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Inledning: inför en stundande
energikris
Åren kring sekelskiftet 1900 gick industrialiseringen framåt på bred front. Inte endast
gick den snabbare i de tidigt industrialisemde länderna - England, Frankrike, USA utan den utökades även i rummet. Länder
som Tyskland, Italien, Sverige, Danmark och
Ryssland visade på en snabb industrialiseringsgrad. Sverige kom från och med 1890talet att ligga i läten rad gåller tillvil.<t. Iking
sekelskiftet lades grunden för den svenska
framgången som industrination under 190G
talet.'9

Industrialiseringens grånser sattes av tillgången till energi. Den tidiga industrialiseringen i Sverige drevs - bokstavligen - av ved
och stenkol. Endast i mindre mån anvåndes
ännu olika former av olja (bergolja som ter-

men löd kring sekelskiftet 1900). Utan ett
allt effektivare nyt!ande av framför allt stenkolen skulle industrialiseringen ha bromsas
upp. Den hastigt ökade industrialiseringsgraden i väswärlden innebar, och förutsatte,
ett allt kraftigare nytdande av de befintliga
energiresurserna.
Några enkla siffror belyser detta väI. Stenkolsimporten till Sverige låg 1886-90 På ett
årligt snitt av 1 326 800 ton, 1907 importera-

des 4 401 600 ton och från 1913 översteg
importen fem miuoner ton.! Med tanke på
att Sverige inte var det enda land i vilket industrialiseringen gick framåt under denna
tid, utan att ökningstalen är snarlika för en
rad andra lånder, år det tydligt att världens
kolproduktion behövde ökas kraftigt. Tillgånearna på stenkol liksom åven på ved och
olja var emellertid ojämnt fördelade i den

industrialiserade världen. Vid sekelskiftet
dominerade England helt den europeiska
stenkolsproduktionen. I USA bröts ån mer
stenkol, liksom stora mängder ola, men
transportkostnaderna för import till Europa
var ännu alldeles för höga för att möjliggöra
en omfattande bränsleimport från USA. I
ett land som Sverige, som saknade olja och
där stenkolsbrytningen var sållsynt och outvecklad men skogarna stora, var förstås ved
en central energikälla. Stenkolen var dock
genom sitt högre bränsleinnehåll effektivare
och helt nödvändig. Sverige var dårför, liksom flertalet industrialiserade lånder, beroende av import av framför allt brittiskt stenkol för att kunna försörja både en växande
industri och ett stort och arbetsintensi\tjordbr-uk.

Prisema på stenkol verkade inte lugnande på industrins förespråkare. De fluktuerade kraftigt, och tenderade att stiga rejält allt

eftersom industrialiseringen fortskred och
konkurrensen om de befintliga resurserna
steg. Under åren 1896-1900 steg priserna i
Sverige på importerad stenkol för första
gången över 2_0 kr per ton, vilket ansågs vara
mycket högt. Aven under åren fram till 1904
låg priset strax under 20 kr. Därefter föIl
dock priset till nivåer som ansågs vara mer
normala eller till och med låga, och mellan
1905 och 1911 låg priset per ton mellan 13:80
(1910) och 17:10 (1907). Därefter steg det
dock återigen.n
I de lånder som inte hade egna tillgångar
av stenkol bö!ade stasmakter och industriförespråkare redan under första decenniet
på 1900-ta let argumen lera lör an något måste göras mot att de var så udåmnade åt internationella konjunkturer och fluktuationer.
De var beroende av andra. och dessa andra
var konkurrenter i den industrialiserade världen. Dessa tankar närdes också av föreställningarna om att den ökade konkurrensen
om stenkolen skulle leda fram till en internationell energikris. I Sverige började stenkolspriserna alltså att stiga igen före kriget.
Detta drev sedan upp priset till helt nya
nivåer: i Sverige 26:70 kr per ton 1915, 36:60
kr l9 I 6 och 50:80 kr I 9 I 7. Dessa priser pekade åt att en bristsituation uppstått, till stor
del försrås beroende på de stora avbråcken
i världshandeln. Bristen förvårrades under
de följande åren, vilket visade sig i priset:
114:30 kr per ton 1918, 124:40 kr l9l9 samt
158:90 kr år 1920.5

Det är dårför föga förvånande att röster
höjdes i Sverige under 1900-talets två första
decennier, vilka påtalade den hårda konkurrens som rådde mellan de industrialiserade
lånderna samtvarnade för en internationell
energikris.6 Kriget visade med all smärtsam
tydlighet hur beroende Sverige var av import av stenkol från andra industrialiserade
länder När energibristen slog till drabbades
Sverige tidigare, eftersom landet saknade
egna tillgångar av betydelse, och eftersom
de exporterande länderna då skulle se till
art str)rpa sin export till förmån för sin egen

industri. I det sammanhanget var det inte
förvånande att föreställningen slog rot- och
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det redan före kriget

- att Sverige skulle göra

sig oberoende av omvärlden vad gällde ener-

giförsörjningen.
Denna föreställning om oberoende var
för övrigt inte ny i och med hotet om en
energikris. Under denna tid stod protektionismen och tankar om en hård konkurrens
för överlemad mellan länder, influerade av
socialdarwinismen, högt på modet. En väsentlig del i tidens argumentation var vikten
av nationellt oberoende som ett skydd mot
den internationella konkurrensen. I en artikel i Sunske Mosskultutförcningens Tidshrift
för år 1898 refereras tankar om landets oberoende; att alla landets fabriker ochjärnvägar var beroende av den engelska stenkolen,

och att om importen av denna stoppades,
skulle de frysa ihjäl som inte svalt ihjäl.t Under det kommande decenniet stärktes oron
över det svenska oberoendet - och beroendets problematik blev ett argument för de
svenska kraftalternativens förespråkare. När
frågan om bränntorv på allvar kom upp i

riksdagen år 1903 var det i två (identiska,
den ena i första kammaren, den andra i andra kammaren) mohoner om ett bättre nyttjande av landets bränntorvsresurser, med
förslag om stödåtgärderör näringen. Motionerna, som undertecknades av sammanlagt
89 riksdagsmän, bifölls.3 Frågan återkom sedan vid ettflertal tillf;illen i riksdagen.e Situationen förbättrades förstås inte av det första

världskrigets utbrott och fortsättning. Vid
krigsutbrottet uppstod ett kortare avbrott i
stenkolsimporten, vilket skapade oro. Priserna började stiga. Vikten av landets oberoende framhölls vid många tillfållen, som vid
den sårskilda "bränsledag" som Tekniska
Samfundet arrangerade i mars 1916. Staten
lät inrätta en brånslebesparingsbFå samma
år, med sfte att främja bränslebesparande
åtgärder av alla slag. Brånslebesparingsbyråns ordförande var ingenjör Emil Spetz,
som redan 1911 hade pläderat för bränslesnålare lösningar inom svensk industri.r0
En av de verkliga pionjärerna inom svensk

elektroteknik och telefoni, Alfred Ekström,
framhöll 1916 att världskriget påvisat nödvändigheten av att landets näringsliv i möj-

ligaste mån gjordes oberoende av utlandet
samt tillvaratog landets egna naturtillgån8ar.rl I betänkandet för en ny ttenlag från
år 1917 talades om den ekonomiska striden
mellan nationerna, samt konstaterades att
frågan om elektriciteten blivit en viktig del i
"vårt folks ekonomiska kamp för oberoende

fallsstyrelsen inrättats 1907 kom frågan om
elsystemets utbyggnad och organisation ofta
att vara föremål för statens verksamhet,
bland annat genom Elektriska kraftkommitt€n, som avlade sitt betånkande i bö{an av

och vålstånd".r2

vårdheten att intensivare n1t$a wenska r,attenfall för att motverka den brist på kol och olja
som följt på kriget. Samma år tillsattes en ny
kommitt6 av riksdagen, med qfte att befråmja landsbygdens elektrifrering. 1919 kom en
ny vattenlagsstiftning, som tog särskilda hänsyn till vattenkraftsutbyggnadens behov.la
De svenska suiderna kom också att elektrifieras ganska tidigt.

Elektriciteten - en självklar
väg att gå eller en resurs med
begränsningar?
Med det historiska facit i hand ter sig förstås

just elektrifieringen av Sveriges industri och
lantbruk som den sjålvklara och enda vägen
ut ur hotet av en energikris, Under första
decenniet på 1900-talet och på 1910-talet får
elektrifieringen alltfler förespråkare efter
en rad avgörande innor,ztioner under 1890talet.l3 Det gäller i synnerhet ttenkraften,
eftersom annan el vanligen genererades i
krafwerk som kråvde brånsle i form av stenkol. Staten blev tidigt en organisatorisk och
understödjande kraft i utbyggnaden av Sveriges elsystem. Efter det att Kungl. Vatten-

år 1915. Svenska Vattenkraftföreningen avgav en skrivelse till Konungen 1917, om önsk-

Här finns en uppenbar risk för historiefimsrilla skiftet från
en stenkolsbaserad ekonomi till en ekonomi
skrir,aren . Der år lätt att

dår den elektriska strömmen, snart förenad
iett urvecklingsblock med förbränn ingsmotorn, blev allt mer central som smärtfri och
oproblematisk.l5 Industrialiseringen krävde
en allt större energiinsats, men historikern
kan lätt få det till att den också drev den
tekniska utvecklingen framåt, så att denna
hela tiden krrnde svara mot behoven. I efter-

Figur 14:1

Elt aagöranle moment aid. all i.nd,u.tlri?l.l torurtamstälhing ltar transportm från ofa aalägsna mossar till jiixnl,iigsnätet eller till hamnat, ddr omlastning skedfu. Ofta skedde transporten Jrån mossen till fabrih e a,r tiLl stir\e jdrnadg
da små speciatt4ggla jdmtägsspår och agnar, som kunde Jl)tta.s allteftersom torutåhten JlJttaiLes. Bilden isar
rd,kgåmd,e vagnar fir frakt från mosse till fabrik aitl Eckersholms tot'uslriifabrih; jänJör rtgur 1).4 i kap. 13.
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hand år det inte svårt att se det självklara i
att det nåmnda utvecklingsblocket i a.llt högre

grad kom att vinna mark. Men hur förhöll
det sig för den tidens aktörer?
Under 1g00-talets två första decennier låg
elektrifieringen av stora delar av samhållet
knappast utstakad för några andra ån de
största drömmarna och utopisterna. Endast
i historiens ljus kan elektrifreringen ses som
sjålvklar så tidigt som under 1900-talets första 20 år. Som sagts elektrifierades de svenska suiderna förhållandevis tidigt, och från
mitten av 191O-talet lades sror tonvikt på elektricitetens möjligheter för städernas industrier. Hotet om en energikris rar dock äldre
än så: redan under 1900-talets första år höjdes oroliga röster i frågan.
Därtill - vilket är väsentligt att framhålla
- bodde endast en mindre del av Sveriges
befolkning isräderår 1915. lndusrrierna rar
då inte heller på samma sätt som senare stadsbaserade. En stor del av dessa låg på landsbygden. Om ståderna lätt kunde elektrifieras
bjöd landsbygden på helt andra problem.
På landet bodde

loll

mer urspritt än i sräderna. Att distribuera el till alla människor
och alla landsbygdens industrier skulle ta
lång tid. Dårtill kom att problemet med att
distribuera el över längre srräckor ännu in re
var löst.

