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Våtmarksvågor i det svenska landskapet

- en epilog
UfJansson

Ungefär en femtedel av Sveriges landareal,
cirka 9 miljoner hektar, består enligt Natur-
vårdsverket av våtmarker Denna siffra inklu-
derar våtmarker både med och utan skog. I
bakgrundsberäkningar talar man om att
grovt uppskattat en !ärdedel av landets ur-
sprungliga våtmarksareal har lörsr'unnit ge-

nom utdikning och uppodling.t Sverige år
därmed i ett europeiskt perspektiv ett land
med relativt mycket våtmark, åven om den
alltså har minskat betydligt över tiden ge-
nom främst jordbrukets och skogsbrukets
påverkan under de senaste 200 åren. Marga-
reta Ihse skriver i företalet att denna bok
kan liknas vid historien "från våtmark till
våtmark'. Det ärdenna unecldingsom över-

siktligt skall beskrivas i detta avsnitt, med
särskild betoning på våtmarkernas åter-
komst under 1900-talet. Vidare skall avslut-
ningsvis de landskapliga effekterna liksom
det kulturhistoriska vårdet av denna utveck-
ling belysas.

Skapande av våtmarker på
1800-talet
Vatten är alltid en viktig men problematisk
faktor ijordbn.rket. Det kan antingen vara
[ör lite eller för mycket. I rissa regioner i

Europa tillförde man vatten till de naturligt

torra ångarna för att på det sättet öka deras
produktion.2 I Sverige har dessa översilnings
system uppmärksammats fråmst för de stör-
re godsen i södra Sverige, men de förekom
i hela landet. Aven redan våta ängar kunde
ges ånnu mer vatten. I Skåne kom tillföran-
de av vatten till ängarna, ängavattning, att
bli allt mer vanlig under andra hälften av

1800-talet. Arbetena var beroende av stora
insatser och lantbruksingenjörer var ofta an-

litade. vilket resulterade i att i huludsak de

större godsen kunde bekosta det. George
Stephens, som främst förknippas med utdik-
ningar och sjösånkningar, hade exempelvis
även kunskap om ängsvattning.3 Efter sekel-
skiftet kring år 1900 tillkom ytterst få n1a

översilningss)6tem i Skåne och under 1900-

tales Iörsti delar klingade bruket av.* över-
silningsängar av olika slag var också r.anliga
i norra Sverige, det vill säga i områden helt
utan inslag av större gods, Dessa ängar kun-
de vara mycket vidsträckta och hade inte säl-

lan skapats tidigare än i södra Sverige.s I
norra Sverige fanns ett mycket stort behov av

vinterfoder eftersom snöäcket varade långre
dår än i södra delen av landet. Att skapa allt-
fler översilningsångar kan dock ses som det
sista mer arancerade steget i ett fungerande
"ång-är-åkers-moderjordbruk".6
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Problematiska våtmarker i
jordbruket
Detta äldre system med åker och ång, som
hade fungerat från åtminstone medeltiden,
kom att förändras med nya växtföljder och
grödor. Under en utdragen process, som var
mycket regionalt \,?rierad, övergav man un-
der 1800-talet och början av 1900-talet allr
mer bruket av ångsmarker för att istället
börja odla vinterfoder på åkernarkerna, val-
larna.T De sanka ängarna. som lörur var rär-
defulla för att de producerade mycket foder,
blev nu istället ett problem. Ett sät att fort-
sätta använda dem inomjordbruket lar natur-
ligtvis att dika ut dem.3 En våg av torrlägg-
ning bö{ade skölja över landet. Hur.'uddelen
av artiklarna i denna bok handlar om denna
processkronologi, hur tekniken förändrades
och hur dessajordar kunde användas. Många
människor kom att arbeta i skapandet av
dessa odlingar.e Vittnesbörden av detta kan i
dagens landskap ses i form av vallar och di-
ken som skulle sry.ra ratrner: al tämja natu-
ren om man så vill. I befolkningsökningens
Sverige under 1S00-talets andra hålft behöv-
de man försörja fler och fler människor Ar-
betskraft fanns dessutom rillgänglig på den
svenska landsbygden av samma anledning. I
denjordhunger som uppstod, fanns förut-
om små utdikningsprojekr och storslagna
mossodlingsprojekt dessutom srora sjösånk-
ningar och invallningar kring de större sjö-
arna. Vi får bilden av ett Sverige där rrJcker
på befindig odlingsbar mark lar mycket stort
och där stor kraft lades på att skapa ny.

