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Från våtmark till våtmark 
- ett akademiföretal 

Margareta Ihse 

Framför dig har du en intressant bok o m en 
alldeles speciell epok i Sve1iges odlingshisto
ria, uppodlingen av myrarna för d rygt hund
ra år sedan och framväxten av en h e l agra r 
kultur, mosskulturen. Som akademiledamot 
och na turgeograf med intresse för landska
pets ekologi ska historia finner j ag denna bok 
högst angelägen. Boken ger inte bara en so
lid kunskap om mossodl ingen och torvan
vändningen. Den ger också en utmärkt för
ståelse för tidigare j ordbruksvetenskap och 
jordbrukares arbete med att säkra rnatför
sörjn ingen , i en tid när befolkningen snabbt 
ökade och man hade stort sett utnyttjat alla 
kända tillgängliga marker för livsrnedelspro
duktion. Boken är av e tt stort allmänt intres
se, inte bara för de akad emiledamöter som 
har agrar bakgrund u tan också för forskare 
och handläggare och för en intresserad all
mänhe t. Den ger framförallt genom sin bre
da innehåll e n beskrivning av e tt historisk t 
landskapsu tn yttjande och en landskapsför
ändring på ett tema som skulle kunna beskii
vas med e tt modernare begrepp "från våt
mark till våtmark". Här visas hur ändrad kun
skap och ändrade behov gett u pphov till 
förändrat nyttjande av torvm arkernas o lika 
ekosystem tjänster, från livsmedelsproducent 
till koldioxidfångare, vattenreglerare och bio
d iversitetsbevarare. 

En kort tid av kultivering 
U nder en mycke t kort epo k, sett u r såväl 
människans som myrarnas historia, var my-

ram a i fokus för uppodling och för kultiver
ing. Denna viktiga men nästan bortglömda 
pe ri od lyfts fram och belyses i denna bok 
med många intressanta aspekte r. Spåren ef
ter denna epok kan man fortfarande tydligt 
läsa i landskape t, även om de flesta mossod
lingarna inte längre finns kvar idag, åtmin
ston e inte som såd ana. När mosskulturen 
startade i Sverige var myrarna en resurs som 
inte utnyttja ts till just odling i lantbruke t. De 
blev viktiga i j ord bristens århundrade i Sve
rige , när befolkningen växte, och man hade 
odlat upp i stort sett alla tillgängliga finsedi
men tjordar och mo ränjo rdar. Tekniken för 
att odla upp mossarna spred sig hit från kon
tinenten , framföra ll t från Tyskland, och 
man gjorde här stora ansträngningar för att 
snabbt spr ida den nya teki1iken . Samhällets 
olika styrmedel riktad es mot att stödja den 
nya tekniken, och man fick bid rag för att 
dika ut mossmarkerna, o m man följde strik
ta regle r. Bonden skulle kunna gå torrskodd 
över sin mark. De t ansågs socialt viktigt att 
man hjälpte till att åstadkomma de tta. 

Myrar är en viktig och karakte ristisk d el 
av Sverige. Ungefär tjugo procent av he la 
landareale n täcks av myrar. De finns fördela
de över hela lan det, med de flesta i norr, och 
färre i söder. Myrarna är for tfarande e tt av 
de största ostörda ekosystemen i Sverige, 
med begränsad mänsklig påverkan från dik
ning, plöjning, odling och skogsplantering. 
Myrar är endast vanliga i den norra tempe
rerad e zonen , dit Sverige och Norden hör. 

5 



Våra vanligaste myrar, de terrängtäckande 
myrarna, är ovanliga i övriga delen av värl
den, utom i de få länder med liknande kli
mat som vårt. Ett klima t med låg medeltem
peratur, hög nederbörd och framförall t låg 
avdunstning, ger nämligen förutsättning för 
att bilda myrar. I boken finns ett utmärkt in
ledningskapitel om myrar och olika aspekter 
på dem, men j ag vill redan här ge en kort 
bakgrund till myrar från en ekologs och geo
grafs synvinkel. 

Begreppen mosse och myr 
Begreppen myr och mosse ä r inte en tydiga. 
De används ibland som synonyma, vi lket de 
inte är. Lå t mig därför börja med att ge en 
kort inblick i begreppe n myrar, våtmarker 
och mossar. 