Alfred Ekström franhöll i ett föredrag
1916 betydelsen av frågan om landsbygdens

elektrifiering. Ekström lar inte endast en elströmmens pionjår i Sverige - uppfinnare av
L M Ericssons centralbatterisystem, direktör
för flera kraftbolag med vattenkrafrutbyggnad på agendan under de två första decennierna på 1900-talet, med mera - utan även
sekreterare i Rihsftireningen för landsblgdens
elehrirtffingmellat\ 1910 och 1920. Ekström
menade att mindre ån hälften av Sveriges

jordbruksbygder var elektrifierbara. Han
sade dock inte att endast rnitrdre än hålften
var det - tvårtom framhöll han att så, trycket
sorz nästan hälften kunde elektrifieras. Han
såg alltså siffran som en hög siffra och som
ett argument jöi elektricitetens möj ligheter.
Enligt Ekström var nämligen endasr 1070 av
Sveriges totalareal eleLrrifi erbar.

ro

Ekströms synpunkt belyser väl de problem elströmmens spridande var behåftad
med * liksom den begrånsade tilltron till
dess möjligheter under seklets första 20 år.
Många industrier 1åg långt från effektiva
krafikållor. Bortsett från Trollhåttan och

Ävkarleby, kraftverk uppförda före 1915,
fanns inte heller några större vattenkraftkällor i södra Sverige, dår merparten av industrierna och människorna fanns.ri På många
håll i södra Sverige alstrades därför elektriciteten i koleldade krafwerk. Stidernas elektri-

fiering hade också sina givna begränsningar.
I ett föredrag från 1918 av Sven Liibeck, en
annan av elektrifieringens pionjårer i Sverige. menade denne arr elekrrisk uppvärmning endast kunde komma i fråga i specialfall, som i kyrkor och nära krafwerk. Allting
annat var för oekonomiskt. Enligt Liibeck
skulle endast Stockholms uppvärrnning kråva
all norrländsk vattenkraft (som dock ännu ej
på långt når lar så utbyggd som den kom art

bli).'8

Uppvärmningen av svenska hus var förvisso ett mindre problem vad gållde landets
kolberoende: i början av seklet var det in-

hemsk ved snarare än importerat kol som
stod lörderasupp\ännning. Etl mer avgörande problem för elektrifieringen i förhållande
till kolberoendetvar då de många koleldade
kraftverken. liksom även de två sfora fransportnäringarna, som helt byggde på stenkol:

sjöfarten och järnvägarna. Dessa transporter
stod för en mycket stor del av den svenska
kolförbrukningen -järnvägen sålunda 19%
år 1918, sjöfarten ännu merJärnvågen drers
kring 1910 till 99% av stenkol, och sjöfarten
till97%.1e Att elektrifiera järnvägarna var
förvisso möjligt i mindre skala, men ån så
länge mycket dyrt. En stadig kommittd tillsatt redan 1899 hade tre år senare kommit
fram till art en elelrifiering av åtminsrone

stambanenåtet var önskvärd

- att minska
kolberoendet framhölls som den främsta
anledningen därtill. Under 1900-tales första
årtionde genomfördes försök,

sår,zil

avASEA

som av Kungl. Jårnvågsstyrelsen. Arbetet
gick dock långsamt frarnåt. 1910 beslöt riks-

dagen att en del av Malmbanan, Kiruna-

Riksgränsen, skulle bli pionjårsträcka, med
elkraft från Porjus kraftverk.z0 För de hårt

trafikerade sträckorna iSödra Sverige var
problemen slörre och elektrifieringen ännu
inte aktuell.
För uppvårmning, för transporter och för
stora delar av landet var elektriciteten under 1900-talets två första årtionden alltså
inte ens för dess fråmsta förespråkare ett
realistiskt alternativ till stenkolen. Inte ens
en mycket kraftig utbyggnad av vattenkral
ten skulle räcka till. Overingenjör Einarvon
Feilitzen menade, i ett föredrag om stenkol
och stenkolssituationen i Sverige vid Tekniska samfundets bränsledag 1916, att när
all vattenkraft i landet var utbyggd till fullo
(vilket han menade kunde ske på 1950.talet),
skulle alla vårmebehov och mycket dårtill
ännu tåckas av stenkol.2r

Alternativ till elektricitet och
importerad stenkol
Sveriges energisystem var under 1g00-talets
inledande decennier sålunda baserat på

stenkol och vedeldning. En på inhemsk vattenkraft grundad elektricitet ansågs framför

allt kunna lomplettera dcssa råvaror ien
lramrid som krävde alll mer energi. men endast i lågre grad ersätta dem.
Fanns det då någon väg ur kolberoendet?
Fanns det inom riket något altemativ till såväl importerad stenkol som inhemsk elektri-

citet? Under de två första decennierna på
1900-talet inventerades de svenska tillgångarna på kraftkällor. De alternativ som lftes
fram lar inhemsk stenkol, skog (ved och tråkol), sulfitsprit, skiffero!a utvunnen ur alunskiffer samt torv. Någon inhemsk olja sökte
man inte efter. Resultadösa bormingar efter
olja hade skett i Dalarna så tidigt som på
1860-talet.'2

Stenkol finns i Skåne. 1913 bröts 350 000
ton. vilket skall såttas i relation till 5 370 000
importerade ton året dårpå. Att på kort eller ens på ganska lång sikt kunna ersåtta importerad stenkol med svensk ansågs som
orealistiskt. Enligt uppskatmingar, präglade
av en tydlig optimism, fanns förvisso så

mycket som 300 miljoner ton stenkol begravd under den skånska myllan. Ett problem med det svenska stenkolet var emellertid dess förhållandevis dåliga k\alitet - ett
ton engelskt högkr'alitatir,t stenkol motsrarades av hela 1.6 ton skånskt kol. Det innebar
att den åndå ganska måtdiga produktionen
drabbades av avsättningssvårigheter, eftersom de största konsumenterna föredrog kol
ar högsra kr,aliter. Statensjårnvägar. som inhandlade uppemot 30 procentav den inhemska kolen, handlade mindre på företagsekonomiska ån på förwzrspolitiska och samhållsekonomiska grunder. Det största problemet
med all det skånska stenkolet lar dock inte
främst att få upp det ur marken eller att d€t
inte var helt konkurenskraftigt, utan att man
faktiskt inte hade hittat det ännu.r3 När krigsårens bränslekris stegrades 1916 lades två
motioner i riksdagen om medel till djupborrningar efter stenkol i Skåne och Halland,
och riksdagen avsatte 140 000 kr till detta
ändamåI. Dylika borrningar var förenade
med höga kostnader.'?r
Ett svenskt företag drev från krigsåren
och fram till 1925 en viss brytning av stenkol
på Svalbard, eller Spetsbergen som man sade
då. 1916 menade bränslebesparingsbyråns
ordförande Emil Spetz, i ett föredrag om ersåtmingsämnen för importerat bränsle, att
detta kunde bli lösningen på det svenska beroendeproblemet. Kvaliteten på kolet var
mycket god, men kr,zr.ttiteterna var låga; från
4 000 ton år 1918 till 103 000 ton år 1924.
1925 lades gruvan ned på grund av en eldsvåda kombinerad med dålig lönsamhet.25
Skogen var det alternativ som lättastfanns
tillhanda. Att mer än vad som redan gjordes

använda skogen som en energitillgång var
dock inte önskvärt, då det kolliderade med
den starka timmer- och pappersindustrin i
Sverige. Redan före krigsåren kom rapporter om överawerkning i delar av landet, och
kriges brånslebrist innebar ett överuttag ur
skogen samt kmftigt höjda vedpriser.26 Ingen ifrågasatte vedens beqdelse Iör upprärrnning av miljoner svenska hem, särskilt på
landsbygden, men det var heller inte tal om
något ökat ut nyt t iande. Bränslebesparings-

byråns ordförande ralade sig varm för ett effektivare tillvaratagande av det vedar.fall som
blev över vid produktionen: bortät 25% av
skogsvirket - grenar, kvistar, stubbar - nyttjades inte. Någon ekonomi i denna effektivitet fanns dock inte förutom under krigsårens uppdrivna bränslepriser2T

Sulfitsprit var en produkt som under 1900talets första decennium började framställas

i samband med pappersmassetillverkningen. Vid produktionen av pappersmassa vid

landets massafabriker uppstod en skadlig
ar,fallslut, som innehöll såvål organiska som
oorganiska åmnen. Denna sulfidut släpptes
ut i vattendrag och skapade kring sekelskif-

tet 1900 en debatt om miljöförsröring. Papperstillverkarna försvarade sig på olika vis
men inledde samtidigt ett omfattande arbete

för att försöka klara sig ur problematiken.
Vid Skutskärs massafabrik började man efter flera års lörsök 1908 att tillverka alkohol,

dustrialiserade världen anlades sulfitspritfabriker enligt dess modell i Schweiz, USA,
Norge och Tyskland.'e Med detväxande energibehovet och sårskilt i och med krigsårens
energibrist blev förhållandet dock snart der
omvånda. Kommerskollegium föreslog 1916
införandet av tullar på bensin i sfte att suirka
den svenska sulfitsprittillverkningen. Oron
för att det ökade antalet bilar i världen kunde
skapa en internationell bensinkris avtog inte
efter krigets slut. Sulfitspritens förespråkare
lfte fram det faktum att USA, där bilismen
var mest utvecklad, stod för 68% av bensinförbrukningen men endast för en qjättedel av
vårldens befolkning. Om öwiga världen kom
ikapp USA skulle alltså bensinbrist uppsrå.30
AB Eth1l, ännu. marknadens gigant, startade
ett dotterbolag, A,B Spritmotorer, med, syfte att
tillverka, marknadsföra och propagera 1ör sul-

vari nykterister och bönder, som ansåg att
alkoholliamställning var en binåring inom
jordbruket, å den ena sidan stod mot pap-

fispritdrivna motorer Mellan 1916 och 1920
startades ytterligare l8 fabriker, av AB Ethll
och av konkurrenter.jl
Utvecklingen föreföll dock gå åt andra
hållet. Efter lriger ölade bensinimporren
varmed bensinpriset föll kraftigr. Priset på

persbruken

sulfirspriten kunde inte sånkas i samma mån,

sulfitsprit,

av

luten. En ny debatt uppstod då,

å

den andra. 1909 bildades före-

Eth)la\ I)era inrressenrer ipappt'rsbranschen, i sfte att producera sulfisprit.
Laget AB

Företaget låg i linje med tidens resurstillvaratagande stråvanden, eftersom råvaran åndå
med nödvändighet framställdes och annars
endast kastades bort. Bruken fick snart stöd
av debattörer och tekniker, som menade att
spriten kunde 1jäna inte endast som dryckessprir uran framlör allr som err billigr moror-

brånsle. Sulfitspriten ansågs därmed kunna
ersätta, inte detbrittiska kolet, utan vissa andra importerade energikållor, främst "benzinen", som drev den våxande skaran av bilar
i samhället. Spriten skulle enligt företaget
användas till betysning, motorer, kemisk in-

trots en ökad inhemsk konsumtion

-

det

kråvdes nämligen brånsle vid produktionen
av sulfitsprit, och vanligen anvåndes då sten-

kol, vars prisfall ännu dröjde några år efter
krigsslutet. I politiken diskuterades olika
stödåtgårder för sulfi tsprittillverkningen, såsom införandet av ett statligt, prisreglerande
monopol. Några sådana åtgärder tillkom
dock inte. Som bekant kom sulfitspriten aldrig att slå igenom.3, Dödsstöten blev till slut

sullit-

tekniska förbättringar inom pappersframställningen. Produktiolen av spriten baserades till fullo på det tåmligen ineffektiva tillvaratagandet av träråvaran i det tidiga 1900talets pappersbmk: ungefår hålften av virket
blev arfall.53 Med tiden effektiviserades pap
persproduktionen varmed mångden ar,falls-

spritstörre ån det inhemska behovet, och pro
ducenterna gavs tillstånd till export. ,48 El.41l

lut reducerades.
Alunskiffer år en lerskiffer med höga hal-

expanderade snabbt, med nya fabriker i

ter av brännbara organiska ämnen; djur- och
växtrester. Alunskiffer är ett fbssilt brånsle
som kan eldas på samma sätt som kol, men
som har ett betydligt lägre brännvärde år'r

dustri samt förtåring.28
Till en början var produktionen

av

Kvarnsveden och Bergvik 1911. Företagets
teknik var världsledande, och eftersom problemet med sulfitluten fanns i hela den in-

stenkol. I Sverigc fintrs goda tillgängar pä
alunskifl'cr, men sådan.med hiigt brännr'årdc finns mest i Närke, Ostergötland, Västergötland och Skånc samt på Olzrnd. Alunskiffern var ingen ny kraftkälla vid sekelskifiet.
Redan på 1850-talet hade ett kalkbruk i Närke ersatt stenkol och vcd med alunskiffer3l