På exempelvis Närkeslätten lyckades man
sånka nästan alla slättsjöar, och i och med
Hjålmarens sänkning, den mest omfattande
sjösänkningen i Sverige, kom många tidiga
sankmarker att helt försvinna. Närkeslätten
blev då, såsom vi uppfattar den idag, en
fullåkerbygd, ett landskap som är dramatiskt
annorlunda än det som fanns för 150 år se-
dan.Jörgen Lennqvist beskriver i en artikel
i denna bok de omfattande sjösänkningsar-
beten som gjordes av Hjålmaren och Kvis-
marsjöarna och det fortgående arbetet som
krävs för att kontrollera vattnet.l0

500

Under 190O-talet minskade mängden
åkermark i landet och i vissa regioner korl
stora arealer att överges. I första hand över-
gavs åkrar som inte gav så hög avkastning
eller som var problematiska att sköta på ett
rationellt sätt med allt större maskiner. En
del av markerna som skapats genom exem-
pelvis sjösänkningsprojekten kunde vara
omständliga och dyra att sköta på gmnd av
att de näringsrika organogena jordarna,
den gamla sjöbottnen, ofta packades ihop
och återigen hamnade under en vattenspe-
gel.rrDetta resulterade i att man fick bygga
högre vallar eller djupare diken till höga
kostnader - kostnader som inte kan försva-
ras om det finns annan liknande mark att
tillgå istrillet.

Värdefulla våtmarker
De få slättsjöar som fanns kvar kom att bli
föremål för diskussioner bland exempelvis
ornitologer eftersom de var mycket värde-
fulla för bland annar flyttfåglar. Att detfinns
en koppling mellan minskat fågelbestånd
och utdikningar stod tidigt klart för många
ornitologer Einar Lönneberg skrev exem-
pelvis år 1922 angående förhållandena i
Slåne alt: "Tolsvipan här^kar här ännu rätr
talrikt, ehuru den starkt aftagit på senare åren
på grund af sankmarkernas utdikning."t:
Homborgasjön i \ äsrergörJand kan nåmnas
som ett exempel på en qjö där andra vården
ånjordbrukes fick genomslag. Sjön är idag
ett nationellt intressant område för fågelliv
och är skyddad på flera sått. Förhistorien är
dock att Hornborgasjön från början av 180G
talet fram till 1930-talet utsartes för ett fler-
tal sjösänkningar som reducerade vatten-
ytan och förändrade landskapet kring strån-
derna. Denna utveckting kom emellertid att
fönindras då området sedan 1980-talet istril-
let har restaurerats i flera omgångar. Man
har täppt igen kanaler och byggt nya vallar
för att hålla launet inne isräller för rvärrom
och situationen har sedan 1990-talet stabili-
seras.rl Här skall inre någon analls av sjöns
hisroria eller olika sLötsellörsök göras uran
endast påpekas att staten alltså kommit att i



ett första skede uppmuntra och delfinan-
siera sänkningar av sjöar och urdikningen av

våtmarket för att under senare tid istället
finansiera projekt som slftar till att föra till-
baka vattnet på nytt. Utdikningsviigen, som

mattats av under 1900-talets börian, vändes

alltså defrnitir't i sin motsats under senare de-

len av seklet.
I exemplet med Hornborgasjön, liksom i

en del andra fall, var det påtagliga förhål-
landen som uppmärksammades, och det
gällde i huvudsak faunan, särskilt fåglar.
Många av dagens värdefulla fågelsjöar är
grunda sjöar och de har i många fall ulsatts

för sjösånkningsförsök av olika slag. Det stod

också klart att de sanka markerna hade en
flora som lar vårdefull. Ängs- och hagmarks-

inventeringarna som genomfördes i Sverige

från och med 1980-talets slut hj2ilpte till att
i planeringssammanhang uppmärksamma
även kärr och myrar.