Begreppet rnyr används här som en sam
lad ekologisk-geografisk benämning på mos
sar och kärr. Med en myr menas e tt område 
m ed högt vattenstånd och växtsamhällen 
som bildar torv. Våtmark är e tt vidare be
grepp än myr. Det är den svenska översätt
ningen av "wetlands", en naturtyp som är 
vanlig över hela jorden , och som också inne
fattar grunda vattenområden, fuktiga ängar 
och fuktiga skogar utan att det nödvändigt
vis finns torv. Begreppet rnosse är det luddi
gaste av d e alla. Vardagsbegreppet mosse 
omfattar dels det strikt ekologiska begrep
pet mosse, men dels även ti ll stora d elar 
även det ekologiska begreppet kä rr. I moss
kulturbegreppe t ingå r just denna vardags
definition av mosse. I själva verket motsvarar 
detta vardagsbegrepp mer det ekologiska 
begreppet myr, som omfattar såväl mossar 
som kärr. Att vi säger mosskultur och inte 
myrkultur beror antagligen på inspiration 
av det tyska namnskicket. 

Inom d etta område finns det så många 
begrepp och så många olika indelningar att 
det ibland känns som om varje myrforskare 
med självaktning gjort sitt eget system. Någ
ra begrepp är emellertid gene rella, även om 
det hela tiden finns gränsdragningsproblem 
och undantag. Denna variation i terminolo
gin har sin upprinnelse i en variation i eko
systemet. För att belysa variationerna i be-
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greppen vill jag ge en kort översikt om varia
tionerna av myrarnas ekosystem. 

I d en nordiska myrklassificeringe n i 
Nordiska ministerrådets bok Vegetationstyper 
i Norden finns det en systematisk genomgång 
med sex olika indelningsgrunder. Där delar 
man upp myrar efter bildningssätt, efter hyd
rologi, efter myrstrukturer, efter växtsamhäl
len (med en finsk, en svensk, en dansk, en 
norsk, en isländsk och en färöisk tradition!) 
och efter hydra-to pografiska myrkomplex, 
samt en klassificering av dikade myrar, som 
förl orat och ändrat sin ursprungliga karak
tär. 

Efter bildningssätt d elas myrarna in i för
sumpningsmyrar (eller primärmyrar) och 
igen växningsmyrar. Försumpningsmyrarna 
har bi ld ats genom att torv avsatts på fast
mark. Igenväxningsmyrarna har bildats ge
n om att torv och annat organiskt material 
avsatts i en sjö som växer igen . 

Efter hydrologin delas myrarna in i mos
sar och kärr, en indelning som främst gäller 
södra och mellersta Sverige. Mossarna är 
ombrogena (från ornbros, regn , och genesis, 
uppkomst), d.v.s. påverkas end ast av regn
vatten och inte av det omgivande grundvatt
net. Regnvattnet kan ses som destillerat vat
ten, utan några minera ler, och är idag dess
värre försurat, vilket ger en ur växtsynpunkt 
näringsfattig miljö. Kärr är minerogena, d.v.s. 
får sitt vatten från den omgivande fastmar
kens grundvatten. Detta vatten har därmed 
varit i ko ntakt med mineraijorden och dess 
näringsämnen, vi lket ger förutsättningar för 
en näringsrikare miijö. Om kärren ligger i 
en svacka i terrängen kallas de topogena och 
om d e ligger på e n sluttning med rörligt 
grundvatten kallas de soligena. 

Myrens strukturer ger en grund till indel
ning, ofta med en regelbunden mosaik av 
olika torra och våta delar av olika växtsam
hällen. Vanligast är torra tuvor och blöta höl
jor på det öppna mossplanet, omgivet av kant
skog och laggkärr. 

Efter växtsamhällen delas myrarna in i ca 
140 olika enheter i Norden . Det finns stora 
skillnader också mellan de olika nordiska 
länderna. Sålunda klassificeras många skogs-



typer i Sverige som myrtyper i Finland. Kär
ren delas in efter näringsrikedom i en serie 
från extremt fattiga till extremt rika. Indel
ningen kan bestämmas med l'tjälp främst av 
förekomst av mossor, men också av kärlväxter 
och starrarter. Ett annat indelningssätt ser 
mer till fysionomin , och ger en indelning 
som visar på framkomligheten , med ristuve
samhällen, fastmatte-, mjukmatte-och lösbot
tensamhällen. 

Hydrologi och topografi bildar tillsam
mans underlag för indelning i myrkomplex, 
som i sin tur kan kombineras med de olika 
växtsamhällena. Exempel på myrkomplex 
är koncentriskt välvda mossar, och mossar 
med olika form, men också terrängtäckande 
soligena myrar. I Norrland är blandmyrarna 
vanliga, vilka utgör komplex med såväl soli
gena som to pogena kärr, utformade som 
strängmyrar och ö-myrar. 