Ett bolag vid narnn Shifferttndcr.tökningsbolu'
urundades vicl Kinnekulle i Våstergiltland
på 1870-talet, vilket försökte använda alunskiffer som bränsle i ångpannor Tillgången
på alunskiffcr uppskattades av Srrrjges Grologtsha Llndersöhning (SGU) år 1907 vara tämligen stort, motsvarande r-rngefär 1,3 miljarder ton stenkol. Att elda alunskiffern var
dock inte ekonomiskt hållbart: det var askrikt, svavelhaltigt, och framför allt mycket

gel
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skrymmande: cn panna eldad med skiffer
behiivde fl llas på betydligt oftarc än en stenkolseldad ugn, vilket var kostsamt både i tid
och i arbete. Av den anledningen siordes
redan under lUgOtalet försök i Västergöt
land att ut\inna olja ur alunskiffer, som dock
var fiiua framgångsrika. Den vid SGU verksarnne Gnstaf Hellsinq bildade ett företag
fiir rlillerollcproduklion 19U5. mt n inte
hellcr det rönte några framgångar; särskilt

den höga svavelhalten var ett Problem.:tj
Hellsing sändes av SGU på en lång studieresa till Skottland och Frankrike, cle encla
rvå länder som vid denna tid hade en egent-

lig skifferoljeindttstri, och han redovisade
sina rcsultat i SGU:s skrifiserie.3r Skifferoljan

uppmärksamnades senare a\: regerirtg och

näringsliv när hotet om en energikris blev
starkare. Regeringen tillsatte 1913 en kommitt6 för att undersöka de metoder som
fanns att utvinna olja ur skiffer, och för att
sondera möjligheterna till en svensk skiffero!eindustri. Flera talare vid Tekniska samfundets brånsledag, arrangerad 1916, satte
stor tilltro till möjligheterna att i framtiden
ta tillvara energivärdet i alunsliffern. Ärnu
fanns dock inte tekniken för att göra detta
på ett ekonomiskt sätt.37 En förvisso ganska
måttlig skifferoljeindustri våxte fram i Sverige, men först en bit in på 1920-talet, efter
vår egendiga undersökningsperiod. Kinnekulleverken staftades 1924, men dess produktion blev aldrig ekononiskt bärkraftig: verksamheten finansierades av staten, och 1932
tog staten åven över ågandet och riktade in
verken på produktion av olja som beredskap
inför eventuella krig. Driften suilldes in 1946.
Inte heller utvinningen av skifferolja i Nårke,
som startade efter Kinnekulleverken. kom att
bli ekonomiskt gångbar.33

Torr,frågan aktualiseras.
1900-1914
Återstod så torven. Denna, behandlad på rått
sätt, uppvisade samma men såmre egenskaper som stenkolen. Till skillnad mot stenkolen fanns den dock i vad som uppfattades
som en oändlig rikedom inom Sveriges grin-

ser Sammantaget ansågs det kunna finnas
upp till åtta miljarder ton torv i landet, men
srora delar gicl inLe att tillvarata. antingen
på grund av otillgånglighet eller på grund

citeten var också lämpligt: otaliga elektricitetskraftverk landet om drevs med stenkol.
För många under 1900-talets två första årtionden var torven dårför den bästa vågen
ut ur hotet om energikris och till nationellt
oberoende.
Torr.frågan - det samtida begreppet - aktualiserades ganska precis i och med det nya
sekles börian. Svensk liksom internationell
torvindustri förde en tynande tillvaro under
1880- och 1890-talen. Med torvindustri avses
då uikt och beredning av torv i slfte att framstiilla industriproduktel sårskilt bränntorv
och torvströ, men åven andra produkter.
Förvisso hade ända sedan mitten av 1800talet en lång rad projekt, med olika livskraft,
för upptagning och eldning med bränntow
igångsatts. Av ErikJuhlins summariska historik över ton{abriker i Skaraborgs lån framgår till exempel tydligt att en lång rad före-

tag tog upp bränntorv. Det framgår dock
lika rydligt avJuhlin liksom av andra uppgifter - från Gotland, Närke, Småland och annorstädes - att det då handlade om bl'trk och
fabriker inom energikrävande branscher,
som försökte tillgodose den egna produktionens energibehov. Det handlade då om pap-

persbruk, bryggeriel glasbruk, jårnbruk och
dylika industrier - så till exempel gick Bromö glasbruk i Skaraborg över till bränntorv
år 1867 i och med att skogen runt omkring
tagit slut; bruket lades ned 1879.a0 Dessa industrier bedrevs ofta under gamla bruksliknande former och var dårmed stora markägare. De såg en möjligher rill besparingar
genom att sörja för den nödr,,:indiga energipro

av egenskaper som gjorde den olåmplig som
energiresuö."q ljämlörelse med de ovan nämn-

duktionen genom att exploatera de egna
tonmarLenra. Framlör alh låg då besparing-

da resurserna hade lorven dock ett större
antal förespråkare. Till skillnad från sulfitspriten var torven inte en produkt betingad
av en inhemsk industris bristfälliga resurstillvaratagande. Men till skillnad från alunskiffern var den förhållandevis lätt att utvinna, och erfarenheterna av bränn towsproduktion var större. Och till skillnad från veden
kunde merparten av exploateringen ske
utan att andra viktiga svenska näringar fick
stryka på foten. Dess förhållande till elektri-

en i sånkta transportkoshrader. Kostnaderna
för att transportera kol via järnvägar från
importhamnarna till bruken var ofta ganska
höga; stenkolspriset per ton lar betydligthögre i inlandet än i hamnstäderna.
Ären aktivireten lrån srar och organisatio.

ner var vad gäller bränntorven nycket mått-

lig tore år

1900. En central organisation i
sammanhanget var förstås Svenska Mosskulturföreningen, i vars stadgar klargiordes att

mosskultur avsåg såvål uppodlandet av tor-v-

marker, som det industriella användandet
av torv. Under ett drygt decennium efter föreningens grundande 1886 låg dock tonvikten mycket tydligt påjordbruket. I föreningens tidskrift publicerades endast ett !jugotal
artiklar om brå:rntorv under perioden 18861900, vilket skall ställas emot hundratals artiklar rörandejordbruk på mossar och myrarar Emigration ochjordhunger var våsentliga szunhiillsproblem, samtidigt som de ideologiska strömningama för ett eget hem och
ett sunt lantleverne r,ar starka. Under 1880och 1890-talen kånde man inte heller av någon en€rgikris i vardande, med låga stenkols
priser - inte bara ijåmförelse med vad som
komma skulle, utan även med l87Gtalet.
Kolpriset steg emellertid stadigt under
1800-talets avslutande år. Konkurrensen orrr
den befintliga kolen ökade. En världspolitisk faktor som bidrog till torrfrågans aktualiserande var boerkriget, som utkämpades
mellan 1899 och 1902. Engelsmånnen dominerade vid sekelskiftet fullständigt den

europeiska kolproduktionen, men kriget
tog mycket kol i anspråk. 1901 införde engelsmännen en exporttull på stenkol, som
skapade en ökad oro i Sverige, vilket framgår till exempel av artiklar i den nystartade
ekonomiska tidskriften Alfiirsv ii d,en. Tu.llen
kom som en fullkomlig överraskning för såväl kolproducenterna som dess utländska
köpare, och den underströk den godtyckliga
beroendeställning Srerige belann sig i: stenkolen r Sveriges största enskilda importutgift, och en av landets absolut största och
viktigaste kolkonsumenter, StatensJåmvågar,
använde i stort sett uteslutande engelskt stenkol.4'Yrterligare ert hor mor Srerige rar att
kolmarknaden präglades av kolgruvarbetarnas ständiga strejkbenägenhet - nedslag i
Affiirnirldenunder ett antal år mellan 1900
och krigetvisar att strejker och oro för strejkers följder var vanligt förekommande.a3
Den engelska dominansen likstjm prisernas rörelse uppåt satte fart på det övriga Europa. I Ryssland genomfördes en omfattan-

de satsning på bränntorv. I Tyskland infördes undantagstariffer på inhemskt kol och
sårskilda regler i sfte att såkerställa en in-

hemsk brånsleproduktion. I Danmark grundades år 1901 en Mossindustriförening.aa
Sverige var inget undantag. Svenska Mosskulturföreningen kom efter sekelskiftet, tillsammans med en framväxande torwindustri,
att gå i bräschen för torven som bränsle i Sverige. Föreningen, som sedan 1880"talet byggt

upp en orfattande försöksverksamhet inom
jordbruksområdet på flera platser i landet,
utförde nu i allt högre grad försök med och
forskning om brånntorv Under det att föreningens kemister fram till 1899 utfört endast 59 prover kring brånnton, ökade mångden till 1 683 prover mellan 1900 och 1910.
De fåtal artiklar som dittills skrivits i torvfrågan i föreningens tidskrift följdes under
dessa år av en flod av långre artiklar och
korta notiser om den industriella tor\,'utvinningens tillstånd, framtidsutsiktet metoder
och tekniker. Endast året 1902 publicerades

sålunda 20 artiklar med brånntorv eller
torvindustrin som huvudåmne - allt från
korta notiser om produktionssiffror utomlands till långa redogörelser över torvtåktning och brånntorvsframställning. Därtill
gjordes vid föreningens sommarmöte i Kalmar en exkursion till Alf Larsons torvkolsfabrik i Stavsjö, till vilken jag återkonrmer
nedan.15

Bakom Mosskulturföreningen stod staten, som finansierade merparten av fören-

ingens verksamhet. Efter sekelskiftet tog
dock staten även andra initiativ för att underlätta för ett svenskt torvanvändande. Sålunda
fattade riksdagen 1901 beslut om inråttandet av en särskild toFingenjör, med sfte att
upplysa allmånheten i frågor som rörde tor-v-

tekniska frågor, att bedriva undersökningsverksamhetvad gäller torvindusrins befräm-

jande samt att göra kostnadsberäkningar,
förslag och annat på uppdrag av torvindustri
och stat. Ernst Wallgren blev landets första
torr,ingenj ör. 1902 upprättades en statlig låne-

fond för främjandet av torvindustlin - 1907
var samdiga medel ur fonden utlånade till
33 olika företag, varför riksdagen sköt till ytterligare medel.a6 Staten gick också in med
medel för att fråmja torven som brånsle
inom en av dess egna mer bränslekråvande

Figur 14:3

(186,{-1950) rar i grunden
ingenjör och officer. 1893 belönades han av
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Kdgsvetenskapliga akademien ör konstruktionen av en a\,ståndsmätare för krigsbruk.
1901 urnämndes han till statlig towingenjör, den första i sitt slag, en Uänst tillsatt av

riksdagen alldeles i inledningen av tonfrågans aktualisering. I denna egenskap ledde
han statens towberedningsförsök i Koskivara 1903-05 samt var ledamot i Torvsakkunnigekommitt6n 191€16samti Torvkom-

mitt6n 1916-2]-

Torvingenjören sorterade först under
Lantbruksstyrelsen, men från 1904 under
Kommerskollegium, vilket betonar tidens
tro på industritorven. Wallgren var långe
den ende stadige torvingenjören, men blev
sedan förste tor-vingenjör 1907. Under kriget utökades antalet ytterligare. Vid torvbranschens avslocknande kring mitten av
2Gtalet var Wallgren ännu lörste torvingenjör, med såte i Stockholm, medan tre torvingenjörer fanns utplacerade i landet. ll

verksamheter, nämligen tågtrafiken inom
StatensJärnvägar, något som också Mosskulturföreningen plåderade kraftigt för. Provkörningar genomfördes redan år 1901. Mind-

re entusiastisk var dock Järnvägsstyrelsen
tillsammans med

SJ,

som stretade emot. Riks-

dagen beslöt att Järnvägsstyrelsen under
1909 skulle utföra en utredning om kostnaderna för att införa torv som lokbrånsle på
SJ; denna liksom de provkörningar mellan
Almhult och Alvesta som företogs som en
del i utredningens förarbete, kom att visa på
kraftigt ökade kostnader och svåra logistiska
SJ lad gållde tontillförseln. Efter 1909 avtog också användningen av torv
som brånsle inom SJ.at
Ett viktigt led i statens och torr'förespråkarnas ambitioner under dessa tidiga år av
optimism kring torren \ar all invenlera rikets tor\'8'ndigheter och att utöka kunskapen om rationell torvbränsleproduktion.
Mosskulturföreningens botanist och torv-

problem för
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geolog Robert Tolf hade redan under 1890talet gjort många resor i inventeringssften
i landet, och fortsatte sin verksamhet fram
till sin död 1904. Statens tor-vingenjör Wallgren gjorde en utredning om bränntor-vstillverkningens möjligheter i Norrland. Wallgren beråknade att det i Sverige fanns bränntorv motsvarande landets dåvarande årliga
stenkolsimport för de nårmaste 1 500 åren.a8
Wallgren skickades tillsammans med torvexperten ingenjör Alf Larson på statens bekostnad år 1901 på en lång utlandsresa för
att studera europeisk torvindustri. Resan resulterade i en gemensam bok, Om bränntorfi,nd.u.strien i EuroPa (1902). Wallgren ansvarade också för en försöksverksamhet kring torvproduktion vid en av staten bildad tonfabrik
i Koskiraara, söder om Gållivare. Sftet med
denna var att öka kunskaperna om hur de
norrländska myrarna bäst kunde exploateras. I södra Sverige grundades år 1902 en av
staten finansierad torvskola i Emmaljunga

