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Våtmarkens brukare - omskapare av
FIj älmarens och Kvismarens våtmarker
under ett och ett halvt sekel
Jiirgen Lennqaist

En brukad bygd
Hjälmaren är Sveriges {ärde största sjö Omlandet är en urgammal brukad bygd. Under
tusentals år har landskaPet formats och omformats genom interaktion mellan människan
och naturens krafter. Från mitten av 1800-ta-

let till modern tid har området genomgått
stora förändringar. Så gott som alla tidigare
wåtmarksområden har försurnnit. Medelvattennivån i Hjålmaren har sänks med ungefär 1,3 meter och vattenståndet skall r,ariera
med en lågre amplitud än tidigare, inom 0,6
meter. Detta har bland annat medfört att
strånderna numera mest kläs i vida bälten av
bladvass.

Sydväst om Hjälmaren ligger Kvismaredalen. Hjålmarens och Kvismarens våtmarksområde ingår som en del av den allmånna
diknings- och jordbruksutvecklingen som
ägde run under 1800- talet och tidigt 1900tal. Omkring 600 000 hektar dikades ut och
togs i besitming förjordbruksåndamål.r Nästan 2 500 av Sveriges omkring 100 000 sjöar
berördes av siinkning eller torrläggning.2 Det
unika med sånkningen av Hjälmaren och
Kvismaren rar dess stora omfång, närz 19 000

hektar "förbåttrades". Den övervåldigande

delen av denna areal omr'andlades från våtäng till åkermark. På sin tid lar den ett av de
större projekten i sitt slag i världen.3

Landskapets aktörer
Denna text handlar om samspelet mellan
samhållet och våtmarkerna under ett och ett
halr't sekel. Under perioden från artonhundratalets mitt till millennieskiftet kan vi urskilja tre gmpper av aktörer som kom att om-

forma landskapet i undersökningsområdet.
Den första gruppen, som rent fysiskt omformade den största arealen, rur den grupp som

mellan 1850-talet och 1890-talet genom
Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag genomförde en sånkning av Hjälmarens medelvattensrånd med 1,3 meter och
torrlade Kvismaredalen så gott som fullståndigt. Den andra gruppen aktörer tråder in
vid 1900-talets mitt. Lantbruksnåmnden i
örebro ledde utredningar och sedermera
arbelen lör alr lörbättra torrläggningen av
Täljeåns nedre r'attensvstem. Oversvåmning-

arna hade blivit ett accelererande problem
för regionen och jordbruket. Den tredje
och sista aktörsgruppen år de fågelskådare

som restaurerade delar av Kvismarens våtmarker ör fågellivet under 19OO-talets senare
del.
Artikeln behandlar tre delvis överlappande tidsperioder där olika aktiirer har hur..ud-

rollen. Under sänkningsperioden, 18501900. Lan vi se iden om sjösänkningen initieras, beslutas och genomföras. Under kon-

sensusperioden, 1900-75, var det allmånt
accepterade förhållningssätter au landskapet
skulle anvåndas för rationellt och modernt

jordbruk. Slutligen restaureringsperioden,
från 1960 till nutid, vilken innebär en restaurering av en mindre del av det forna yåtmarksområdet.Jag kommer hår att översiktligt beskriva och analysera denna föråndrade region i ett varrenhistoriskr perspektiv
För att till fullo första och förklara landskapes historia har utgångspunkten för mig
varit att vi måste kombinera samhållsvetenskap med en analys av den $siska kontinuitet som tzttnet och naturen ger. Människan
har föråndrat landskapet, men naturens kraf
ter och naturlagar är också delaktiga i denna
process. Båda dessa storheter måste beaktas
i analpen.a Det är också vikrigt att undersöka
vem, eller vilka, som har makten att definiera problemet och hur detta har förändrats över tid.

Sänkningsperioden 1 850-1900
Overgången från ert traditionellt till ett
modernt och markr.radsorienterat jordbruk
blev drivkraften till det sjösänkningsprojekt
som så drastiskt kom att föråndra slättlandskapet i regionen. De första tankarna på en
sjösånkning framfördes redan runt 1820.
Dessa, och ett liknande förslag tre decennier
senare, avslogs emellertid av kungen. Hjälmaren ansågs vara så viktig ur kommunikationsrylrpunkt att staten, vid den tidpunkren,
var mer intresserad ar komm un ika tionerna
än av att vinna merjord. Situationen förändrades i och med byggandet av den första
järnvågen, mellan Arboga och Orebro, som

stod klar 1856. Detta påpekades också av
den grupp som återigen sökre tillstånd rill
en sånkning av Hjålmaren 1859.5
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Den Stora Sjösånkningeni initierades och
drevs igenom av regionens storajordägare.
De mindre landågarna var vanligen skeptiska till projektet och de flesta av dem anslöt
sig inte till bolaget förrän efter det att sjösånkningen hade satt igång. Småbönderna i

