexperter och forskare, varav en stor del från
utlandet, utan också av vanliga turister. I
Svenska Turisdöreningens mycket använda

hult har det absoluta köldrekordet i Götaland för april (- 25,5 den 4/11942) och

arrade törsöl'gå

oktober (tarna i den botaniska trädgården och vid
alla försöksrutor (parceller) fanns skyltar
20 den 20,/10 1925). Utöver skyl-

guideböcker omnämndes Flahults "stor-

rd' och'symnerligen sevårda experimentalfåIt". (Foto Hjalmar von
Feilitzen 28,/10 1907, Svenska Mosskulturföreningens arkiv, Riksarkivet)
tröskades och halm, agnar och
kärna vågdes var för sig. Säden

rengjordes med "kastmaskin,
triumfharpa och triör" och
rrängden slösäd och strid säd
fastställdes, varefter man analyserade 10O0-kornsvikt, hektoli

tervikt, renhet, i vissa fall grobarhet och hos havre skalhalt.
Potatis och rotfrukter genomgick särskilda procedurer. På
gräsvallarna undersökte botanisten beståndets sammansättSToLpHUsET FöR ToRxNINc Av SKÖRDEPRoI'ER

på Flahult uppfördes 1908. Efter vägning på
fåltet av skörden från en hel parcell (som
mest fanns ca 3 000 parceller) togs ett exakt

vägt prov om 10-15 kg, som stoppades i en
specialgjord säck och hångdes upp i stolphuset. Efter torkningen vågdes säcken, säden
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ning och tog vid skörden prover till kvantitativ analys och ofta också till kemisk analys.

Alla gödselmedel och usåden analyserades
på laboratoriet innan de anvåndes. (Foto
Hjalmar von Feilitzen 1908, Svenska Mosskulturföreningens arkiv, Riksarkive t) .
Frcdhk ron Ftilitzen

)