Begreppen är dock inte entydiga för alla, 
eftersom kvartärgeologerna i sin indelning 
har begreppet starrmosse, vilket är vitmos
setorvbildande kärr enligt botaniska defini
tioner. [ skogliga sammanhang skiljer man 
mellan torvmark och våt fastmark, när torv
djupet överstiger 30 cm. I produktionssam
manhang används begreppet impediment, 
när möjlig skogsproduktion underskrider 1 
kubikmeter per ha och år. Myr används där 
för impediment och utöver det används be
greppet sumpskog för produktiv våtmark. 
Botaniskt definierade skogskärr betecknas i 
många fall som skog, s.k. sumpskog. Vid 
klassificering av fuktighetsgrader i skogs
mark användes länge beteckningen "något 
vattensjuk" och "mycke t vatte nsjuk" mark 
för de två fuktigaste klasserna - de som se
nare kom att ingå i den särskilda sumpskogs
inventeringen för biologiskt höga värden. 
Dessa begrepp används dock inte längre. 

Myrarnas nyttjande genom tiderna 
Som sagt, begreppen myr och mosse är inte 
entydiga. Inte heller värde t av myrmarkerna 
är enlydigt. De t syns särkilt när man stude
rar värdet av myrar under historiens gång. 
Denna bok fokuserar på en kort epok i Sve
r iges agrarhistoria, under vilken värdet på 

myrarna för livsmedelsproduktion var högt. 
Jag skulle vilja försöka sätta denna epok i ett 
historiskt sammanhang med följande exem
pel hämtade från andra tide r. 

Myrarna har på olika sätt varit viktiga i 
det gamla självh ushål lssamhället, jordbruks
samhället. Tidiga belägg hur myren utnytt
jades har vi från Island, där man har visat att 
förekomst av myrmark var en av de viktigas
te förutsättningarna för valet av bosättnings
plats. Från myren fick man torv till bränsle 
för matlagning och uppvärmning, samt till 
byggnadsmaterial för att täcka tak och bygga 
väggar. På Island kan man än i dag hitta 
gamla helt gröna torvstugor. I våra fjäll trak
ter var torven på samma sätt viktig för sam
ernas kåtor. Den användes troligen inte som 
byggnadsmaterial för övrigt i Sverige. 

Myrar och övriga våtmarker var de h ögst 
skattade markslagen under hela bysamhäl
lets och ängsbrukets tid, d.v.s. från yngre 
järnålde r och fram till slute t av 1800-talet. 
Fuktiga och våta högörtsän gar och kärr var 
bland de mest högproducerande växtsam
hällena, och man fi ck r iklig höproduktion 
från de översvämmade maderna med natur
lig gödsling kring slättåarna, översilnings
ängarna och de fuktiga sluttande silängarna. 
Men när åkerbruket började dominerajord
bruksproduktionen , med nya tekniker, nya 
grödor och konstgödning, b lev myrarna 
nedvärde rade, och de tidigare högst skatta
de j ordbruksmarkerna blev de lägst värde
rade. Dessa fuktiga och dikade åkrar var 
svårast att bruka och var därför de marker 
som först skogplanterades. Det skedde fram
förallt i skogs- och mellanbygderna på 1950-
och 1960-talen, där det skedde störst ned
läggning av jordbruksmark. I he låkerslancl
skapen förblev många av d e gamla myrarna 
åker. De, som nu brukas som moderna åkrar 
på torvmark, ser man lätt på våren , då de 
framträder med sina mycket mörka, nästan 
svarta, färger, som tydligt skiljer dem från de 
ijusa moränlera- eller finsedimentjordarna. 

Under de senaste hundra åren har vi i 
historiska kartor och flygbilde r kunnat följa 
tillbakagången och omvandlingen av my
rarna. Slåttermarker i kärr och mossar, såväl 
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som i fuktängar av olika storlek dräneras 
och överförs till betesmarker. Tekniken med 
unde1jordisk dränering och lerrör möjlig
gör detta. De t gå r stegvis, från myr till slåt
te räng, vidare ti ll betesmark, och slutligen 
till åker. Små områden d ikas ut fullständigt, 
och stora områden bli r a ll tmer uppdelade 
och fragmenterade. Ett karakteristiskt exem
pel från j ordbrukslandskapet i Skåne visar 
h ur förändringe n skett stegvis. I ett område 
vid Bjäresjötrakten minskade antalet myrar 
och fuktängar från totalt sjutton stycken i bör
jan av 1900-talet till en enda på 1980-taJet. 