Kvismaredalen, som trots allt var de som
innehade störsL andel av arealen i regionen.
var särskilt avogt instållda. För der lågintensiva tradirionellajordbruket var de återkommande översvämningarna mycket betydelsefulla. Kvismaredalens bönder lar mycket vål
med\ctna om alt dessa innebar en graris
gödsling av ångarna som sedan användes
både till slåtter och till betesmark. Storgodsens ågare var i stället inriktade på en torr-

läggning av ängsmarkerna så att de kunde
tas i besittning för modern jordbruksproduktion.
Hjålmarens och Kvismarens sjösånkningsbolag konstituerades 1864. Det var inget bolag i modern mening utan kan kanske mer
liknas vid en förening. Medlemskap rar öppet
för alla landågare i regionen som innehade
vad som benåmndes "vattenskadad mark".
Avgifter och röster var sedan fördelade efter
landägande. De stora landågarna dominerade bolaget totalt. Sjösånkningsbolaget fick
ett första tillstånd att starta processen 1865.
Aven denna gång hade man dockfått lov att
ta hänsyn till sjöfartens intressen. En mer ån
tio år lång och mycket om{äuande process
hade startat.t
Kännetecknande för källmaterialet från
den första perioden är att de mindre böndernas röster oftast saknas. Vid ett tillfälle
återfinns de emellerrid. Är 1859 hölls ett allmänt möte i Lännäs gästgivaregård. Detta
möle hade ut11s6 3y 12n6t1l5rdingen i örebro län på begäran av några av de pådrivande godsägarna. Avsikten var att samla de
intresserade lör att kunna gå samman i ett
sjösänkningsbolag för att driva frågan om
sänkning. Flera motståndare till ett sådant
löretag lanns represenrerade på gäsrgivaregården, bland annat företrädare från bruken vid Eskilstunaån. Från detta möte finns
också den största bevarade bondeprotesten.
Det var 237 hemmansågare från mer ån 30

byar mnt I(vismaredalcn som Protesterade
mot en sänkning. De flesta av dern hade undertecknat någJot av de lem protcstbrev som
lästcs upp, mcn några lar också närvarande

personligen fiir att delta i protesien. Rrrdskapct från de mindre-iordåganla var att en
sjösänkning var ctt alldeles fcir ekonorniskt
|iskabclt pro-jekt. De påpekadc också att på
grund av den lilla skillnaden i höjd, mellan
Kvisnaren och Hjälmaren, fmktade nrrn alt
der skullc bli pr,'hlem mcd öretsvåmttinAar" De protesterande avfärdades som k()nservativa bönder av den soln senare skulle
bli cn av de drivande i sjiisänkningsfrågan,
friherren Gabriel D-jurklou. Protester:na mot
en siinkning sades komma från "den bygd
der, jordbrukskonscrvatisnen längst larit
rådande ocl.t hvarifrzin de flesta af strande-

[igur 20:1
Di:

griina omnirlena på kdrkol iir lna

r

sa

garne afgili.r'ra protesterna afhclrts, nåmligen
Stora Melliisa församling".e Dcssa "konserva-

tiva" bönder formulerade Iaktiskt redan
I859 r,ad som skulle komma att bli sjösänknin gsprojektets framtida problem, ekonornin och översvämningartra.
Småbiindcrnzrs skepsis kan tolkas som ett
rationellt beslut fiån derirs utg:ingspunkt.
Tvä gmpper representerandc olika produkrionsritt utt na trade \lrrandrä. Latrtrnäteri.trbcten och derrjuridiska processen fortsatte
till 1877, när prqjektet tick sitt slutliltiga tillstånd i och med att arbetsplanen godkär.rdes
och det niidvändiga statsanslagct beviljades
av riksdagetr. Den bondedon-rinerade andra
kammarcn hade varit motståndare till att
bcvilja det statslån och bidrag som ansågs
som

orrndgällglitl. FÄrsl eflrr samrö5lllinq,

lorrkrler i otlL netl siinkningen ar lljiilnnvn.

nr h.

K1ritnt.ft,n. 'liIL östtt

Sii.nhningen t'rigjon)e r:mtilcrtid ncst ntark i i?n ltiistta ddln au Hiiilm.anegionen. Krismaftn xänhtes
metl 1.5 nclar otlt lonlatles n.lhmasl i tin hcllrct, lilful frultgåt l\d[igt ar katta.n.

liskitsiun.
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med örsta kammaren beviljade rikdagen de
eftertraktade medlen.to Detta följde en gammal skiljelinje mellan adel och bondestanden
i riksdagen när det gällde adminisrarion av
torrlåggningsproj ekt som debatteEts tidigare under 1800-talet. Adeln önskade i hurud-

de Eånstebiträden som behövdes. Det förekom inte heller någon protokollförd diskussion om kostnaderna för bolagets många
åligganden för sjöfarten. För den tid Hjålmare kanal var stångd på grund av mudd-

till stora
projekt som gav en omedelbar och kraftig

vanlig taxa sköta trafiken som annars skulle
ha gått på kanalen. Alla segellederna skulle
muddras till ett lägsta djup på sju fot åven

sak centralt administrerade bidrag

ökning

av åkerarealen. Bondeståndet

föror-

dade att lån, regionalt administrerade, skulle vara lätta och snabba att få till de mindre
projekt som de föredrog.rr