(från 1905 i Markaryd), med slfte att utbilda
instruktörer och förmän för bränntows- och
torvströfabriker. ac
En regional organisation bildades 1901 på
privat initiativ i Våstsverige, Föreningen för
'torfindustriens befrtimjande'i Vestergötland och

Dalsland,,

I södra

Sverige sammanslöt sig

i Södra Saeriges torfindustrif)re:ning. Dessa föreningars uppkomst

bränntorvsproducenter

visar att ären nåringsliret börjat intressera
sig för torvbränsle som en produkt för en
marknad. En torvindustri avviss omfattning,
och med stor framtidstro, våxte fram under

1900-talets första årtionde. Åren 1905-07
innebar en svacka för torvindustrin. med ett
sänkt stenkolspris, men ddrefter lfte sig kon-

junkturen återigen. Produktionen ökade
sakta men såkert fram till krigsutbrottet.50
1911 fanns 35 större brånntorvsfabriker i
landet, och produktionen ökade kraftigt. I
förhållande till tiden före sekelskiftet handlade det nu om produktion för avsalu.5r
Aven den industriella produktionen för husbehov fick dock ett uppsving efter sekelskif-

let. Flera brul och [abriker liksom privata
järnvägsföretag såg - till skillnad mot SJ,
som sagts ovan - en möjlighet att sänka sina
kostnader genom en satsning på bränntor-v
som bränsle istället för kol. Flera bolag köpte mossar som låg på rimligt avstånd och
satte igång med egen torvbrytning.5'?
1909 kom ett prornummer at Saenska Torfindustriens Tid;shrift. Det var emellertid inte
branschen som hade samlat sig till utgivandet av tidskriften, utan den hade koppling
till torvskolan i Markaryd och den till denna

knutna föreningen Svensha Torlindus triens
arbetsbdarefirening, en förening bestående av
före detta elever på skolan, som också agerade bemanningsföretag då den sökte sprida
sina medlemmar som förmän och tjänstemän inom torvindustrin. Tidskriften hade
som sfte att främja torvindustrin och föra
dess talan. Redaktör var T.B. Olbers - denne
hade varit såväl elev som lärare på skolan
och var nu en ivrig förespråkare av brånntorven, vilket han hade visat året innan med
boken Våra torfmaråar, en pedagogisk introduktion till torvtäkt och industriell torvpro-

duktion. Tidskriften ut.kom kvartalsvis under
1910 (32 sidor per nummer) från 1911 en
gång i månaden ( 16 sidor per nummer). Liksom Mosskulturföreningens tidskrift tog den
upp en rad aspekter av tonfrågan (inklusive

rorvsrrörillverkningen). men Lorta notiser
tog snart upp hela tidningen på långre artiklars bekostnad. Föreningen hade 1912 ungefär 650 svenska prenumeranter och ett mind-

re antal utlåndska. De flesta var företag i
branschen, bruks- och godsägare, men man

finner åven ett tiotal riksdagsmän, ett antal
lantbrulare. tekniLer och ingenjörer. samt
faktiskt en nybliven nobelpristagare i litteratur, Selma Lagerlöf.53

Breinntorams problem
bränntot"u

och

föräd.Ling aa

Många av de nystartade bränntorvsbolagen
blevmycketkordir.ade. Falköpings brännton's
fabrik. med sfte art lysa upp Falköping. grundades 1901, men gick omkull redan 1903.
Gårdesboda torvströfabrik i Skaraborg slog
sig på bränntor-vsrillrcrlning 1905. men rar
harngen att lägga ner produktionen 1910. Exemplen kan mångfaldigas. De finner sin förklaring i att torven som brånsle i sin enklaste
form, vanlig bränntorv, var en ofta oekonomisk produkt. Bränntorven - torv som eldades efter att den täktats och torkats i solen
under sommarmånaderna - lar nämligen en

energikälla behåftad med flera problem.
Det första och största var dess egenskap att
suga upp vatten. Den vattenuppsugande förmågan gjorde inte endast att tor-ven måste
torkas innan den kunde användas, utan medförde åven att den torkade torven måste lagras under tak. Regniga somrar förkortade
tåiktningstiden och försvårade torkningen.
Over huvud taget var bränntowen skrymmande. Det hänger samman med torvens
andra stora problem: att den hade ganska
lågt brännvärde i förhållande till sin vol1'rn.
Olika torvarter varierade mycket i kvalitet,
men generellt kan sägas. art torven i snirt
hade halva brännvårdet i förhållande till

samma
dasr

rollm stenlol. Det innebar inte en-

ar ron

tog berydligt mer plats än srentor-v, om den skulle säljas

kol, utan även att

som br-ainutorv. inte kunde kosta mer än
lr.illLett ar rrrl :tenli,lcn kostadr'f,lt att rat.r
lönsan. Detta moh'erkades isin tur av tor-vtäktens tr-cdjc problern, Diirnligen att den

ken r,ara ånnu lägrc än hälfter av stenkolspr i\er [öralr rara konlrrrrerrslraltiut.

krårde en stor, och därrned koslsarn, arbetsstyrka. Det låga brännr'ärdet medförde ytterligare en nackdel: transp()rtkostnadcrna blcv
höga. Eftersorn merpar-ten av den lör marknader-r producerade torven inte eldades upp
direkt vid cllcr i rrärhctcn av täktningsplat-

problenet för tolrlörespråkarna. Dcl stora
utmaningen för alla brånntorrsproduccnter
var att förbättra och efTektiviser-a lianställnirrgsmetodcrna av torven, och på så sätt

lör bränntorven i prakti-

na blev visserligen båttre vanned arbetskraf-

sen, måste priset

scpt.

Br-änDtorvcns haha brånslevår-de i liirhållande till stenkolen korn att bli det centfala

sänka tilh,erkningskostnadema. Detta lyckades dock inte i sårskilt hög gracl - maskincr-
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ten kunde minskas, men samtidigt steg lönekostnaderna så kraftigt att priset på bränntorven kom att stiga rejält, från 5-6 kr per
ton titl 11-12 kr, mellan 1905 och 1915.öa

Tillverkningskostnaderna för bränntorv
var sådana att det var svårt att pressa priset i
sårskilt hög grad - det förblev en arbetskrävande produktionsform och lönerna var en
stor utgift. Av detta följde under de två första decennierna på 1900-talet en lång rad
försök att förådla torven till olika koncentrerade former med högt brännvärde och liten
volym, som skulle göra den mindre skrymmande och mer prisvård.
Den enUaste formen ar liirädling ar torv

var kolning. Efter att brånntorven hade tagits upp och torkats kunde den kolas i milor
eller retorter. Den på detta sätt kolade torven
kunde knappast ersätta stenkol i någon större omfattning - de grundläggande proble-

men med torkningen och utrymmet löstes
inte alls - men väl svensk ved och svenskt
träkol, vilket ansågs r,zra en nationalekonomisk välgårning i och med ständigt ökade
skogsuttag. Ingenjör Alf Larson, till vilken vi
återkommer nedan, uttryckte i en skrift år
1904 hopp om att srora delar a\ Sr criges trä-

kolskonsumtion kunde ersättas av torvkol.
och det åven norr om Dalälven - tvårtemot
en gångse uppfattning att det inte fanns
goda ekonomiska möjligheter att framställa
torvkol så långt norrut. Larson stödde sig då
delvis på försök som gjordes i bö{an av seklet
vid statens tonfabrik i Koskivaara.5s Där hade
Larsons vän och reskamrat toningenjör
Ernst Wallgren vid sidan av brånntorvspro-

duktionen genomfört kolmilningsförsök
med torv, för vilka han redogjorde i en skrift
år 1905 - Wallgren hänvisade i sin tur till

försök gjorda av Larsons torvkolsföretag,43
Turba, Yärd.et av försöken uppe i norr låg
enligt Wallgren i att "vår på malmberg rikaste landsdel, nordliga delen af Norrbottens län, är skogfattig eller skoglös". Torvkol
kunde då bli ett lämpligt bränsle, medförande låga transportkostnader, eftersom man
kunde mila direkt vid myrarna.56
Mer avancerad ån kolningen av torven
var dess destillering till torvgas eller torv-

sprit. Torr,' kunde omvandlas till gas och förbrånnas på samma sätt som gas gjord på kol.
På initiativ av en firma i Stockholm utvecklade strax efter sekelskiftet företaget -Körzi?xg
i Tyskland en torvgasgenerator. Denna installerades sedan på olika håll i Sverige.

Bergsingenjör Edvard Hubendick, sedermera en av Sreriges [rämsta experter i energifrågor och professor i låran om förbränningsmotorer på KTH, rapporterade 1904
från Roslätt utanför Svedala i Skåne, där
den första generatorn fanns. Den uppfördes
av Greve Tage Thott på godset Skabersjö
1903. Generatorn hade flera fördelar. Den
var mycket driftsäker: den hade sedan star-

till 18 timmar
om dygnet. Tillverkningskostnaderna för
den fårdiga gasen var till synes lå9, delvis
tack vare att generatorn låg intill en torvmosse vars rå ra antogs råcka i nårmare 40
år. Sammantaget skänkte generatorn belysning åt Svedala municipalsamhålle och Skaten gått utan mankemang 15

berqjö gård, samtidigt som den drev ett antal
industrier, varav Svedala sockerbruk och Svedala regelbruk var de största. till ett pris av

endast fyra kr per ton torv omvandlat till
gas. Torven vid Roslätt var av god kvalitet
och med låg fuktighet, men en liknande generator på ett grur'fålt utanför Grångesberg
hade gjort kvalitativ gas av tow med 40% fuktighet, r'ilket var en hög siffra för brånsletor-v.
Torvingenjör Wallgren framhöll något senare detta som en av tor-vgasens fördelar Möjligheten att använda torv med högre fuktighet minskade dess torkningstid, ett annars
avgörande problem d gållde att få torven

i brännbart
Så

skick.57

långt allt gott. Vad som dock inte fram-

gick av Hubendicks artikel lar att denna generatortor-v hade ett ganska lågt brännvårde,
varlör den i pris ändå inte var jämförbar
med kolgas - priset per ton torv \'ar för-visso
låg, men antalet ton som behövdes ijämförelse med stenkol var mycket högt. Det inne-

bar också att generatorn behövde fyllas på
ganska ofta, \'ilket krävde en viss arbetsinsatr,

med medföljande lönekosmader. En annan
energiexpert och bergsingenjör, Hans Rygård, underkånde av dessa skål generator-