Värderingarna svängde igen i slutet av 
1900-talet, och de marker, som tidigare drä
nerats, blev nu liggande i träda som över
skottsmark. Då hade d e förlorat mycket av 
de ursprungliga ekosystemtjänster som my
rarna tillhandahö ll. De hade också förlorat 
mycket av sin biologiska mångfald, och de 
gav in te ens en bra jordbruksproduktion. 
Idag är fle ra av dessa marker å ter beväxta 
med skog. 

De myrar som skulle användas till åker
produktion (främst i hagmarkslandskapen i 
Småland, Östergötland, Väste rgötland, men 
också i andra delar av Sverige) dikades ut 
med ett speciellt system, där man grävde pa
rallella diken med arton meters mellanrum, 
vi lka var anslu tna till ett h uvuddike. I stort 
sett alla av dessa gamla åkrar är idag beväxta 
med skog, och d ikena är knappt synliga. 
Men i flygbilder visar sig historiens spår tyd
ligt! De s törsta och äldsta lövträden växte 
nämligen först upp i de gamla dikena, och 
först senare växte de mellanliggande mar
kerna igen, oftast med björk (s.k. sekundära 
björkskogar) . Detta gör att dikenas fiskbens
mönster framstår som en alld eles speciell 
"randig" skog i flygbilderna. 

Förutsättningar för nya ideer 
Boken ger d irekt en viktig kunskap och fram
förallt en bred sammanställning av en intres
sant epok i svensk agrarhistoria. Men den 
ger samtidigt en annan kunskap, nämligen 
hur teknik, eko nomi och poli tik måste gå 
hand i hand, för att man skall få genomslag 
för ny kunskap och nya ideer. En e rfarenhet 
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som vi nu kanske kan överföra på problem 
som vi har idag, och som kan ge oss vägled
ning hur man på e tt samlat sätt kan tackla 
de alltmer påträngande miljöproblemen, 
såsom förlust av a rter och biologisk mång
fald, samt förändring av klimatet. 

Boken ger onekligen upphov till många 
tankar och anledning att reflektera över vår 
kunskap och begreppet hållbar u tveckling i 
ett stöne perspektiv. Den pekar på män
niskans di lemma i vår globaliserade värld, 
hur försörjning av mat och energi skall kun
na ske på sådant sätt att vi inte utnyt~jar re
surser på ett irreversibelt sätt, att vi förlorar 
ekosystemens funktioner och resiliens. 

När man införde mosskulturen var de t 
för att snabbt kunna öka livsmedelsproduk
tionen, för att akut lösa problemet med att 
skaffa mat ti ll hungriga människor i e tt fat
tigt Sverige. Det lyckades man med. Man 
kunde under en kort tid väsentligt öka an
delen åkermark. Men tekniken innebar att 
för vissa myr typer odlade man he lt enke lt 
bort sina förutsättningar för skörd, dvs. torv
lagre t fö rsvann, när det blev exponerat för 
luftens syre. Man fi ck tillfälligt hög avkast
ning, men långsiktigt förlust av kapitalet. 
Med en annan terminologi skulle man kun
na säga att det var e tt irreversibe lt förlopp 
och icke uthålligt n yttjande. Man umyttjade 
en speciell ekosystemtjänst från myren, som 
var viktig vid den tidpunkten. Men med facit 
i hand kan vi se att vi hade tur i Sverige, när 
befolkningstrycke t lättade, och man övergav 
tekniken när produktionskapaciteten på de 
andra jordbruksmarkerna h öjdes genom 
nya metoder och grödor. Om inte trycket 
hade upphört tidigt, så skulle vi kunna t gå 
mot samma utveckling som man sett i vissa 
områden i Kina. Där fortsatte trycket på så
dana här marker, och resultatet är idag för
ödda ekosystem, m ed bortfall av såväljord
bruksproduktion som andra funktioner, 
med bl.a. erosion som synligt resultat. 

Med vårt längre tidsperspektiv ser vi att 
boken också visar hur man snabbt kan in
föra en ny teknik för att lösa ett akut kortsik
tigt problem, som sedan långsiktigt kan skapa 
nya problem. 