Vid bolagsståmman för Hjälmarens och
Kvismarens sjösånkningsbolag i maj 1877
meddelades att kungen godkänt arbetsplanen och att riksdagen hade bifallit propositionen om statslån på två miljoner kronor.
Stämman godkände alla direktionens förslag om att ingå och underteckna förbindelse för statslånet och den var även tillåten
att ta andra, tillfälliga lån om der behövdes.
Direktionen skulle få tillsåtta en verkställande direktör samt få bestämma lönen för

Figur 20:2

ringar och ombyggnad, skulle bolaget till

under sjögång. Ett flertal hamnar skulle
också muddras till detta djup. Vid för svåra
vindförhållanden skulle bolaget kostnadsfritt, med ångbåt, bogsera behövande farq'g
i den grunda väsdigaste viken av Hjälmaren,
till och från Örebro. Åtagandena för sjöfar-

ten skulle gälla för all framtid.r'? I den för
riksdagsmånnen avsedda "Hjelmaresånknings-frågan i sitt sista skede", skriven 1876,
hade Djurklou betonat nödvåndigheten av
att bolaget fick ett lån som lar räntefritt under arbetsåren.r" På stämman hade ingen ar
de nårvarande protestemt mot villkoren som
bör ha varit vål kånda. En kort tid senare

Nus Gernrs. DJunxr.ou (1829-1904) spelade
en framtrådande roll i Nårkes såvål kulturliv
som ekonomiska liv under 1 800-tålets andra
hålft. Inom kulturområdet stiftade han Nårkes fornminnesförening och inventerade
landskapets fomminnen. Under senare delen

sitt liv bedrev han en omfattande forskaroch författarverksamhet historiska, genealogiska och folkloristiska uppsatser dominerade. Hans mest kända skrift var Sagor och
dfuenqr, berättod.e på nmska kmdsmål (7883\,
som nådde stor popularitet (och illustrerades av Carl Larsson), och som översattes till
flera språk. Som antikvitetsintendent genomförde han en rad resor som resulterade i
tryckta tolklivsskildringar, I egenskap av srörre godsägare i landskapet var Djurklou tongirande åven på det ekonomiska området.
Han var långe..först vice ordförande, sedan
ordförande i Orebro låns hushållningssållskap, samt åven lånets domånintendent.
Mest inhlck gjorde han dock som drivande
kraft i genomförandet av sånkningen av
Hjålmaren och Kvismaren,
av
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drabbades emellertid en av de tidigare drivande månnen, ägaren till godset Sickelsjö,
Axel Herman Behm, av tvivel och oro för de
ekonomiska åtaganden som qjösänkningsbo
laget ålagts.lo Detta hade dock ingen effekt. I
sjä1r,2 verket hade det avgörande steget mot
sänkningen tagits redan vid beslutet att lagsöka de som hade ersåttningsanspråk förorsakade av den tänkta sänkningen redan
nästan ett decennium tidigare.

svårigheter samtidigt som det kråvdes stora
utgifter för sjösänkningen.20 Snart stod det
klart att de ekonomiska kalkylerna hade varit för optimistiska. Sånkningsarbetena kom
att kosta fyra miljoner kronor, det vill såga
dubbelt så mycket som beräknat.'?r Redan
1885 hade bolagsmånnen ansökt om lindring i lånevillkoren, men riksdagen medgav
endast en viss sänkning av råntan för en begränsad tid. Efter att sänkningsarbetena var
avklarade låmnade qjösånkningsbolaget 1888

Hur sänkningen gick till
Under 1878 påbörjades sånkningsarbetena.
Segelleder och hamnar i Hjålmaren började

att byggas om. Vid Hjålmarens udopp började man att gråva vid Hyndevad. En provisorisk damm byggdes i en gråvd kanal dit
man ledde vattnet efter att dammen blev
färdig. Når huvudavloppet stängts fördjupades detta och en damm byggdes i det egent-

liga avloppet dit man ledde vattnet igen efter
avslutat arbete. Hj:ilmare kanal stingdes den
1 september 1879. En arbetsstyrka på mellan 500 och 700 man arbetade elva Limmar
om dagen, vilket möjliggjordes genom elektrisk belysning. Stora delar av kanalen tappades på vatten och länspumpades på de

sträckor där fördjupningsarbeten var nödvändiga. Den 3juni 1880 kunde trafiken på
kanalen återupptas.r5
Det ursprungliga förslaget för Kvismaredalen var att i stort sett följa Täljeåns gamla

lopp. I stället beslutades nu att muddra en
rak kanal genom hela Kvismaredalen.r6 Avtappningen av Hjiilmaren skedde i omgångar under flera år och under lågvattenstånd
för att inte skapa problem i Mälaren. Kring
nyåret 1886 uppmättes så låglattenståndet i
Hjålmaren till den stadgade nivån, sex fot
under Arninge märke.r7 Sjösänkningen var
fullbordad 1887 men avsyn och godkännande skedde först året dår?å.'3

in ytterligare en ansökan till Kungl. Maj:t
om förbättrade villkor och nedskrivning ar
lånet med en miljon.krnnor. något som även
landshövdingen i Orebro län tillstyrkte.22
Denna beviljades inte heller av riksdagen
men räntan sänktes ytterligare en gång för
en begrånsad tid.':3