torvgasen och förespråkade istållet en mer
förådlad gas, framsälld genom destillation i
retorter. 1906 redog.jorde Rygård i en artikel
för de långtgående försök med sådan tor-vgas
som dittills genomförts. Fördelen med denna
gas, förutom att den hade ettbetydligt högre
brännvärde än generatortorvgasen och därför gjorde denjiimförbar med vanlig kolgas,
var att den lätt kunde transporteras ganska
långa sträckor genom rörledningar. Detta
hade enligt Rygård visats av verksamheter
(med kolgas) i bland annat USA.
Försöken med retorttorvgas hade utförts
fråmst av det tyska företaget Ziegln, som
också uppfört en stor anlåggning för framsuillning av gas i Redkino i Ryssland - ett led
i Rysslands omfattande satsning att på olika
sätt utvinna brånsle ur landets stora torvmossar. Vännevärdet hade visar sig r'ara närmare tre gånger så högt som generatortorvgasen, och något högre ån stenkolsgas. Rygård var mycket optimistisk: försöken hade
visat på en lång rad användningsområden,
samtidigt som priset blev lågt: exakt 7,62 kr

per ton torv omvandlat till högeffektiv gas.
Några rön från faktisk verksamhet, och inte
endast forskningsförsök, fanns dock inte som
stödde resultaten.5s
Når Rygård i ett föredrag vid det Tekniska
samfundets bränsledag 1916 återkom till retorttor-vgasen framsuillde han den som framtidens svenska bränsle, som var båttre än
stenkol. och ett mer realistiskt alternativ än
elkraften. Elektriciteten menade Rygård var
kringsvärmad av felaktiga myter, som alla

blåste upp dess potential. Dåremot redogjorde Rygård inte för några rön eller verksamheter vad gäller torvgasen, utan upprepade mest de tankar han hade redan 1906.
Hur det gått lör Zieglers appatater fir lliran
till exempel inte veta. Den enda föråndringen från 1906 var att priset i försöksverksamheten nu stigit till 10-30 kr per ton destillerad torr', som kunde förväntas bli 75-20%
procent högre i faktisk produktion på grund
av låckage och annat. Det blev inte mycket
av torvgasen, även om torvgasgeneratorer
fortsatte att tillverkas i Sverige för mindre
verksamheter Under krigets bränslekris vi312

i Danmark att det var omöjligt
att ersätta kol med torv i gasverk, men att
kolen så att säga kunde späs ut med 15 till
20 procent tow i s).fte att få kolen att råcka
sade försök

längre. Liknande uppbla:rdningsförsök gjordes också i Sverige, till exempel i NorrköPiqg.un

Annu en destillerad torvproduktvar torvspriten, som förblev parantetisk. Ovan framgick att staten gav stöd åt en produktion av
sulfitsprit från 1908. Redan 1905 lade dock
regeringen fram ett förslag till förändring av
lagstiftningen för sprittillverkningen, i sfte
att underlätta för framställningen av torvsprit. Tanken var att denna skulle kunna
konkurrera, inte med stenkol, utan med det
av bergolja framställda fotogenet, en annan

importerad energikälla.60 Torvspriten visade
sig snart vara föga bårkraftig: då tidningen
Afftirnärlden 79\2 rapporterade om att fotogenmarknaden stod inför stora föråndringar i form av internationella storaffärer och i
samband med det tog upp fiågan om hur
den svenska efterfrågan på fotogen kunde
tillgodoses, togs endast ett inhemskt alternativ upp, nämligen alunski{Ieroljan, som dock
ånnu ej var ett ekonomiskt alternativol
Vad gäler förädlingen av torv som bränsle var det emellertid framför allt två andra

metoder som rönte mest uppmårksamhet
och stort hopp. Det var det ekelundska torvpulvret respektive torvkol framstållt genom

den så kallade våtkolningsmetoden, förespråkad främst av ingenjör Alf Larson.
Ekelund och Larson hade båda varit i
torvbranschen ganska länge -Wallgren kall-

lar dem i en artikel tiån 1908 för "de gamla
torfkämparna".6t De hade samma mål - att
lösa torvfrågan (eller kolberoendefrågan)
genom att skapa ett bränsle som r,zr lika effektivt eller effektivare ån stenkol, och där
torvens främsta problem var lösta. Båda riktade fråmst in sig på torvens höga fuktighet
och det faktum att den på något sätt måste
torkas.

Löjtnant Herman Ekelund startade sitt
företag, A,B Tbrf, är 1906. Redan 1890 anmåldes dock i Mosskulturföreningens tidskrift en broschyr utgiven av Ekelund, Kaz

Figur 14:5

Hästhagens torwnosse utanlör Vislanda

i

Småland - en för tiden ttpisk tontåkt. Mossen ågdes och nyt$ades först av Granefors
bruk, inledningwis för eget behov, sedan,
når energitorvbranschen började v:ixa efter
sekelskiftet, för avsalu. Snart kom den i SJ:s
ägo, varmed torven användes som rå\,?ra till
de försök med torvpulvereldning som Sf
motvilligt gick med på (se texten, s. 344f)

Dess låge direkt intill jårnvägen mellan
Karlshamn och Vislanda var avgörande för
driftens effektivitet: ett stickspår utgick från
järnvägen, så att vagnarna kunde köras ånda
fram till torven för lastning. På 1920-talet
lades produktionen ned, rarpå platsen blev
skromingsplats för slopade lok och vagnar.

a

brtinntorfuen i någon form ersiitta stenkol och
Denne påstod sig dår ha framställt en
apparat med vilken ett "artificiellt stenkol"
framställt av bränntorv, som i brännvärde
var mosvarigt riktigt stenkol, men som kostade mindre att producera, kunde tillverkas.63
Anmålaren, Carl von Feilitzen, såg uppfinningens potential:
åoås.

Den årliga skatt af2 millioner kronor, som

nu gå till udandet för inköp af stenkol,
skulle stanna inom landet, arbetsfö{enst
beredas åt en stor skam af landets söner
och, såsom författaren fEkelund] säger,
'en föryngrande blodström löpa genom
hela vårt ekonomiska lif.'64

Ekelund övergick snart dock till att försöka
framställa ett torvpulver. Torvpulvret löste
flera centrala problem i torr,framsållningen.

Framstållningen skedde i flera steg. Först
togs torven upp genom en mekaniserad

torvtäkt varpå följde traditionell lufttorkning, alltså att torven låg på marken och
torkade - den vändes dock maskinellt och
inte av kvinnor och barn som länge varit
brukligt. Därefter maldes den rill srimmor
som torkades ytterligare på artificiell våg i
ugnar. Genom att den maldes torkade den
snabbare och till lägre energiåtgång ån annars, eftersom torv leder värme dåligt och
därför även i en ugn torkar mycket långsamt
om den förblir kompakt. Som ett sista steg

maldes torvstrimlorna ner till ett pulver.
Sammantaget skulle denna process kosta
mindre än tio kronor per ton, och ha ett

bränwärde som nårmast motsvarade stenkolens, som dock kostade betydligt mer.

Torvpulvret vågde inte heller mer än stenkol,

och var inte mer skrymmande, vilket förbilligade transporterna i jämförelse med
vanlig brännton 6sYtterligare en fördel med
torr'?ulvre tvar enligt Ekelund att torvtzikten
inte begränsades till högsommaren. Vid traditionell torvtäkt måste torven r,ara uppe och
ligga på tork senast i augusti för att hinna
torka; låg den krar över vintern föll den sönder som en följd av kylan. Eftersom Ekelunds torv dock skulle malas till pulver i
slutändan gjorde det inget om den frös sönder. Därför kunde man låkta hela augusti ut
och låta det man inte hann ta in före hösten
ligga kvar över vintern.66
En storskalig produktion startades i ,48
Iir/s regi vid en 120 hektar stor mosse i Bäck
utanför Ljungby i Småland. Ekelund fick
statligt stöd, samt även ett vetenskapligt stöd
av flera statliga experter, som den framstående professorn i metallurgi och hyttkonst

Erik G:son Odelstierna vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Jernkontorets
torvingenjör Erik Nyström: den lörstnämnda menade att tor-vpulvret åven kunde anvåndas ijärnframstållningen isrållet för stenkol eller tråkol.6t 1912 års regniga sommar
ansåg Ekelund bevisa metodens framgång:

trots regnet producerades det året högkvalitati\t pulver Ekelund lar oförtrutlig i sitt
arbete, och redogjorde för det i en rad publikationer.6s Verksamheten var också ganska

lramgångsrik och liiretaget livslraftigt - som
lramgår nedan överlevde det såväl kriget som
det inledande prisfallet på stenkol. Torrpul-

verfabriken i Bäck tillverkade torvpulver
fram till 1917. 1914 utrustades ett av SJ:s lok
med apparater för torvpulvereldning, och
resultaten från provkörningarna föll väl ut.
I krigets och energibrisrens skugga rönre
sedan ett förslag om mer storskaliga försök
framgång vid riksdagen 1916, larmed linjen

Figur 14:6
Ar.r. LarsoN (f852-1924) (AJfred eller

AJf-

vanligen år namnet förkortat Alf. i samtida
texter) utbildade sig till ingenjör, och kom,
efter några års !ånst vid Liljeholmens stearinfabrik i Stockholm, att i tio år arbeta vid
Skånska superfosfadabriken i Helsingborg,
en avlandeLs största tillverkare av konstgödsel. Larson kom här att bli övertygad om
kemins möjligheter att viajordbruk och industri kraftigt höja svenskarnas levnadsstandard. Han ägnade mycket kraft åt den kemiska livsmedelsindustrin, där han framför
allt arbetade för att introducem mar8arinet
i Sverige. Målet var en decimering av boskapsstammen och ett ersättande av naturliga produkter med kemiska. Larsons tidiga
engagemang i energitor\,frågan botmade i
samma vilja att med kemiska kunskaper förbäura Sreriges ckonomisla löruuättningar.
Larson var en produktiv skriftställare, som
utöver en rad arbeten om olika kemiska ämnen också var en flitig debattör och opinionsbildare. Han grundade Helsingborgs
posten som en plattform för att framföra
sina åsikter bland annat i tullfrågor, där han
intog en starkt protektionistisk hållning. O
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Falköping-Nässjö utsågs som försökssträcka,
med 18 för ändamålet utrustade lok. Försöken visade att tor-lpulvret, framsrållt enligt
Ekelunds principer, var en ganska god ersåttare till stenkolen, vad gällde energivårdet
(ett ton stenkol motsvarades av 1,45 ton torvpulver), varför riksdagen 1916 åven gav medel till en statlig torrpulverfabrik enligt Ekelunds mönster.6e
1911 gick Ekelund i svarsmål mot en kritik riktad mot hans torvpulververksamhet.
Kritiken kom från den tekniske chefen vid
Liljeholms stearinfabrik Alf Larson. Denne
menade i en artikel i Tehnisk tidskrift att tilltron till tor\'?ulvret var överdriven, och att
detta i verkligenheten inte var fullt så effektivt och ekonomiskt som det påstods. Larson
var en mångsysslare, och som framgått gam
mal i torvbranschen. Han hade under 1890talet arbetat som ingenjör i Gustafde Lavals
separatorbolag, men arbetade sedan 1898
med fiamsuillning av torvkol i Stavsjö, också
det utanför Ljungby i Småland; redan 1892
hade han hållit ett föredrag i frågan som putrlicerades samma år70 de Laval hade runt
mitten av 1890-talet bödat intressera sig för

att framställa torvkol genom en helt artificiell torkning, det vill säga helt utan lufttorkning. Metoden, som Larson tog upp,
kom att kallas för våtkolningsmetoden. Det
var en ganska komplicerad teknisk procedur
som vi inle kan redogöra lör här: i princip
handlade det om att finfördelad tor-vmassa
upphettades till närmare 200 grader Celsius
under ett högt tryck, varmed vatten och andra ämnen avskildes från torlen, vars brånslevårde dånned kraftigt ökade. Den stora för-

delen med metoden var just att lufttorkningen helt avskaffades i beredningen av
tolrr' till bränsle, vilket gjorde torven till mindre av säsongsvara.Tl

Larson utvecklade kring 1900 Stavsjö till
ett sorts experimentallält för torvindustrin.
Här hölls 1902 och 1903 några i samtiden

uppmårksammade torvtävlingaq då olika
metoder och torvmaskiner prövades under
statlig kontroll, delvis i form av &ivlingar72
Framför allt var dock försöksverksamheten
inriktad på våtkolning. Tillsammans med en

annan ingenjör ur de Lavals stall, den snart

ökände Martin Ekenberg, fick Larson ett
statsbidrag på hela 200 000 kr år 1903 för att
uppföra en stor våtkolningsfabrik. På grund
av strejker och lockouter fördröjdes fabriken och sköt kostnaderna i höjden; år 1905
stod fabriken ännu inte fårdig, men kostnaderna uppgick redan till 25 000 kr. Samma
år köpte Ekenberg och Larson till sig I 200
tunnland mossar i Småland.73 Verksamheten gick dock trögt, särskilt som de 1ör våtkolningen helt nödvändiga ugnarna visade
sig vara felkonstruerade. I april 1908 höll
Larson ett föredrag om fabrikens verksam-

hct inför Svenska teknulogföreningens ardelnins för kemi och bergsvetenskap, där
han liamhöll de uppnådda framgångarna
och uttryckte en obunden optimism över våt

kolningens framtid.Ta Innan samma år gått
till ända hade företaget försatts i likvidation
och nedmontering av ugnar och annat påbörjats.