Anspråken på användning av myrmark är 
annorlunda idag. Då var myren viktig för 
livsmedelsförsörjning. Idag finns de t många 
andra anspråk på myrens ekosystem. Fram
förallt har myren varit viktig för skogspro
duktion, och många skogsområden har di
kats för att få högre produktion. Alltefter
som vi fått mer kunskap har vi också förstått 
många fler av myrarnas funktioner och vi 
ha r också fått be hov av andra ekosystem
tjänster. De är viktiga kvävefällor, som kan 
fånga upp kväveläckage från jordbruksmark, 
så a tt kvävet inte når havet och åstadkom
mer övergödning. De är också viktiga koldi
oxidsän kor, som kan binda koldioxidöve r
skott långsiktigt i torv, och därmed dra det 
undan atmosfären. De är nederbördsregle
rande, genom att de kan absorbera höga 
regn mängder och sedan långsamt släppa ut 

dem i vattendragen, så att enstaka skyfall 
inte får snabb effekt. Verksamheter som kan 
förändra funktionerna hos myren finns de t 
gott om; bl.a. for tsatt dikning och torrlägg
ning, skogsawerkning, gödsling, kalkning i 
källområden till försurade vattendrag och 
sjöar, upphörande av betning och slåtter, 
torvtäkt för j ordförbättring och för brän
ning för bioenergi, som avfallstippar m.m. 

Boken visar också att problem, kunskap 
och värderingar växlar i samhället under 
olika tider. Vi har idag mer kunskap och and
ra behov än man hade för hundra år sedan, 
och så kommer det troligen också att bli i 
framtiden. När vi idag utnyttjar ekosystem
tjäns ter av olika slag från olika ekosystem , 
inte bara myrar, så är det synnerligen viktigt 
att lägga sig vinn om att n yt~jandet är håll
ba rt. Med det menar jag a tt de t inte skall 
vara irreve rsibelt och i grunden förändra 
ekosystemens funktion. Ekosystemens funk
tion och resiliens måste bibehållas, som en 
slags försäkring av möjliga ekosystemtjäns
ter för andra och kommande beh ov. 

Den nya kunskapens betydelse 
Som forskare har nyfikenhet och kunskap 
vari t mina följeslagare, och j ag vill avsluta 
med en privat fundering om kunskapens be
tydelse i samhället, nämligen att "värdering-

arna ligger i betraktarens kunskap", på lik
nande sätt som skönheten hos ett konstverk 
sägs ligga i be traktarens öga. Kunskapen i 
sig är naturligtvis viktig, men de t som kan
ske är viktigare är att d en styr våra värde
ringar och uppfattningar och att vi handlar 
efter dem. Vår uppfattning är vår verklig
het. 

Jag har en egen upplevelse av min första 
kontakt med myrar, och min omvärdering 
av dem. Med en uppväxt i nordvästra Skåne 
fanns de t gott om möjlighe ter att bekanta 
sig med kärr och mossar i skogarna. Min er
farenhet var att de var besvärliga, myggiga 
ställen, som man he lst skulle u ndvika, för 
där gick man ner sig, fick vatten i stövlarna 
och det var osäkert och farligt att ta sig över. 
De t intrycket förstärktes av att jag just lärt 
mig i skolan om Bockstensmannen , som 
man hittat begravd i en myr. Myren var inte 
bara otrevlig, den var också ett ställe dit man 
förpassat brottslingar. Så läste j ag botanik, 
lärde mig att skilja på olika myrtyper och 
dess växter, lärde mig vilka växter som visade 
var man kunde gå säkert på mossen, och att 
rikkärren var bland d e botaniskt rikaste om
råden , m ed spännande arter och många 
orkideer. Jag omvärderade totalt myrarna, 
och just kärren var de första områden jag 
sedan sökte upp när jag deltog i in ven ter
ingen av Skånes Flora. 

Har vi ingen kunskap, så kan vi inte hel
ler ge rätt värde till olika saker. Det blir väl
digt självklart, när man som icke kunnig i 
antikviteter ser gamla saker bara som skräp, 
där en expert ser värde och rikedom. Sam
bande t m ellan kunskap och värde tycks 
ibland vara lättare förstå när det gälle r före
mål som människan skapat, än när de t gäl
ler det naturen skapat. 

För att vi i framtiden skall kunna hantera 
våra naturresurser på ett uthålligt sätt, så an
ser j ag de t ytterst viktigt att vi inte bara får 
detaljkunskaper utan också ett övergripan
de helhetsperspektiv, ett perspektiv där både 
rums- och tidsskalan ingår. Detta perspektiv 
förmedlas i denna bok, och jag anser det 
därför ytterst viktigt att Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien ger ut d enna bo k. 
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Den historiska tillbakablicken bidrar ti ll för
ståelsen att vi måste bruka våra marker på 
ett långsiktigt och förnuftigt sätt utifrån den 
kunskap vi har. Den visar också att när kun
skap och samhälle ändras och utvecklas så 
ändras också vår uppfattning om vad som är 
förnuftigt, eftersom det är ett begrepp som 
inte är en gång för al la givet. Ny kunskap 
och därmed nya värderingar måste hela ti
den vägas in i en ständigt pågående process, 

och i den processen måste många människor 
engageras, in te bara forskare och experter 
fö r att vi skall få en långsiktigt hållbar ut
veckling och en god miljö. 