I augusti

1893 gjordes ånnu en framstäl-

lan om lindringar i lånevillkoren, då bolaget
önskade nedskrivning på räntebeloppet samt

lindrigare avbetalningsvillkor.'r Propositionen till riksdagen våren 1895 föreslog att
bolagets önskningar skulle bifallas. Detta
skedde också utan votering i Första kamma-

I Andra kammaren bifölls förslaget
om lindrade lånevillkor, även om det satt
ren.25

långt inne. I omröstningen bifölls utskottets
förslag om lånelindring med 80 röster för
och 79 röster mot.':li Lånet betalades sedan
av fram till våren 1940. Bolaget frck åven en
inkomst från försåljningen avvinstjord, den

förbättrade jord som de som ej deltog i
sånkningen fått plikta till bolaget. Detta belopp uppgick till närmare 400 000 kronor.27
Markanu än dni,n gm i Ka ismarc d.n Len
Aven om sänkningen sammanföll med 1880-

talets lågkonjunktur för jordbruket och
innebar oerhörda ekonomiska påfresmingar för de inblandade, togs den nya marken
av allt au döma i besittning omgående. Detta framgår av nedanstående tabell.

För Kvismaredalens socknar hade åkerPengaprobkm
De höga priser på havre som rått under
både 1860- och 187O-talen sjönk snabbt samtidigt som sänkningen påbörjades.l'g Många
lantbrukare kämpade mot stora ekonomiska

arealen på några år i det nårmaste fördubblats. Aven om uppodlingen gick snabbast i
samband med sjösänkningen hade den inte
helt stannat av vid 1930-talets slut.'3
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Tabell

l.

Åkenreten i socknarnai Kvismaredalen i hektar1864-71

Lännås
Sr. Mellösa

Nonbyås
Sköllersta
Ekcby
Cålleista

IRRO

t8ll5

1895

I391

I357

3 326

I

935

2113

3 507

3 462

8 092

4 865

4 BB5

2 630

2700

6140

5 295

5 409

844

966

2 639

1165

1 779

2953

32r1

7 409

3 820

4 237

43ti

2 480

1 807

3 B00

1 435

I

SJifl

3 524

14 196

1

506

1

530

2 096

2104

22256

22 790

39

40

26

:5
Icilla: Rönnby, Erik, 1948, Om

35

deL

ekonomiska. resultatet

plogen. En sammanställning av denna uppodling finns i en skrift om det ekonomiska
resultatet av torrläggningen. Den är gjord i
ett sammanhang där defta bödade ifrågasåttas och bör tolkas som ett inlägg för att visa

att projektet var lönsamt. Författaren till
skriften, Erik Rönnby, kommenterar inte den
exceptionellt stora arealen för året 1885. I
det fallet har han inte heller angivit någon
procent av landareal. Det finns skål att fråga
om detta var uttryck för en glädjekalkyl eller
om mark hade börjat brukas som senare fått
överges under nederbördsrikare år2q På flera
områden gjordes också ytterligare dräneringar Cirka 2 000 hektar i Kvismaredalen fick
dråneras ytterligare under början av 1900talet.3o

i bör-

jan uteslutande odlats havre. Så småningom
hade ett sjuårigt växtföljdssystem kommit i
allmånt bruk.sr Rönnby ger en uppgift om
åkerzrealens fördelning 1937. Hawe odlades
då på 31 procent av arealen och vallodling
skedde på 36 procent av den odlade ytan.
Helträda upptog tio procent av arealen. övriga grödors areal var obetydlig.3! Sjösänkningen hade gett upphov till en för Sverige
ovanlig landskapstyp. A1l den r'unnajorden
brukades nämligen som utmarksjord till
gårdarna. Ingen ny bebyggelse av betydelse
hade uppförts på den nyodladejorden. Erik
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41

1905

1t

42

42

at k)isnatulalens tonlåeqnins.