Den som idag sätter sig in i Larsons och
Ekenbergs affärer finner ett något oseriöst
drag över det hela, eftersom den förre visserligen var scriös men ohämmar optimistisk. och den senare var en framstående
svindlare. Ekenberg bedrev vidlftiga allirer
i Frankrike, Italien, Tyskland, Amerika, Rlssland och England; han levde ett l)xliv på
lånade pengar i Clapham i England dår han
också satte upp ett torvlaboratorium. Han
hade tidigare varit inblandad i skummjölkoch mjölkpulverföretag, gjort sig ett namn
som uppfi nnare inom fi skkonser-vbranschen,
samt drivit sillguanoföretag, alltid med samma resultat: andras. det vill säga finansiärernas, stora forluster. I samband med statsbidraget och fabriksplanerna i Stavsjö bildade
Ekenberg åven tvä våtkolningsföretag i England, International Carbonizing Compary för
fabrikation av torvkol i stor skala i Tyskland
och England och EPF Slndicate (Ekenberg
Peat Fuel syndicate); medlen till företagen
lånades från Ekenbergs mjölkpulverföretag,
Su enska

mj ölhmj d lsb o la get.

Ekenberg blev år 1909 ökånd och världsberömd, då han avslöjades som vårldens första brevbombare; hans offer hade varit di-

rektörer som på olika sätt motarbetat honom. Det var hans kompanjon Larson som
genom att kånna igen Ekenbergs handstil i
ett med bomberna sammanhörande hotbrev hjälpte polisen att avslöja honom. Häktad i England dog han 1910 i vad som sades
vara slaganfall, ehuru samtiden spekulerade
om självmord, eftersom det då blivit känt att

den svenska polisen också öppnat en mord-

utredning kring Ekenberg, gållande hans
wå unga och kärnfriska fruars plötsliga och
snarlika dödsfall.75
Alf Larsons optimistiska grundsyn hade
inte fått några törnar vare sig av bakslaget i
Sävsjö eller hans Lollegas fall: han var inre
endast en entusiast utan en flitig skribent
och polemiker, alltid redo att i fora som ?Änish tidshrift, Suensha Mosshulturfiireningens
T'idskrifi och Industritid,ningen Norden plådera

för våtkolningsmetoden.?6 1911 kunde han
i en artikel i Tehnish tid,shrifimeddela att vårkolningsmetoden återigen tagits upp, nu
under överinseende av ingen mindre ån
Gustaf de Laval själv Försök utförda på
Kungsholmen i Stockholm visade att Larsons metod var felaktig, och de Laval ge-

nomförde stora förändrinsar i processen.
Strax före sin död år 1913 ansökte denne
om statsbidrag för utvecklandet av våtkolningsmetoden till fabriksmässig produktion,
och företaget tilldelades år 1915 100 000 kr
från staten - platsen var återigen Stavsjö,
dår återstoden av fabriken förfallit sedan
1909. Trots att De-Lavals metod för våtkolning fungerade båttre, och trots att utrustningen blev allt mer funktionell, återstod
stora problem i att skapa en marknadskraftig produkt, framför alltvad gållde att pressa
den våtkolade torven till behåndiga torvbriketter. Mot slutet av 1918 försattes bolaget i
likvidation, och man stod då kvar där man
börjat- med en för atsalu olönsam produkt.
När Larson avled 1923, efter att ha givit ut
ett av samtiden bedömt som epokgörande
arbete, Den suenska hemisha ind,ustrien, var vät-

kolningsmetoden ännu inte ekonomiskt
bärkraftig.77

I förbigående kan

sågas att ett av Eken-

bergs engelska företag levde vidare ett kort
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tag, och köpte en skotsk mosse, Dumfries,
för produktion av towkol enligt våtkolningsmetoden. Företaget köpte åven den danska
mossen Aalmossen i samma syfte, samt för
produktion av ammoniak, som var en biprodukt vid torvkolsproduktion. Enligt en artikel i AJftirsurirHen 1912 hade företaget också

stora uppköpsplaner i Sverige, och kom
med erbjudanden till svenska spekulanter.
Tidningen varnade dock för att det kunde
röra sig om en bluff.73

Krigsåren och krisen
- torvbubblans klimax

Statens stora intresse för såväl våtkolningsmetoden som det ekelundska tor-vpuh,ret bott-

nade förstås i att den internationella konkurrensen om kolet och särskilt det första
världskriget drev energifrågan till sin spets.
Under kriget tillsattes flera kommissioner.
såsom 1916 års torvkommitte och Industrikommitt€ns särskilda avdelning Brånslebesparingsbyrån, som omnämnts ovan.
Tillsåttandet av torvkommitt6n visar på
att de inhemska bränsletillgångarna blivit
ett nationellt och såkerhetspolitiskt intresse.
Detta kvarstod fram till 1gzO-talets början.
Staten hade l9l2 avslagit en ansökan från
Sreriges Geologisha Undersöhning (SGU) om
medel för att inleda en systematisk inventering av rikets torvtillgångar, men torvkommitten förespråkadejust en sådan invenrering.
Efter kriget bifölls också en ny hemställan
från SGU, och snart kunde en inventering
starta, som skulle tåcka hela landet. Staten
sköt också till medel för en så kallad kvalitativ rekognoscering som sftade till att kartlägga och bedöma alla torvmarker som låg
inom fem kilometer från enjärnvåg, och som
därför kunde exploateras till låga transportkostnader.Tc

Staten försökte också aktir't medverka till
att lindn bristen på stenkol genom att sånka
sin egen konsumtion dårav, och drev därför
under kriget och fram till 1920 en ganska
omfattande egen brånntorvsproduktion, att
användas i statliga elverk. StatensJärnvägar
gavs en central roll i statens bränslepolitik:

den efter sekelskiftet formulerade målsättningen arr lågen skulle drivas ar en större
andel inhemskt brånsle fick ny aktualitet.

på sjålva loket när det eldades och vad gällde transporterna från mossarna till de torv-

Det gjordes under och efter kriget ytterligare försök vid Statens Järnvågar att driva
tåg med torv istållet för kol; mellan 1917
och 1920 skall SJ ha tillverkat bortåt 115 000
ton bränntorv.8o Till exempel drev SJ tre
brånntonsfabriker i Skaraborgs län, dår den

1918 kulminerade brånntorvsindustrin,
lad gäller storleken. Då fanns 136 fabriker,

största, Hunneberg, hade en arbetsstyrka på
upp till 800 man, kvinnor och barn inte medräknade. VerkszLmheten upphörde 1921.8'
Under kriget pågick åven en del försöks-

verksamhet på detta område - pådriven av
de problem som rar förenade med torveldning av tåg och som närde SJ:s skepsis. En
utvärdering utförd av Kungliga Järnvågsstyrelsen av de tidigare försöken hade visat på
en rad stora olägenheter vad gällde torveldningen. För det lörsta skedde inLastningen
av torven i eldstaden för hand. Så var fallet
även med stenkolen, men eftersom tor-vens
brännvärde endast utgjorde drygt hälften av
stenkolens, r'ar eldaren t!'ungen att kasta in
nytt brånsle nästan dubbelt så ofta. Detta,
för det andra, förhindrade denne att "som
nödvåndigt år, vara behjälplig vid järnbanans observation under tågets gån9". För
det tredje gav torven ett ojåmnt ångtryck,
och för det !ärde medförde den gnistbildning, vilken blev "vid starkare ångpuffar särskildt riklig, så att åtskilliga anlåndningar af
skog förekomma". För det !årde uppstod

vid rorreldningen ett torvdamm. \om visat

sig vara olågligt och

till och med skadligt för

personalen. För att undkomma detta problem hade man raril Ivungen all gjula \alten över torven, men på grund av dennas
förmåga att effektivt suga åt sig detta, hade
dess brännvärde då sjunkit.3'?För att komma

förbi några av dessa problem udörde framför allt konsortiet Generatorångpanna en rad
proveldningar med nya ångpannor på tåg.
och dess talesman AIders Rosborg påstod
att försöken varit framgångsrika.33 Trots detta kvarstod flera av problemen. Detvar svårt

att komma runt det faktum att torven med
endast halva brånnvårdetjämfört med stenkol ställde till stora logistiska problem: både

eldade j ärnvigslinjerna.

med sammantaget över 6 000 arbetare. Siffran låg kr,ar på ungef;ir samma nivå under de
efterföljande åren.3a De stadigt och mycket
kraftigt ökande stenkolspriserna ledde till
bildandet av en lång rad tonföretag. Alla rar
inte lika seriösa. Många framsrållde brånntorv av tor-v som inte alls lar låmpad förjust
detta.

Ett exempel kan varaföretzget Sil:uergtirde
Brtinntorf ABi Grnnarp i Halland. Det grundades l9l7 och gjorde stora investeringar.
köpte upp mycket mossmark samt därtill
maskiner för torvbrytning och räls, vagnar
och en lokomobil för transporten. De inblandades erfarenhet av liknande företag var lå9.
De mossar de köpt var svårdränerade vilket
gjorde att företagetvisade en förlust på 8 000
kr det första året på grund av stora problem
med att bedriva tontäkt. Ett större problem
var dock att torven på grund av sin låga humifieringsgrad inte lämpade sig för brånntorvsproduktion, vilket också två utomstående torvingedörers utlåtanden filamhöIl. 1918
och 1919 gjordes stora förluster, men konjunkturen ansågs god för brånntorv Då ägarna
dock började bli oroliga lades verksamheten

tillfälligt om till torvströtillverkning. 1920
var förlusten endast 256 kr. 1921 nådde företagets produktion sin kulmen; billig arbetskraft fanns att tillgå i byarna, och drygt 1 000
ton bränntor-v producerades. Nu hade dock
konjunkturen vänt, och bolaget lades på is.
Först 1938 gjordes ett sista bokslut. De tre
sista styrelsemedlemmarna satt då med stora
fordringar i det vilande företaget - 180 000

kr sammanlagt. De enda tillgångar som
lann\ \ar marken. enligt

värde värd 500

1942 års taxerings-

kr.85

Den starka tilltron till den obegrånsade
torrens möjligheter lörde med siq en stor
men kortlir'ad optimism kring tor-vens egenskaper i mer allmänna termer, och en lång
rad användningsområden diskuterades och
föreslogs av skribenter bland annat i Svens347

ka Mosskulturföreningens Tidskrift, såsom

fullgoda kosq..mtyger, vilka utställdes i Kö-

torrfiberpapp och papper. isole ringsmaterial, konserveringsmedel, hästtäcken och
brevkorr."'Alla produkter var inre seriösa:
tor-vbrevkort som importerades från Irland
ar'färdades av Hjalmar von Feilitzen som en
bluff, då analyser hade visat att de inte var

penhamn. Som Sellergren dock konstaterar
i en artikel 1920 "föllo [de] ej allmänheten i
smaken och köplusten var ringa".er Produktionen lar dårtill fortfarande ganska dyr. Redan 1920 var Sellergren emellertid sent ute;
när den av Lrigsåren skapade lrissituarionen
försvann, fönvann även allt rationellt intresse

gjorda av torv.87

Med stigande priser på ull och bomull
vådrade torr.fiberindustrin morgonluft under krigsåren - även om den var synnerligen
begränsad i omfattning. Redan mot slutet av
1800-talet hade försök gjors vid Sa/r.lsrözrsÄa
Fabriken AB i Jönköping att framsuilla tuvdunsfrbrer, tänkta att ersåtta ull och bomull
i kläder. Ansvarig [ör rerlsamheten var ingen mindre än en av de gamla tonLämparna.
Herman Ekelund. Denne hade nära kontakter med Svenska Mosskulturföreningen, och
vid föreningens utställning vid Lantbruksmötet i Malmö 1896 uppvisades av Ekelund
producerade kostyrntyger av bomullstyg upplandat med torr.fiber och ull. Kvaliteten skall
inte ha varit dålig, utan problemen låg i de
höga produktionskostnadema. Ekelund och
fabrikens ingenjör E Fegraus forsatte dock
sina anstrångningar vad gäller torr'textilen.33