Stockholm december 2007 

Margareta l hse 

Professor i ekologisk geografi vid Stockholms 
Universitet och v.preses i KSLA 2000- 2003 

Förord till andra upplagan 

DEN FÖRSTA UTGÅVAN AV "Svenskmosskultur" 
trycktes i en upplaga av 880 exemplar. Boksläp
pet den 9 september 2008 var ovanligt välbesökt 
och diskussionen böljade på ett mycket intres
sant vis under professor Sverker Sörlins ledning. 
Men ändå, föga anade vi att "mosskulcur" inom 
kort skulle komma att säljas slut. Det händer 
sällan och hur kunde vi ha förutsett detta stora 
intresse för torv? 

Orsaken kan vara att mosskulturen areellt var 
mycket omfattande, drevs av delvis olika syften 
under olika epoker ända in emot vår egen tid 
samtidigt som den är relativt okänd för många. 
Ingen av föregående "Skogs- och lambrukshis
toriska meddelanden" har heller blivit anmälda 
i så många tidningar som "Mosskulturen": 
Skånska Dagbladet, Dagens Nyheter, Västerbot
tens-Kuriren, Svenska Dagbladet, Ny Teknik och 
SkogsEko. 

Akademiens informationschef Ylva N ordin 
har i ett nyinsatt kapitel "Pressröster", syste
matiskt kommenterat de sex anmälningarna 
under nya rubriker: En bok - många uppslag, 
Jordhunger och emigration, Industrialism och 
konstgödsel, Vetenskap, folkbildning - och 
motstånd, Fosterlandets väl, Litterär täckning, 
Torvbubblan och energin, Mossor och miljö, 
samt Löjets skimmer - eller "det är vinnaren 
som skriver historien". 
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I sin anmälan i SkogsEko i april 2009 efter
lyste Månen Aronsson ett tjugotredje kapitel, 
nämligen "om de människor som under långa 
blöta och tunga arbetsdagar slet på myrarna". 

Mitt eget första riktiga sommarlovsjobb som 
15-åring var att vända upp och stapla torvscyck
en för torkning på Skagershulrsmossen i Väs
ternärke. Efter några veckor var jag stark och 
smidig i jobbet och tjänade goda pengar på det 
raka akordec. Snart närmade sig en facklig om
budsman och bad mig sakta farten i solidaritet 
med några äldre, rätt så slitna och ledbruma 
rorvarbetare. Då jag hade närmare en timmes 
cykelfärd mellan hemmet och mossen, började 
jag sova över i en rorklada ute på mossen och for 
bara hem till helgen. På det viset kunde jag hålla 
"acceptabel" arbetsrakt dagtid men öka tempot 
i lönndom på kvällen när jag var ensam. Djur
och fagellivet på mossen tidiga dimmiga mor
nar var fantastiske. Såklart var mitt tillfälliga 
sommarjobb klädd i enbart kortbyxor mycket 
skonsammare än kylig hösrgrävn ing i regn och 
blåst år efter år. Så solbrun har jag aldrig vari t 
som vid skolstarten Ht 1960. 

Äke Barklund 
Akademisekreterare och VD 



Inledning 

Leif Runefelt 

Bokens syfte 
Denna bok lyfter fram en numera bortglömd 
samhälls- och landskaps utveckling- fenome
net masskultur - genom att sätta fokus på 
en lika bortglömd förening, SvenshaMosskul
turföreningen, bildad 1886 och vars verksam
het i stort sett upphörde 1939. Föreningens 
namn framkallar idag knappast mer än road 
förvåning. Det uppfattas onekligen som väl 
torrt och torftigt, och närheten till epitetet 
"mossig" är stor, vilket redaktören av denna 
bok fått erfara vid oräkneliga tillfällen. De t 
är dock ett faktum att denna förening stod i 
centrum av en förändringsprocess, som fram
för allt fram till 1920-talet ansågs vara en 
betydelsefull del av omvandlingen av Sverige 
till ett modernt land. I sin samtid var mass
kulturen en upplyft rörelse. Stora delar av 
samhället var delaktiga i processen: från fat
tiga småbrukare till stora godsägare, stat och 
agrarvetenskap. Föreningen är därmed en 
intressant agrarhistorisk företeelse, men den 
var också en i grunden vetenskaplig organi
sation som bedrev en omfattande och i lan
det ofta ledande forskning om torvmarker 
och deras nyttjande. Föreningen ä r också en 
central del i en spännande landskapshisto
risk företeelse: många av de marker den mo
derne stadsbon tror är rester av ett gammalt 
agTarsamhäJJe är i själva verket endast hundra
åriga produkter av en stark om än kortvarig 
moderniseringsrörelse. 