Efter sänkningen hade det mesta av de då
drånerade våtångarna snabbt lagts under

På den gamla våtmarken hade det

1910 1937
2 251
2 562
2561 2671
5 122
5 291
5 150 5 285
5 601
5 634
5 645 5 593
I 784
I 686
1790 1 69?
4 315
4 224
4227 4 r7s
2 243
2 219
2 365
2 366
2 TI3
2165
2 180 2 378
23 435 23 784 23 921 24 172
1900

Rönnby menade att detta nog hade tliå skäl:

bristen på dricksvatten och bristen på fast
byggnadsgmnd på de forna ängsmarkerna.s3

Vetenskap och fältförsök
Våuingarna var dränerade och torlagda men
den rena mulljorden kräver en speciell brukningsteknik. I uwecklandet av detta viu Svenska Mosskulturföreningen en aktiv part. Likt
initiativtagarna till sjösånkningen av Hjålmaren och Kvismaren kom de flesta medlemmarna från samhällets översta skikt. Tillblivelsen
avföreningen kan sägas lara en logisk konsekvens av den ånda sedan 1700-talet. av sam-

hällets övre skikt, åstundan att utvidga och
förbättra jordbruket. Allmogen hade hela
tiden setts som det konservatiya och bakåtstråvande elementet. Bönderna sades blint
fötja fädrens spår och betraktades som allmän t konser-vatila.iJa

Fosterlandet behövde mera åkermark och

denna ansågs ofta ligga på vattenskadad
mark. Genom utdikning av dessa kunde man
håvda, som Robert Montgomery Cederhielm

i Första kammaren 1877 då frågan om statsbidrag till sjösänkningen debatterades, att
man inom Sveriges gråns kunde vinna FinIand årer. I Srenska Mo'skulturlöreningens
regi skulle vetenskapliga metoder och tänkesätt göra att de dikade markerna kunde brukas rationellt och lönsamt. Föreningen anlade flera fåltstationer och rar åven pådrivande

i nyodlingsverksamheten i Norrland.

För-

där egna och i

eningens första fältstation,
naturvetenskapliga former praktiska fältförsök giordes för att låra sig odla mossmarkerna, låg i Flahult utanförJönköping.35
I föreningens tidsskrift står att läsa om

verksamheten. Företrädare för de storajordbruken åven i vårt område var verksamma i
eller medlemmar i föreningen.36 I tidskriften

upp i Tåljeåns avrinningsområde hade det
också företagits stora utdikningar UPPströms
från Kvismaren hade ungefär 85 procent, eller 1 700 hektar, av öppen vattenyta förs\,'unnit sedan mitten av 1800-talet.3e Ettltterligare
skäl till förbättrad drånering var mekaniseringen avjordbr-uket. Tunga maskiner kräver
detta.
Der hade lörekommit örersvämningar re-

förekom reportage, artiklar och redogörelser för diskussioner om hur man bäst borde

dan tidigt, svårast hade förhållandena r.arit

bruka denna q'p av mark. Föreningen hade

märksammas som ett större problem. Den
samhiilleliga insrållnineen till sänkningar och

1890 ansrällt kulturingenjören Sven Miiller,
lör att resa runt och fungera som en expert
som gav natur-vetenskapliga råd om brukan-

1924. men det

ärpå l94Gulet debörjarupp

torrläggningar hade föråndras. Hjälmaren
kunde då, på vissa

hå11,

betraktas som en re-

frilutslir och rekreation. Över hu-

det av mossmarkerna. Redogörelser för hans

surs för

och efterföljande kulturingenjörers resor
och råd finns också rapporterade i förening-

vud taget hade den samhålleliga attityden
mot sjösänkningar blivit restriktiv. Den nya
lagstiftningen och regleringen från mitten
av 1940-talet talade uttryckligen om den
låga lönsamheten, som varit ett resultat efter de flesta sjösänkningarna. Staslån och

ens tidskrift. Under 1891 års resor besökte
han örebrotrakten. Han besökte då Nynås,
vars ägare kamrnarherren A. Coyet var en pådrivande sjösänkare och ledamot i Svenska
Mosskulturföreningens sryrelse. Havre hade

redan odlats framgångsrikt på flera fält på
nyligen sänkta marker, men ogräset hotade
att göra sitt intrång. Han föreslog då en tioårig våxtlöljdsplan lör att den nr'r'unna iorden skulle brukas på båsta sått.37

bidrag till dräneringar i allmänhet skulle
endast beviuas efter en noggrann undersök-

ning. Jordbruket stod inför en stundande
omvandling där den bidragsgivande staten
kom att kräva strukturrationalisering och
modernisering som krav för bidrag.4
Oversvämningen 1944 kan sägas ha startat
processen som ledde fiam till dagens lösning

Konsensusperioden 1 900-1 975
Det som tidigare hade varit våt- eller ångsmark förvandlades till intensivbrukadjordbruksmark. Havre blev den dominerande
grödan. Under de första åren såg det ut som
om sänkningen hade lyckats fullståndigt.
Men redan strax efter förra sekelskiftet började översvämningarna att bli ett problem,
framför allt för att stråsädesodling år kånslig
för en fuktig miljö. Mot mitten av århundradet blev översvämningarna allt oftare förekommande. Detta orsakades av flera fakto-

äv översvåmningsproblematiken.