Under kriget fick förstås torrfiberfrågan
ökad aktualiteL. Vid Vosskulturfören ingens

sommarmöte i Jönköping 1916 uppträdde

föreståndare Hjalmar von Feilitzen iförd
en torvkostym utförd av Sahlströmska. von
Feilitzen håvdade art kvaliteten blivit betyddess

ligt bättre och att konkurrensmöjligheter
fanns på grund av krisens prisstegringar.3e
Samma år infordrade dock Kungl. Maj:t ett
udåtande om torlliberfrågan av den stadiga
torvkommitt6n, vilken i detsamma konstaterade att produktionen var oekonomisk även
i krigstid.ro Delvis berodde detta på att natronlut använder vid lramställningen. en
produkt som även den blivit mycket dyr till
följd av kriget. Detta fick professorn i meka-

nisk teknik vid KTH Gustaf Sellergren att
utföra försök med en ny, billigare fiamstä1lningsmetod. Detta lyckades han också med,
och snart bildades i Danmark ett aktiebolag,
Fiberuld, med syfte att kommersiellt utnyt{a

Sellergrens metod. Företaget framställde
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i torrfiberfrågn.

I förbifarten kan sägas, att den under
krigsåren mest efterfrågade tor\'?rodukten
ute i Europa inte fann någon marknad i Sverige. På grund av krigets brist på bomull
kom tordörband att bli en viktig del i vården av sårade. Tor-vförbanden uppmärksammades långt före kriget i Svenska Mosskul-

turföreningens Tidskrift.e'?

20-talet

- bubblan brister

Det förekon redan under 1910-talet en del
skeptiker vad betriiffade tor-vens möjligheter.
Dessa fanns till exempel bland elektrifieringens förespråkare. En framstående sådan,
Sven Lribeck, menade sålunda i ett föredrag
1918 att tillgången på god brånntorv var
kraftigt överskattad, och att torven, trots kriget och kolbristen, inte fått något egendigt

kvantitativt uppsving.!r Enligt Libeck var
det kolimporten och den inhemska elektriciteten i form av vattenkraftutbyggnad som
skulle trygga Sveriges framtida energibehov

- och däri kom

han att få rätt, så när som på
att kolen snart fick tåvla med de importera-

de brännoljorna.eu Även en mer opartisk
betraktare som Bränslebesparingsbyråns
ordförande Emil Spetz srillde sig dock skeptisk, när han 1916 konstaterade att det inom
torvbranschen mest var prat om en storslagen utveckling, medan produktionen i verkligheten förblev mycket ringa och framför
allt bestod av den oförädlade brånntorven,
med alla dess oör,erstigliga problem.!5
Når 1920talet kommit igång brast torvbubblan. Branschen kastades in i en depression. Orsaken till bränntorvens fall år helt
okomplicerad: den blev aldrig konkurrens-

kraftig. I ett föredrag år 1916 satte Huben-

dick fingret på problemet, utan att vara

medveten om det. Enligt honom våntade
endast torven "på den metod för sitt

tillgodo

görande, som kan öfuerföra detta bränsle i
en lämplig form"."n Atta år senare väntade
den fortfarande: det hade inte blivit någonting ar vare sig torrgasen. torrspriten. tunpulvret eller torvkolet. Priset per kilowatt
förblev för högt. Det var särskilt wå faktorer
som tillsammans skickade in bränntorven i
industrialiseringens kuriosakabinett (för den
gången). Det enavar det krzrftiga prisfallet på
stenkol efter kriget och krisåren, och det andra var framsteg inom elektrovetenskapen och
för elintroduktionen, som möjliggjorde en
kraftig expansion av elströmsproduktion och

distribution.
Priset för tori mätt per kilowatt kunde
endast konkurrera mot stenkolen så länge
krisen som följde på kriget höll i sig. 1920
nådde priset på stenkol per ton nya höjder;
det låg då på 158:90 kr per ton. 1921 togs
dock importen i hög grad upp igen, och priset föll till 49:80 kr per ton, föruisso ett mycket högt prisjämfört med åren före kriget,
men inte tillräclligr högt lör att göra ronen
konkurrenskraftig. 1922 föll priset ytterligare, till 28:?0 kr per ton.
Prisfaller resuherade omedelbafl i err ror-vbranschens stålbad. Detovan anförda exemplet

fi

rman

Sil:uergrirdc

Bränntorf ABvar q?iskt,

både vad det gäller tidpunkten för dess gmndande under avspärrningsåren som för dess
utveckling och kulmen och kris år 1921. Ett
parallellt, mer kånt exempel är Ats Rngestorp
Brtinntorpfabrik i Mölnarp, en av de största

producenterna i Skaraborgs lån. Det grundades 1916 av Carl Lagercrantz, och ågnade

sig åt bränntorvsfabrikation med ett från
Tyskland inköpt automatiskt så kallat Wiellandtorvgråwerk. Carl Lagercrantz var far
till författaren Oloflagercrantz som kort har
berört verksamheten i sin memoarbok Mirz
ftirsta krets.1916 producerades 1 800 ton av
82 arbetare, vilket år en ganska stor arbetsskara - särskilt som en del av arbetet, som
våndning av torv som låg på tork, på många
fabriker utfördes av kvinnor och barn som
inte fördes in i rullorna. 7 500 ton producerades 1918, 6 500 ton år 1920, men sedan

bar det stadigt utför. Liksom fallet var med
Sih ergrirde Brrinnt orf AB lik'tiderades företaget inte förrån en bit in på 1930-talet, tiU
stora förluster.

EricJuhlin har vad gäller Skaraborg visat
att problemen år 1921 kom mycket hastigt.
En av länets större producenter,

Redberga

Brdnnton)sJabrilt producemde som mest 4 000
ton år 1918. 1921 uppgick produktionen till
340 ton - som blev liggande i lager och som

ledningen betecknade som "osäljbar för närvarande". Vid Hårlingstorp norr om Hornborgaqjön hade ett företag producerat bränntorv ända sedan 1860-talet. från första decenniet på 1900-talet för avsalu. 1917 sålde
det brånntorv för 47 kr per ton; mot slutet
av 1920 låg dock häIften av åres produktion
osåld på grund av nederbörd och fallande
kolpriser. 1921 lades verksamheten ned. Samma år lade även SJ ner sina bränntorvsanlåggningar.eT

Det fanns runt om i landet några undantag, såsom Rijde Mosse 'torafabrik, ågd av privatbanan Vd rt ergdt I (m d-G ö t e b orgs Jtimu tig fr än
1916. Dår producerades 6 300 ton bränntorv
år 1918: 7 800 ton framsälldes som mest år
1920. Ännu 1928 tillverkades dock 3 100 ton
för lokbränsle. Det handlar då dock återigen,
liksom det gjorde under tiden före 1900, om
energikrävande branscher som producerar
för "husbehov" och inte för en marknad. De
bolag som levde på att sålja brånntorv var

tvungna att gå omkull når stenkolspriset
bö{ade falla, eftersom det inte fanns någon
ekonomi i den oförädlade torven: täkten var
säsongsbunden, arbetskraftsbehovet stort.
Aven företag som förädlade tor-ven och vars

verksamhet baserades på framstående vetenskapsmäns rön blev dock kortlivade. Professor Erik Odelstierna, som tidigt pläderat
för Ekelunds torvpulver, framträdde under
kriget som en konkurrent till Ekelund, sedan
han tillsammans med Hjalmar von Porat uttagit patent på förbättrade ugnar för torvpulverframställning; von Porat hade redan
1912 inlett proveldningar med torvpulver
på enjärnvåg i Roslagen. De upprättade år
1917 en fabrik vid Vakö myr på gränsen mel-

lan Skåne och Småland, men redan 1920

bedömdes verksamheten av företagets s+
relse som "ekonomiskt vårdelös", varefter
den lades ner.e3

r'ara möjligt, och dårmed blev verksamheten

Något bättre gick det då för Ekelunds
torvpulver. Den statliga fabrik i Vislanda
som riksdagen beslöt om 1916 blev förvisso
kraftigt försenad, och stod inte fullt klar förrän 1920. Då hade kostnaderna skenat iväg.
Ekelunds beräkning, att ett ton torvpulver
skulle kunna tillverkas för 8:47 kr visade sig
helt felaktiga. Inte ens det dubbla visade sig

landa anvåndes som lokbränsle av SJ på
sträckan Nässjö-Falköping. Fram till 1930
hade ungefär 85 000 ton torr'?ulver för Sta-

snabbt oekonomisk.se Tiots det fortgick den
under lång tid framöver: tor-vpulver från Vis-

tens Järnvågars försöksverksamhet produce-

rats, och försöket fortsatte ända fram till det
att linjen elektrifierades år 1932. Först då
kom Statens Järnvågar undan sitt åtagande
vad gållde torvpulvret. Anledningen till att

Figur 14:7

Bilden av pojkar som kupar torv skulle kunna föreställa Harry Martinsons alter ego

Martirl i

Viigetu

ut (1936), en qjälvbiografisk

barndomsskildring; där finns den bästa och
mest tråffande beskrivningen av torvindustrins boom under krigsåren. Martin får
som l2-åring arbete på en ny stor torvtåkt i
våstra Blekinge. Hela anläggningen gick i

"surrogatkonjunkturens tecken" (s. 120).
Barn arb€tade på ackord med att stapla torven i kupor för torkning. "När man låg på
knå var den stora mossen som ett våldigt
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plan med tusen sinom tusen pyramider och
pagoder av torv likt pjäserna på ettjättespel.
På andra sidan mossen någonstans iväster
där båtarna torpederades låg bolages motspelare holl/tistm nedsånkt i haveC' (s. 125).
Martinson skildrar farorrra för de l'uxna arbetare som slötte de stora grämaskinernal
flera dödsfall ägde rum. Framför allt pekar
han dock på den bristande ekonomiska bärkraftigheten genom att skildra barnarbetarnas nödvåndiga slit. (Sidhänvisningar gäller
1951 års upplaga). ll

verksamheten fortgick så långe var inte god
ekonomi. Tonpulr,'ret visade sig vara det mest
effektir'a av de torvbränslen som kom fram i
och med högkonjunkturen, men en beråkning från år 1930 visade att slutkostnaderna
för drift med torvpulver ändå var ungefär
50% högre ån motsvarande kostnader för

importerat stenkol. Istället var det arbetsmarknads- och regionalpolitiska skäl som
förlångde projektet: Ku ngliga Järnvägsst1relsens upprepade begäranden under slutet
av 1920-talet att få lägga ner verksamheten
avslogs med hänsyn

till regionens behov

av

arbetstillfällen under rådande höga arbetslösheten.loo
1921, eller i en del fall åren därefter, tog
alltså sagan om torven som ett ekonomiskt

bränsle slut. Mellan 1921 och 1924 kom
bränntorvsproduktionen i landet att halvem.. och däreftersjönk den ytterligare. om än
långsamt. Produktionen riktades återigen in
mot industriella husbehov. Mellan 19?6 och
1930 producerades i snitt 63 300 ton per år,

vilket var lägre än vad produktionen varit
kring 1903-05, då toryindustrin började expandera.