I själva verket är det något beklämmande 
att fenomenet masskultur är bortglömt, efter-

som förhållandet till torvmarker och deras 
exploatering varit en viktig del i generatio
ner av svenskars liv under en brytningstid i 
svenskt samhälle. Det räcker att gå ti ll litte
rära klassiker för att inse de tta: Ivar Lo:Jo
hanssons fars sisyfosarbe te med sin egen lilla 
torvmosse i Analfabeten, Harry Martinsons 
alter egos tröstlösa slit med att kupa bränn
torv på den blekingska landsbygden i Vagen 
ut, Vilhelm Mobergs alter egos liknande ar
be te i Soldat ·med brutet gevar, Sara Lidmans 
skildringar av nybyggarnas fuktiga elände i 
Norrland - och på andra änden av samhälls
stegen Olof Lagercrantz fars investeringar i 
AB Moss under det första världskrige t. 1 

Varför är då fenomenet bortglömt? Det 
beror inte på att masskulturen var en del av 
ett gammalt agrarsamhälle på väg att för
svinna, då andra minnen från denna tid än 
idag är starkt levande. Snarare beror glöm
skan på a tt masskulturen kring sekelskiftet 
1900 var en agrar utlöpare av det moderna 
industrisamhället. Mossodling innebar e tt 
modernt, på vetenskapliga grunder baserat 
jordbruk, men de problem som mossodling
ama skulle lösa tillhörde en äldre samhälls
modell: erövrandet av ny jordbruksmark 
inom ett - jämfört med senare tider - ganska 
lågproduktivt jordbruk för att motverkajord
hunger, urbanisering och emigration. Mass
kulturen slogs i ajälva verket ut av den utveck
ling mot modernisering den själv var en del 
av; det rationella jordbruket med hög avkast
ning på liten yta gjorde dess agrara syften 
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och me toder obsoleta; den moderna väl
färdsstaten med fokus på industrisamhällets 
frågeställn ingar undergrävde dess sociala 
syften. Därav glömskan: som bekant är det 
inte de utkonkurrerade och de undanskuf
fade som skriver historien. 

Från sjuk mark till frisk: 
den förändrade synen på 
torvmarker under 1900-tale t 
Ytte rligare en central litterär skildring av 
mosskulturen: storken herr Ermen rich be
klagade sig för Nils H olgersson när denne i 
början av sin långa resa stannade vid Glim
mingehus. Han skulle emigre ra för att ald
rig mer komma tillbaka: "Skåningarna höllo 
på att tillägna sig all hans egendom. De di
kade ut hans sumpmarker och odlade hans 
mossar."2 Selma Lagerlöfs saga kom ut första 
gången år 1906. Då fanns ett femtiotal häck
ande par i Skåne, mot de tusentals som hade 
funnits hundra år tidigare . Herr Ermenrichs 
artfränder valde att följa honom: från och 
med 1950-tale t häckade inga fle r storkar i 
Sverige. Ytterligare femtio å r senare, 2006, 
n oterades i e tt numme r av Sveriges Natur, 
Svenska naturskyddsföreningens tidskrift, 
att storke n sökt sig tillbaka ti ll Skåne. Det 
åre t häckade ca 30 par i landskapet.3 

Storkens långdragna avfärd och åter
komst och tiden däremellan illustrerar den 
västeurope iska människans förhållande till 
våtmarker och torvmarker under modern 
tid. I de m edeltida och tidigmoderna tide
varven spe lade torvm arker en viktig kom
plementär roll i den agrara ekonomin : som 
be tesmark och som förråd, inte bara av 
bränsle i skoglösa områden , utan av bygg
nadsmaterial och annat Det sena 1700-talets 
och 1800-talets kraftiga befolkningstillväxt 
ökade d ock produktionskraven inom j ord
bruket varmed utmarkerna av en framväx
ande jordbruksvetenskap kom att uppfattas 
som en mer elle r mindre värdelös mark i sitt 
orörda skick. 