År

1945

ansökte sjösänkningsbolaget om bidrag för
att bekosta en undersökning för att förbättra dräneringsförhållandena i den drabbade
bygden. Sjösänkningsbolagets uppgift vid
denna tidpunkt var att avlöna dammvakten
vid Hjälmarens utlopp samt att sköta mudd-

ringar och utprickning av farlederna. Sjösånkningsbolagets styrelse blev snabbt klar

rer. När den nåstan helt organiskajorden på
den gamla sjöbotten kommer i kontakt med
hrften oxiderar den. den förwinner38 Denna
marksänkning uppgick till ungefår en centimeter om året. En annan orsak till översvåm-

över att någon annan måste sköta och bekosta undersökningar och arbete. Först riktades
in tresset mot kraftverksägarna vid Eskilstunaån. Detta gjordes eftersom de förväntades ha
ett intresse av enjämnare vattenföring. Efter
att krafwerksägarna inle visat sig intresserade kom statens regionala tjänstemän i den
nyinrättade Lantbruksnämnden att bli de

ningarna var att större vattenvolymer än i
gamla tider skulle passera området. Längre

som övertog utredningsansvaret. Frågan
kom att utredas av lånsstyrelsen till början

av 1960-talet. Så småningom kom utredama

jektet med en planerad strukturomr,zndling

att intressera sig för Täljeåns hela flodsy-

och rationalisering avjordbruket i regio-

stem. För första gången fanns det en ansats

nen.44

till att ta ett helhetsgrepp på ett vattenom-

Det slutgiltiga iörslaget till lösning blev
att bredda och fördjupa Kvismare kanal, att
förse den med vallar och med strategiskt ut-

råde. Utredarna hade ett dilemma, lagstiftningen föreskrev att statsbidrag, vilket ansågs
helt nödvåndigt, endast betalades till lönsamma projekt. Endast för en mycket litet område längst uppströms, kunde en viss lönsamhet beråknas. För alla andra delar av Tåljeåns flodområde var lönsamheten negativ.ar
Runt 1950 hade det torrlagda området av
sjösänkningen sjunkit i medeltal med en
meter. En utveckling mot vad man kallade
allmån försumpning ansågs som hotande.
En generell uweckling verkar vara att det i
områden som skyddats mot översvämningar.
sker en beq'dande utveckling på det som betraktats som säker mark. Området i sig har
från början varit intressant att exploatera.
På de delar som varit skyddade från vattnet
av r,allar eller dylikt har en betydande urveckling kunnat åga rum. Staden Orebro hade

varit motslåndare mot sänkningsplanerna
men kom ändå att !äna ordentligt på att de
genomfördes. Före sänkningen hade stadens
bebyggelse varit hänvisad till grusåsen. Efter
sänkningen blev stora områden både väster
och öster om denna ås byggbara och snabbt

föremål för exploatering. I Kvismaredalen
och runt Hjålmaren hade det skett betydande investeringar på och kring de sånkta och
drånerade områdena. En likartad utveckling
som i Louisianas träskmarker i den amerikan-

sla södern hade ägt rum. I översvämningsskyddade områden hade också där en omfat-

tande utveckling skett.a2 När sedan naturen
slog tillbaka mot det som betraktats som
såkra områden fick viljan att behålla vad
som lrrnnits resultatet att landskapet drevs
ytterligare in i teknologisering.ls
Hotet om allmän försumpning fick kommunerna i Tåljeåns avrinningsområde att
involveras i utredandet, Det fick som resultat att de gick med på att betala motsr'arande

hålften av statsbidraget, vilket också blev ett
allmånt villkor för detta. Jordbruksdepartementet satte också som villkor för bidrag att
utredarna kopplade hela torrlåggn ingspro476

placerade pumphus. Långre uppströms blev
lösningen till slut att Tåljeån rensades och
fördjupades något. A.rbetena startade under
slutet av 1960-talet och de stod f,ärdiga 1976.
Tre r'attenavledningsföretag bildades i nedre

delen av Tåljeåns vattensystem. Kvismaredalens vattenavledningsföretag år 1967 över-

tog sjösänkningsbolagets åtaganden och
underhållsskyldighet i Kvismaredalen. Arbetena i huvudavloppet i Kvismaredalen bekostades till 50 procent av statsbidrag och
till 25 procent av det kommunala bidraget.
För de lokala invallningar som behövdes för
att skydda åkermarken utgick 25 procents
stasbidrag.as

För att summera: området hade blivit ett
landskap som var utformat av människan
och hela systemet rar beroende av teknologiska lösningar. Utfonnningen av det teknologiska systemet var en följd av de åtgårder
som vidtagits i och med den stom sjösänkningen nästan err århundrade tidigare.