De förändrade förutsåtmingarna för torvfrågan mårktes också av i experditteraturen
kring 1920 - genom att den helt sonika ofta

försvann. Edvard Hubendick och medför-

fattare förbigick helt torven i en artikel om
inhemska motorbrånslen år 1920 - då hade
Hubendick, professor i läran om förbrän-

ningsmotorer, åndå under bränsledagen
103
I 91 6 framhållit tor-vens fö4jäns ter
Torven
var helt frånvarande i en annan artikel av
Hubendick samma år, betitlad Våra bränslen,
dernt onucindning. pris orh vcirdp.I en osignerad artikel i Ingenjör-vetenskapsakademiens
meddelanden samma år ar'{ärdades torven

helt som tänkbart substitut för importerad
stenkol. Behovet av att ersätta stenkolen framhölls förvisso, men ersättningsprodukten angavs vara importerad brännolja.r0o
Mest talande är kanske Svenska Mosskulturföreningens instållning: medan över 200

artiklar och notiser om "torr'{rågan" publir erades i Svenska Vosskultur[öreningens
Tidskrift mellan 1901 och 1920, trycktes under det följande decenniet 13 stycken, och
på 3O-talet inga alls. Att Suezsåa Torf.ndustriens Tidskrift led. sotdöden under början av

Förändringen visade sig också vad gäller
statens och experlernas verksamheter Staten
mer eller mindre upphörde under 1920 och
1921 att engagera sig i bränntowen. De an-

1920-talet - sista årgången blev 1924 - för-vånar knappast i och med att själva branschen
i sig gick samma öde till mötes.

slag som hade beriljats rorvinrenteringen
drogs in, \'ärpå denna upphörde. Torvskolan
i Markaryd lades ner 1922, medan Torvlånefonden först 1927 omvandlades till Industri-

Fram

lånefonden. Statens egen produktion av
bränntorv upphörde likaså, och SJ frck åntligen dra sig ur torveldningsförsöken - det
ekelundska ton?ulwet undantaget. r0r Utredningen från 1909 tog upp flera problem andra ån de or'an redan nåmnda - vad gåJlde
torv som lokbränsle, som aldrig löstes: fram-

för allt gällde det tillförseln av torv från landes torrproducenter En enkåt genon.förd

inför 1909 års utredning visade att av landets
enligt utredningen 67 brånntorvsfabriker
kunde endast 19 tänka sig att leverera tor-v till
SJ, och av dessa endast nio året om. De exploaterbara mossarna låg heller inte alltid
niira

SJ:s

spår och anläggningar.to2

Stenkolspriserna förblev efter 1922 läga.
till 1926 1åg priset på mellan 20 och 30
kr per ton, men sedan föll det ytterligare
och lade sig på förkrigsnivåeq under 20 kr

per ton.r05 Med det priset fanns det inget
som helst rationellt, ekonomiskt skål att inte
satsa på stenkolsimport, på bekostnad av
bränntorven. Samtidigt såg vårldsmarknaden för stenkol annorlunda ut efter kriget,
vilket försåmrade argumenten för oberoende. England var fram till kriget fullståndigt dominerande på marknaden. Att vara
beroende av stenkolsimport var då alltså att
vara beroende av ett enskilt land. Alltfler
länder började i och med kriget att producera och exportera stenkol, vilket gav fler
alternativ vid en framtida krissituaLion.
1921, 1923 och 1926 strejkade de engelska
kolarbetarna, den sista strejken var hela sju

månader lång. Trots detta påverkades inte
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kolpriserna eller koltillgången i nämnvård
grad. På den europeiska marknaden hade
framför allt Tyskland, men även andra ländeq kraftigt ökat sin produktion av stenkol
och brutit den engelska dominansen (USA
var redan före kriget världens största stenkolsproducent, men importen dårifrån var
dyr på grund av de långa transporterna).
En allr.arlig spik i torvindustrins kista var
dock, att kolkraften mötte konkurrens av
elektdciteten. Torvindustrin var inte den
enda bransch som var framgångsrik så länge

stenkolsimporten hindrades av kriget. Vad
gällde elkraften gjordes då stora tekniska
framsteg. Arne Kaljser har visat hur konkurrensen mellan (av stenkol framställt) elbelysning och gasljus avgjordes under krigsåren. Desslörinnan hade landets gasintressen
kunnat bromsa elintroduktionen, och ånnu
1905 saknade en tredjedel av Sveriges större
suider, såsomJönköping, Uppsala, Karlstad
och Lund, elverk. Under kriget blev dock elUuset betydligt billigare än gasljus, och efter
kdgsslutet stod det klart att det förstnåmnda

alternativet hade \arnnit kampen.r06 Under
1920-talet fortgick elektrifreringen. 1923 levererades den första helt tillfredsställande
lösningen på problemen med att elektrifiera
det svenska stambanenåtet, och 1926 var en
lörsta del. elektrifieringen av Väslra stambanan, färdig. En av Sveriges största kolkonsumenter började så långsamt men såkert gå
över till elektricitet.loT

Avslutning
Torvförespråkarna präglades av en oPtimism kring torvens möjligheter Skeptikerna såg detta, och de hade förmodligen rått.
Att tor-vbubblan sprack berodde på att torven
inte var konkurrenskraftig. Men även under
bubblan motsvarade den faktiska torvpro-

duktionen

-

lagda åt sidan

alla drömmar om framtiden
- bara en bråkdel av stenkols

importen. Mätt i värrneenheter låg stenkolsimporten 1914 på 39 900 miljarder enheter.
Den inhemska torvproduktionen nådde
upp i 185 miljarder. Aven om produktionen
sedan ökade, och stenkolsimporten avstan352

nade, fanns det knappast någon rimlig möjlighet att ersätta importerad stenkol med en

inhemsk torvindustri. Merparten av dessa få
vånneenheter var under hela perioden vanlig bränntor-v, med alla de problem den var
behåftad med.
Hur blev det då med det svenska oberoendet? En sak bör sägas om framstållningen
ovan, och det är att den är skriven mycket
utiftån samtidens uppfattningar. Oberoendet var då länge ett realistiskt måI, ätminstone på lång sikt. Ingen kunde dock föreställa sig den oerhörda ökning i energiförbr-ukning som priiglade mellankrigstiden. Torven

försvann och elektricitclen slog igenom.
men stenkolen och framför allt brännoljan
kom att inneha en central roll i svensk energiförsörjning under många år framåt. Inte
förrän under kärnkraftens tidevarv kunde
ett svenskt oberoende på energiområdet ses
som möjligt.
Når detta skrivs under våren 2006 har o!e-

priset i världen mer än fördubblats under
några få år. Konkurrensen om dennavärldsledande resurs ökar kraftigt när Indien och

Kina blir storkonsumenter vid sidan av västerlandet. Statsminister Göran Persson har
helt nyligen förnyat oberoendetanken, med
en vision om ett awecklat oljeberoende år
2020. I Sverige såljs bilar som helt eller delvis drivs av etanol, biogas, el, effektiv diesel
eller naturgas. Bränslecellbussar rullar på
försök i Stockholms innerstad. Några av de
nya industrierna kommer att stupa, medan
en eller två kanske blir en ny standard. Vi
kan inte sia om det, men många måste eller
vill vålja. Så länge det finns en valsituation
finns det pengar att gäna och lagrar att skörda för entreprenörer och uppfinnare, och
kanske även för en och annan skojare. Den
darwinistiskt lagde författaren (förrnodligen
T.B. Olbers) av anmälan om att Sumska Torfirul,ustiens Tidskrift bildats, satte fingret på
hur processen går till åtminstone i de samhällen som styrs av marknadsekonomiska

principer:
I detta fall Iiksom i människolifvet gäller
detsom lag, attdet, som i sig qjiilft icke äger
lifskruft nog att kämpa sig fram och hålla

von Feilitzer, H. 1916. s. 2. För en skeptisk håll
ninq gentemot elens möjligheter, se Rygård 1916,

sig uppe på strömmens yta, det är dömdt
ati diagaJned i hvir{ieln och gå underr0s

s.

Författaren skrev detta om tidskrifier, i en
förhoppning om att torvindustrins tidskrift
skulle kunna stå på egna ben. Han hade
kunnat säga det samma om torvindustrin -
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r,ar uppdelad på en avdelning för torrförvaltare och en liir förmän (tonmästarc)
och gållde bränntor',' och ton'strötilh'erkning. Kursen pågick fcm nlånirdcr under
sommarhalr'året. Avgångsbetyget från 1905

gäller agronomen Nils Hartelius, sorn
snabbt omsatte sina kunskaper 1906 upplörde han på Rvttarens mosse på sin går'<1
(,r irn.t or p .ödlr om Falköpingen tonrtröIabrik. Berlget år underrr, Lnar ar förr.rårrdaren och nå lårare. I'hortl Olbers ha<Ie varit
den första kulturingenjören i Svenska Mosskulturföreningen, lnan gatt ut Sunsha Tbrfindu.tlfiens tidskrif och boker ltåra torJmarher
och derat tillgodogiiarul,e

i induslielll hijttseen-

tle (1908) . .lohn Hallmin eftcrträdde 1907

Anrep som föreståndaie och kvarstod till
skolans nedläggning 1922, ett resultat av
krisen för bränntorvindustrin elter första
värlclskrigct. Hallmdn och Arrep drev också
"Svcnska Torfbvr-ån" i Markaryd, med konsulter-ande vcrksamhet för anläggande av

Er srerlrcr

ur.roErsröDD ToRvsKoLA inråttacles I902 i Ernmaljunga, på förslag av Svens-

ka Mosskulturföreningen, och flyttades
1905 till cl nybyggnad i Markaryd. Fcirestånclare blev torvingenjören och maskinkonstnrltör en A/epl Ar,re1. U r rderr irnirrgen

torvlabriker. Torvskolan hade även norska
eleverinnan Norges ton'skola iVåler innitta
des 1918. De som genomgått förvaltaravdelningen bildade 1903 ctt elcv[örbturd och

bar på ringfingret en guldring med en infälld mossborr av sih'er (Privat ågo) i
F'refuih Lton Feilitzert

ten, Jernkontoiet och Iron and Steel So
cieq, fortsatte han experimenten i den då

nedlagda liirsöksfabriken i Stavsjö i Småland som hans tidigare medarbetale Alf
Larsolt och Martin Ekenberg anväDt lör
samma åndamåI. FIan konstruerade siirskilda filter och apparater fiir automatisk regler-ing av bränsle, temperatur och gastryck

och framställde toNpuh'er (pätent
GusrÄr

DE

L{vaL (1845-1913) är mest känd

för att ha uppfunnit mjölksepalarorn och
den 1örsta praktiskt användbara ångturbinen. Sedan unga år vår han intressc-rad av
att Iörbättra utvinningen av bränsle ur ton'
och även a\' ätt i Sverige tillvcrka konstgödsel. Han blev tidigt ledamot av Svenska
Mosskulturföreningen. De sista tio åren av
sitt liv äg[ade han sig åt att litrbättra metoclen att våtkola torv, i sitt laboratolium på
Pilgatan 3 i Stockholm. Med anslas {iån sta3lift

l9l2),

som pressades till briketter stämplade "LAVAL". I mals 1912 bildades AB de Lavals
Torfirol, rncn cn planerad större fabrik blev
aldrig uppfirrd <xh året därpå avled han. I

Stavsjö äterupptogs 1915 de statsunderstödda experimenten, men de lades ncd
1918. Våtkolningen fungerade tillfreds-

ställande, men pressnineen

tjll brikcttcr

\ållade fortsatta problem och rnetoden blev
rldriq lrårkralrig. Fal,,riker vid Srav'jö rev'
1928. (Frimärke: konstnår Sven OlovEhr6n,
gravör Zlatko.fakrrs.) | Fretirih von FeiliLzen