MiUömedvetandet i stort växte också un-
der slutet av 1900-talet och problemen med
övergödning blev påtagliga på många håll.
Forskningen påpekade att sankmarker kun-
de användas som fällor för att fånga uPp
kvåvet innan det nådde till vattendragen,
och begreppet kvåvefälla började dyka upp

i den miljöpolitiska debatten.ra De förut så

problematiska sankmarkerna kom nu alltså

inte enbart att betraktas som positiva för
flora och fauna utan åven som en lösning på

kanske framför alltj ordbrukets övergödning
av Sveriges sjöar och hav Den gångse bilden
var att det var mineralgödseln som var det
stora problemet i sammanhanget, men Mar-
kus Hoffmann har på ett intressant sått be-

skrivit att utlakningen av kväve var den sam-

ma på 1800-talets slut som den ;ir idag. Det
som förklarar den högre mängden kvåve i
\attendragen och havet idag år enligt Hoff-
mann att det förut kunde fångas upp i våt-

marker på ett helt annat sätt.r5 Det innebår
att den viktigaste faktorn till övergödning
skulle vara, inte den ökade användningen av

gödsel ijordbruket, utan faktiskt själva ut-
dikningen av sankmarkerna.l6 Myrarna kan
också, vilket Margareta Ihse redan Påpekar
i företalet till denna bok, ses som koldioxid-
sånkor. De reglerar även extrema vattenfl&
den genom att buffra stora vattenmångder.
De förser oss med det som vi idagvärdesätter
och inkluderar det vi i dagens diskurs inbe-
griper i det vidare begreppet ekosystem-
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Fisur 22:1
Bidrogen tilt utdikning i prdbrufuL harfhänd,rats i)aa lid,, från höga ntuån uwler slutet a 1800-talel och till de

senaste 10 åren dri bidragen gålt i dst andra riktningen.
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Skapande av våtmarker på
1900-talet
Resultatet av de miljöpolitiska diskussioner-
na, influerat av forskningens nya förståelse
för sankmarkernas ekolosiska betydelse,
blev att man från början av 1990-talet som
markägare kunde söka stöd och bidrag av
olika slag för att anlågga och restaurera våt-
marker och smålatten. Det var nu inte nöd-
våndigtvis stora och viktiga fågellokaler, så-
som Hor nborgasjön. som stod i centrum.
Det lanserades en rad olika projekt från
myndigheterna för att få till stånd återska-
pandet av gamla sankmarker och skapandet
av nya våtmarker. Detta sammanfaller också
med att man i början av 1990-talet från stats
makternas sida vill medverka till att lägga
nerjordbruksmark. Detta var en period när
jordbrukspolitiken ersattes av en livsmedels-
politik och jordbruket skulle avregleras.lt

Det så kallade NYl-A-programmet (NYa
inslag i LAndskapet) som fanns 1990-92
samt anläggningsstödet för våtmarker 1991-
95 resulterade i att ca 2 500 ha våtmarker
skapades. Under slutet av 199o-talet mins-
kade dock antalet nyanlagda våtmarker.13 I

södra Sverige har man sedan 1996 inom ra-
men för EU:s miljöstöd kunnat söka medel
för att finansiera anlåggning och återstållan-
de av våtmarker och småratten på åkerrnark.
Tr,-å år senare kunde man åven söka bidrag
för att göra det på vissa betesmarker. Sam-
mantaget hade man för perioden 1996-99
beviliat stöd för 1 830 havåtmarker och små-
vatten som anlagts påjordbrrrksmark.r! Inom
det efterföljande miljö- och landsbygdspro-
grammet från och med år 2000 har man ock-
så kunnat få ersättning för våtmarker och
små!"tten:år 2001 hade I l4 ha skapas inom
detta och år 2004 totalt 2 090 ha.'!0

Riksdagen har lagt fast 16 miljökvalitets-
mål för landet. Dessa l6 år allmånt formule-
rade och har dårför preciserats genom ett
70-tal delnåI. I Naturvårdsverkets strategi
för miljömålet Mlllrande !åtmarher 

^t 
d.et

bakomliggande syftet att "... våtmarkernas
ekologiska och vattenhushållande funktion
i landskapet skall bibehållas och vårdefulla
våtmarker berar:u för framtiden".'?r Det finns
fem delmål idag inom området och i det
fiärde delmålet, som handlar om våtmarker
i odlingslandskapet, står att minst 12 000 ha
våtmarker och småvatten skall anlåggas eller

Figur 22:2
Karkfdlt, som i konceplharlan
till dtn ekonomiska kartan
från 1877-82 i Skaraborgs
kin hallas fcir Karlstorp, tat
en relatfut liten gård, inte så
långt från Mariestad i nona
Väs tergijt land. På I u,O Lalets

slut lwde de JIesLa ängama, i
grön frirg, på gan)n dikats ut
eller od.hts upp. På dc 1|kt
giitska skittbgdrlna inle met
tin några kilometn från Karl*
fdlt had,e den proressen hommiL
liLe kingrc irl tun här tid.
punklen.
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litcr-strillas tiam till 2010. Dc t ktrr liir-efalla
r arl slor_a rir'eaJeg lrlcll dct iir inlc s,i 111\ cket
mccl tiurkc J)ir irtt vi l1Y sattkrnat-ket-sliapat
upl)sliattningslis 600 0(X) ha ocllirrgrjor-cl och
ir11 antnglisen iittrirr stirLr'r-: al-ealcI tol l lagts i