Restaureringsperioden 1 960Sånkningen förkortade Kvismarens livslängd med flera tusen år. Den del av sjön
som blev kvar efter sånkningen blev en i det
nårmaste idealisk biotop för simånder Denna mikroskopiskt korta del av en sjös liv försvinner dock snabbt. Sådana biotoper tas på
några decennier över av framförallt bladvass. Om vattenståndet år en meter eller
mindre värer de snabbt igen och redan efter
några decennier år de inte längre en god biotop för dessa simiinderad Området hölls till
en början öppet av slåtter vid de gamla sjöbotmarna som blivit kvar och inte dugt att

odla. Ännu viktigare var förmodligen att
Kvismaren utnyttjades som vasståkt till en
lokal fabrik som tillverkade vassmattor. Dess-

utom höll betesdriften till en början madmarkerna öppna för våtmarkens fågelarter.aT

Slåtter och vasstäkt upphörde i stort sett
under 1930-talet. och från mitten av 1950talet försvann gradvis även betet. Vid mitten
av 1900-talet fanns det så gott som inga fria
vatten)tor kvar Hela den gamla sjön var dickt
av ett vasshav.4s

Under 1900-talet tillkommer en ny aktör
på scenen, fågelskådaren. I början av seklet
var de endast några enstaka, bland annat
den legendariske Erik Rosenberg, men under andra halvan av 1900-talet växte deras
antal. Vid slutet av århundradet har de blivit
en viktig aktörsgrupp för området. Det har
alltså

tillkommit

en ny grupp av aktörer med

en annan social bakgrund ån tidigare.
I samband med den första provinvallningen i Kvismaren i slutet av 1950-talet hade
fågelskådarintressena fått möjlighet att återskapa en liten del av den gamla sjön med en
fri r,arrcnyra. Fågeljön.'s En 1ågclstation grundades 1961 och fem år senare bildades Föreningen Kvismare fågelstation. Denna vat
och är, inriktad på att bedriva vetenskapliga
fågelstudier.s0 Runt 1970 etablerades ett intimt samarbete med länsstlrelsens natuvårdsenhet kring återskapandet av Kvismaren som
ett natulTesenat med goda betingelser för våt-

markens fågelarter. Restaureringsarbetena
var ända från början sammankopplade med
invallningarna. En vall som skall anvåndas
för att hålla vatten borta kan också användas
för att behålla vatmet dår man önskar att ha
det.5r Under 1970-talet bedrevs försök med
restaurering av två mindre områden för att
frnna metoder och sått att uppnå det resultat
man önskade.52 På grund av en konflikt om
markanrändningen med en markägare som
önskade att odla upp en del av den gamla

sjöbottnen efter den förbättrade torrläggningen drog avsättandet av området som naturreservat ut på tiden. Efter att frågan om
naturreservatet lösts 197853, började restaureringsarbetet under 1980. En del av Västra
Kvismaren vallades in, markbereddes och
försågs med en pump för att kunna åstadkomma en vårflod.5a Denna kallades Rysjön,
som en hålsning till markägaren på Ons
gård. Sven R1man. Han la r en viltig person
i sammanhanget, både markägare och posi-

tivt inställd till fågelskådande och restaureringarna. Dessutom har stora områden madmarker återskapats genom röjning.55 Dessa
uppråtthålls genom bete. Fågelsjöarna och
madmarkerna är i dag ett stycke natur som
ständigt måste skötas. Vass och andra växter
måste kontinuerligt bekämpas och vattennivån år helt kontrollerad av människan.56
De två rekonstr-uerade sjöama ticker en mind-

re del av det tidigare dränerade området.
Rekonstrueringen har finansierats av allmänna medel men arbetet med dess genom-

förande har i mycket varit beroende av frivilliga kraftersT
För att lyckas med restaureringen har markägarnas inställning larit avgörande. De åter-

skapade vattenytorna som nu finns har varit
möjliga att skapa endast på de områden vars

markägare varit positivt inställda. Planerna
på att rekon.,truera den stora delen avöstra
Kvismaren söder om kanalen hindrades beroende på markägarnas irritation över de
stora mängder rzstande gäss som började anlända under 1980-talets sista år. Gässen, och
numera åven tranor, rastar i stora flockar i
Kvismaren. Dessa fåglar år potentiellt stora
skadegörare i växande gröda.53 Vid millennieskifter har lrågan om Ostra Kvismarens
restaurering försökt att kopplas samman
med att hela detta område skulle kunna utnytEas som kvävefälla för att förhindra att
närsalter låcker ut i vattendragel.5e Detta är
första gången som rent miljömässiga argumenl lörts lram som skä för en reslaurering
av våtmarker i regionen.

Vetenskap och fältförsök
- i nutid

Det finns paralleller mellan de tidigaste och
senaste landskapsomvandlarna. Storgodsen
var medlemmar i Svenska Mosskulturfören-

ingen, en sammanslutning delvis grundad
av ideologiska skä) för att i nationens intresse dika ut och odla upp kärr- och mossmark.

I denna förenings regi bedrevs f;iltförsök för
att skaffa kännedom om metoder för att på
rätt sätt kunna bruka den dikade marken.

Mosskulturföreningens tidskrift innehöll
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redogörelser från gårdar som hade besökts

bedrev försök för att hitta rationella odlings-

och rapporter om hur olika lantbrukare
giort för att bemästra de svårigheter som de
hade ställts inför, i qfte att lära sig hur denna t1p av mark skulle brukas på ett rationellt

metoder för lantbrukets ändamåI, bedrev
Föreningen Kvismare fågelstation försök för
att lära sig hur fågelfaunan skulle gynnas.
Vid Rysjöns planering gjordes sedan awägningen att offra något på individrikedomen
av fåglar för att skapa ett mer lättskött reser-

sätt. Föreningen Kvismare fågelstations verk-

samhet innebar också att man med fältförsök ville lära sig att hitLa metoder [ör all göra
om landskapet så att det passade de sften
man själva hade. Om MosskuJturföreningen

vat,60 Inför planerna på restaureringen av
den stora delen av Ostra Kvismaren, som haft

projektnamnet Hammarsjön, diskuterades

l!

Figur 20:)
1 81htatets sål,äl jord,bruk som jordbruhsorganisation (lantbraksakademi, hushållningssålhkap) tar kinge min.Lre
inriktat på att öha az,kastni.ngat aa bertnttig m&rk, än att öha miingdan produkti jord'. EII lldligt tecken på dettut'
tip,som På sehtets ingmji;ruetenshapligaframneg, tar den stora miingd sjdsänkningar som genomfiirles. Den sta;,sta
'l'ämnaren i Upp'
sånkningen gätlde Hjälmaren och Kukmarc,L, som behandlas i uppsatsm. Den nhl största gdllde
land, ett projeht som slutJöftles åx 1878 och $mrelouisadcs bland, annal i S enska Mosshulturfireningew ftdskrifi,
ao,ntr kirtan är håmtad,. En berömd. sänhning dr annars dm a'Lt Tåkern, bland annat därfjr att den Ja;rehommer i
Selma LagntiJs Nils Holgerssons undnbara resa gatom Sauige (band 1, "Den stora fågekjön"). Dårutihet sänhtcs
nära 2 540 sjöar i k erige, ofrn utan sti;ne hiinnedom elle.r hånqn till hur sjöo:ma och d.uas till- och at!örlrn shullz
utaecklas frami;aer.
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vilka arter som skulle g)'nnas vid olika vatten-

djup.'

Der handlade alltså årerigen om arr
udorma landskapet så att det fyller den funk-

tion som

brukare önskar
Våtmarkens nyttjare har i olika rider försökt att bruka den effektivt. De har haft olika sften men de har genom fältförsök sökt
komma fram till sättet att bruka den för att
dess

uppnå det önskade resultatet.

Slutsatser
För att få en fullständig bild och en djupare
förståelse för hur och vartör landskapet har
föråndrats sedan mitten av 1800-talet, så
måste vi beakta både mänsklig aktivitet och
naturens krafter. Våtmarkerna är platsen för

detta förlopp. De är samtidigt en kontext
för handling ocå eu handlingsresultat. Människan och naturen har i en kontinuerlig
process båda varit delaktiga i utformandet

bruksnåmndens ingenjörer, har velat bygga
om landskapet för att förändra det i en bestämd riktning.
Avslutningsvis kan vi konstatera hur synen
på våtmarken har föråndrats under den period som min undersökning råcker. Sjösänk-

ningsivrarna kallade den vattensjuk, eller
vattenskadad mark, ett uttryck som talar sitt
klara språk. Marken kunde dock botas, torrläggning och dränering var svaret. 100 000tals hektar botades på detta sätt. I våra tider
år det i srillet våtmarken som resurs och dess

biologiska mångfald som poängteras. Våtmarkerna ses som någonting positivt bland
annat når det gäller deras förmåga att absorbera närsalter och gödningsåmnen som annars skulle sippra ut i qjöar och hav och bidra
till övergödningen av dessa, det vill såga att

våtmarken har blivit ett botemedel. Denna
förändring blir synlig i studiet av Hjälmaren
och Kvismaren.

av det landskap som en nutida besökare mö-

ter vid en söndagsurflykt till Kvismaren.
De åtgårder som vidtagits i regionen för
att kunna kontrollera vattnet är ett svar på
naturliga processer. En sådan naturlig process är valtnets eviga flsiska konrinuiret.
Aven om människan ofta sökt kontrollera
floder och deras lopp, så fortsäner det likväl
att rinna mot havet. Aven processer som har
initierats av människor, och fortsatt genom
mänsklig påverkan, som marksånkningen,
kan betraktas som en naturlig process. Den

kan ses som en tydlig illustration

till hur

sammanflätad och svårskiljaktig denna process år Människan orå naturen blir aktörer i
formandet av landskapet. Men beroendet av
teknologi har hela tiden ökat. Inrallningar
och pumpstationer kan ses som ett ytterligare steg i teknologiseringen av landskapet.
Historien om Hjälmarens och Kvismarens sjösånkning visar på nödvåndigheten
av att studera aktörerna. Vilken grupp av aktörer som är tongivande har åndrats över
tiden, från de stora landågarna som på 1800talet var intresserade av de möjligheter och
vinster som låg och väntade i våtmarkernas
dy,

till

1g00-talets fågelskådande restauratör

Dessa grupper, och naturligtvis även lant-
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