skogcn.:!
De iilclgr iPanck' nrålcrr nretl ett allaiaita

r':ilrrarkr:r och snriivalletr vitr llltså basctaclt:

ltigt 22:)
I l(n rhanotli\ktt kntl tt st)t)t

(ioftlrt 1L)it futt mxn v' .tll
ålo nnthn str ungtliit Iiku
tl h ll satn iil iit l)lilla)r. lh
öltl.tnu n)huru i forttt rat tttt
te.\!nrL nul lilt) \\ \ htlli{t
i rlrn pulu iilto rnrlln. Iln drl
11, ilt] lrult dlanl(reI i
ltlit)t\t ttu.losl nu,tt i \rhxl
halt tll riho.stytkt *tn lidi
g!n, hirtlt till Iulx t .\l!)!.
tt1nd. h(lhtl Itt)tl1j l lli ll
År)talt;\L(! httt . Iiit t t\

l igrr 22:'l
I ll\!lrtat. \0 t tnlit.\ L'liu
200] då den n\-( l,iillrrt]htn
lii t 13 ha lntlt unlagt\ i
ii.\llu ddu n1) i)tiigrrltttIttt.
v nan u htlt ntrtatt hikl
iin litlltrt. Ontitltl sa t l(i
I iljl) lultl.\.\l llt.t ?t)t(ltl
(in!u) oth tih)n] a(/L tt)ttl lti
I950 lultl r.0 latt\lxt ttll)
ullul hnt nu.fiiiintl) ls ftkli'
Ix Il ia(lt t ltnlli!:.9"7)tlrt
at tn vtit tlrtn.trat \'\a
itäe4t hut u)tlt!!ls at h ii1 ())

nit tr iirt itlt olilta .stlnnta
ttamtuut na. Datr nta t ttn

.fu ttttnr sotn ltiiufiiltu ttu'n

tniiltl\ ii1,t\ la)t ltl/nt, li;j
Ltaili, ult ,t t)ittitettt löt
lrttlt lltti\llttt 'h tt lttltL.

pii ctt rrriljötänkan(lc. \rad rrttr sc(lan llr
viincle clessa rlit rnat kct- till firrelnllcl i fiits-
tollc irte ha ägnats så 51ort illtresse lllin
mvn(liia-hcte fnils sicl:r, ltlrulorl iltt (lc iLlrlle
ricllakthiillas ör'er lid. Nlatkriil-rurla hal dock
lanligen inrc rrri!iir'åt cl son ctt priulirt tttål.
De kall ira rln'ckct olila rrrotir till ill1 anl?igga

!atrnrr'ker ()all sllr2i!a11en. l)cssa lll\'iitttls
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som vilt\'?tten, det vill säga vattensamlingar
främst avsedda för jakt på andfåglar men
åven för annat vilt. De kan också fungera
som dammar för fiske eller enbart som ett
vackert inslag i landskapet eller rent av som
en badsjö. Många av dammarna som anlagts
är mycket konstnärligt geometriskt utfor-
made med små öar och ibland med ett este-
tiskt uthlck som snarare för tankarna till en
park än en våtmark på landsbygden; se ex-
empelvis öarna i dammen i igur 22:4.

Det kanske fu ett uttryck för dessa olika
intressen för användningen av våtmarkerna
som bidrog till att Suensh uåtmarhsfondbilda-
des år 19951 en organisation som är ell sam-
arbete mellan så skilda aktörer som Svenska

Jågareförbundet, Sveriges Ornitologiska För-
ening och Världsnaturfonden.2e Sftet år att
sprida information kring våtmarker och de-
ras skötsel, och den agerar också som en
intresseorganisation som har medverkat i
olika dokument kring våtmarksfrågan.2u
Man har även några sårskilt utvalda områ-
den som man kan komma att studera. I vissa

avseenden kan man se Svensk våtmarksfond
som en direkt motsvarighet till Svenska
Mosskulturföreningen för 120 år sedan.
Och precis som förra gången det behövdes
stora diknings- och invallningsarbeten så

Figur 22:5
Diagram som aisar detu uppshattade f(idnd.ringen aa
tåtmarkfrån ungefär 12 niljoner ha till dagns 9 miL
joner ha. I gu rtnns de 600 000 ha som gjorts am till
,år,zmarh samt fu planeradc 12 000 ha ''n1" tåtmarh
som shall skapas till åt 2010. Silfrorna baseras på
Naturuårdsaerket 2005 .
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har det idag dykt upp konsulter som plan-
lägger våtmarkeq entreprenörer som anlåg-
ger dem och företag som producerar den
nödvändiga utrustningen i form av exem-
pelvis pumpar och rör.

Minnet av diket: perspektiv på
landskapsförändringen
När det gäller den nya utvecklingen finns
mycket att reflektera över. Håller vi i hurud-
sak på att "reparera" skador som vi gtort i
naturen för hundra år sedan eller håller vi
på att skapa helt nya artificiella \.ättensystem?
Hur förhåller sig människor till dessa pro-
cesser? En markägare i Ostergötland som
nyligen hade anlagt en damm, huvudsak-
ligen avsedd som ett viltvatten som låg nära
bebyggelsen, berättade att hans farfar och
dennes grannar hade gått samman och di-
kat ut mossarna i byn. Detta var något som
var allmänt känt i trakten, och markägaren
beråttade inte helt utan stolthet om sin far-
fars bedrifter. Om de den gången fick några
bidrag visste han inte, men när han tänkte
på historien var det lite vemodigt att han
och hans son nu hade skapat ett nytt vatten-
landskap av det som farfadern och gruppen
av sjålvågande bönder en gång med stor
möda hade torrlagt. De svängningar som
skett i politiken och i synen på våtmarkerna
återstår för forskningen att studera. Att när-
mare undersöLa de olila altörerna är ar
stort intresse. Detvore värdefullt att klarlägga
hur markågarnas, myndigheternas och de
olika organisationernas agerande och sam-
verkan har föråndrats i frågan under de se-
naste 20 åren-25

Utdikningen och torrläggningen av sank-
markerna är utan att överdriva en av de vik-
r igaste hisloriska landskapslörändringarna i

Sverige. Lite titlspetsat kan man säga att det
var detta som var grunden för att åkerarea-
len kunde öka under 1800-talet och försörja
befolkningen och skapa det moderna Sve-

rige. Den historiska process som blir belyst i
denna bok är vårdefull i sig för att hålla min-
net vid liv av de arbetsinsatser som gjordes
och av de diskussioner som fördes för unge-

Ursprunglig areal 12 milj. ha



fär ett sekel sedan i den här frågan. Mark-
investeringar, vilka de än år, resulterar också

i en tröghet för kommande generationers
beslut om markanvändning, De system som
skapades på 1800-talet spelar en stor roll för
händelser i området senare. Dessa utdik-
ningar har naturligtvis de senaste 150 åren
också påverkat vegetationen. De faktiska !'-
siska formerna som utgörs av diken, vallar
och dammar har alltså skapat nya förutsätt-
ningar och "sq.rt" utvecklingen På olika sått.

Inte sällan kan man bli förvånad över hur
mycket arbete som lagts ner på djupa och
täta diken för attvinna en relativt liten åker-
yta. Ett arbete som kanske inte resulterade i
så lång rids urnytjande. Sett i etL Iängre per-
spektiv kan de dock kommit att fungera som
skyddsdikningar av skog för områden som
kanske aldrig hade r,arit aktuella att beskogas

om de inte först hade torrlagts och uppod-
lati. En stor del av de mindre mlrodlingarna
har alltså idag övergivits och blivit skogs-
mark och även påverkat skogens struktur. Vi
kan se hur tråd, ofta björk, planterats eller
spontant växt upp i anslutning till de forna
dikena. Man kan således ofta till och med
från en flygbild ana r'ar gamla torrlåggnings-
projekt har legat i dagens skogar Dikena
och dess effekter har alltså haft betydelse för
dagens markanvåndning och vegetation på
flera sått.

I fålt kan man vidare se hur olika dikes-
sysrem går i rarandra och även hänger sam-

man med naturliga vattendrag. Vattenflödet
kan idag ledas från skyddsdikningar i sko-
gen via en gammal mossodlings dikessystem
samt en grävd damm för en skvaltkvarn och
vidare ut i en sjö. I landskapet finns således

ett nätverk som byggts upp under lång tid.
Hur förhåller sig nätverkets olika delar till
varandra? Här skulle man kunna göra in-
tressanta studier av olika tillvägagångssätt
och systemens kronologi. Det blev vanligen
inga monumentala lämningar vid utdik-
ningarna, men ändå finns de där kring oss

när vi rör oss i skog och mark. Många reflek-
terar inte över dem, möjligen förbannar
man krondiket som hindrar svampudlykten.
Satt i ett historiskt sammanhang som pre-

senterats i denna bok blir de med ens be-
gripliga och rent av viktiga. Dessa kulturläm-
ningar för1jänar en båttre historieskrivning
och det allmånna medvetandet kring dem
borde ökas, vilket även Birgitta Warodell tar
upp i sin artikel om förhållandena i Krono-
bergs län.-6 Kunslapen om utdikningarna
borde finnas hos alla inblandade aktörer så-

som markägare, allmånhet, handläggare
och beslutsfattare på olika nivåer

Följer man Kulturminneslagen, borde
dessa fysiska rester av utdikningar till och
med betraktas som fornminnen, Fasta forn-
låmningar skall enligt denna lag vara "...
lämningar efter människors verksamhet un-
der forna tider, som har tillkommit genom
äldre tiders bruk och som år varaktigt över-
givna".'?7 Eftersom det inte finns någon en-
tydig definition påbegreppet forna tider kan
man inte uttala sig så tydligt om den första
förutsåttningen, men nog borde 1800-talet
numera höra till den kategorin. Att de re-
presenterar åldre tiders bruk förefaller dock
rara helt klart. De är också i många fall defi-
nitivt varaktigt övergivna, även om en del
fortfarande påverkar flödet av vatten. I vår
iver att uppq{la målen med att slå vakt om
och skapa de Mlllrand.e oåtmarherna, fär vi
inte glömma att det faktiskt finns historiska
dokument på marken som kanske dränks i
samband med restaureringar av forna våt-
marker Vem tar ans ret för dessa kulturläm-
ningar och bevarar minnet av diket? Man
kan tycka aI del åtminstone skulle r'ara int rer-
sant att dokumentera systemen i fält innan
man helt har vänt på utvecklingsförloppet.

En epilog, som detta år, betyder på gre-
kiska "avsluming av ett tal" och detta är verk-
ligen avslumingen på en bok om ml, ar och
mossodling, men inte på diskussionen kdng
sankmarkerna i det svenska landskapet. När
man vill förstå dagens våtmarker och i ännu
högre grad når man skall göra något mer
tillämpat kring dem, såsom restaurering el-
ler rent av att anlägga nya, så bör man vara

medveten om de våtmarksvågor som svept
över landet de senaste 200 åren. Våtmarker-
nas historia som den beskrivs i kapitlen i
denna bok är ingalunda enbart av historiskt



intresse utan tvärtom något som varit aktu-
ellt i samhållet de senaste 20-30 åren och
som all{ämt kommer att finnas med i miljo-
arbetet och inom de areella nåringarna un-
der de kommande åren.
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* ?R0GRlll *
Sremkr llosskullulörcninlcns

orilnrti. !.u.!traa. i On. ..i l.rr

SoMMAxMöTEspRoGRåMMEr 1904 på en ljus-
grön affisch i folioformat saknas i Svenska
Mosskulturföreningens arkiv men finns i
Kungl. bibliotekets samling okatalogiserat
blck. Det tre dagar långa programmet är
representatirt för sommarrnötena. De om-
fattade studiebesök och udlykter (inte sål-
lan med abonnerat tåg), årsmöte, veten-
skapliga föredrag med anknytning till det
aktuella området samt gemensamma mid-
dagar. Mötet var förberett med utförlig in-
formation i tidskriften och följdes upp
samma höst med en redogörelse för vad
som förevarit. En extra attraktion för de
150 deltagarna vid sommarmötet 1904 i
Orsa och Mora var premiårturen till moss-
komplexet Koppången på Orsa - Härjeda-
lensjårnväg, som då var under byggnad,
med passage över den just fårdigställda
bron över Storstupet. Sedvanligt telegram

skickades till föreningens höge beskyddare
Oscar II och vid middagen upplästes svars-

telegrammet, där kungen önskade Moss-
kulturföreningen "all framgång i dess fos-
terländska verksamhet . Statens järnvägar.
de enskildajårnvågarna och vissa ångbås-
bolag låt konferensdeltagarna åka tur och
retur för enkel biljett. För att särskilja del-
tagarna kunde man ha speciella mötesmär-
ken. Det avbildade märket är från femtioår-
sjubileet i Jönköping 1926 och finns i
Svenska Mosskulturföreningens arkiv i
Riksarkivet. I Frcd,rik un lälitzen
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