De t som episoden med he rr Ermenrich 
sp eglar är det nya tidevarvets kapacite t att 
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inte endast täntja naturen, utan att helt om
forma den och avlägsna icke önskvärda de
lar av den. Den moderna tidens genombrott 
med industrialiseringen som drivande kraft 
har inneburit att människan under 1800-ta
let för första gången fick möjlighet att på ett 
lika plötsligt och snabbt som genomgripan
de och irreversibelt sätt lägga sig i, omvandla 
och stoppa naturliga processer och tillstånd 
som varat i tusentals år. Visserligen hade 
människan i och med sin allt större utbred
n ing och senare förtätade bebyggelse under 
årtusenden redan kommit att omforma land
skape t framför a ll t genom a tt avveckla de 
stora, sammanhängande skogspartier som 
kom i vägen fö r den mänskliga expansio
nens behov-vad är inte jordbruk om inte en 
g rundläggande omvandling av naturen ? 
Dessa förändringsprocesser skedde emeller
tid under loppet av generationer, som ofta 
sällan hade möjlighet att själva överblicka 
processen eftersom den gick så lå ngsamt. 
Under 1800-talet kunde däremot ett tusen
årigt landskap föränd ras i grund på bara 
några få decennier. 

I Sverige liksom i andra västländer kom 
detta förändringsarbete att styras av behovet 
av jordbrnksmark. 1800-talets omfattande 
sjösänkningar följdes av e rövringarna av 
torvmarkerna. Nal1.Iren saknade egenvärde, 
och värderades främst i te rmer av produktiv 
potential. Marker som inte gav någon av
kastning skulle he lst omvandlas till en an
nan typ av mark. Det sena 1800-talets syn var 
att mossar och andra torvmarker var vatten
sjuka marker som kunde botas och göras 
produktiva endast genom att omvandlas till 
j ordbruksmark eller exploateras för bränsle
produktion - det vill säga endast genom att 
förstöras i grund. Denna uppfattning gällde, 
t rots förekomsten av kritiska röster, fram till 
de t andra världskriget. 

Förstörelsen av våtmarker för jordbrukets 
och industrins fromma blev emellertid en 
ganska kort historia. När Selma Lagerlöf ta
lade om mossarnas uppodling berörde hon 
en samhällsrörelse som hon själv befann sig 
mitt i. Kring sekelskiftet 1900 var torvmar
kerna aktuella såväl som odlingsjord som 



energiresurs. Naturvården var i stort sett 
obefintlig, samtidigt som behovet av både 
odlingsjord och in hemska energiresurser 
som bränn torv ansågs vara stort. Detta inne
bar att stora arealer torvmarker försvann el
ler förvandlades i snabb takt. Under hela 
1800-talet pågick en viss utdikn ing av torv
marker, framför allt i syfte att skapa mer in
tensivt brukad j ordbruksmark, men förlop
pets huvudsakliga period inträffade mellan 
1870 och 1930. Jordbrukets rationalisering 
och den kraftiga produktivitetsökning som 
inleddes under 1930-talet och som t0g fart 
på allvar efter kriget skapade däremot över
produktion och därmed ett kraftigt marköver
skott. De i sig ganska näringsfattiga torvmar
kerna hörde till de marker som övergavs 
först. Processen in leddes före kriget i södra 
Sverige; i Norrland på 1950-talet. 

Från och med 1970-talet med dess gry
ende miljörörelse med tonvikt på bevarande 
av ekosystem har synen på torvmarkerna 
fö rändrats fullständigt. Det finns visserligen 
fortfarande en torvindustri i Sverige, men 
den kämpar i motvind, motarbetad av en 
stark miljörörelse som i denna fråga har så
väl folkets opinion som etablissemang i ryg
gen. Torvmarker liksom andra våtmarker 
anses numera vara allt annat än ajuka - tvärt
om är de en symbol för en f1isk natur med ett 
mångfacetterat djur- och växtliv. Det betyder 
inte att de är opåverkade av människan: istäl
let restaurerar vi nu våtmarker för att skapa 
goda miljöer för önskade ekosystem. Storkens 
återkomst är ett resultat av den na strävan. 

Talet om storkens å te rvändande och våt
markers restaurering leder tankarna till att 
det gamla landskapet n u återskapas. Det är 
dock en felaktig u ppfattning . Förändring
arna i landskapet u nder decennierna runt 
sekelskiftet 1900 var irreversibla. Det för
svunna landskapet går inte att återskapa. 
Den process som nu äger rum med artifi
ciella nybildningar och återskapanden av 
våtmarker innebär inte att ett gammalt land
skap återkommer, utan att människan ska
par ytterligare ett nytt landskap, som ersätter 
hennes tidigare, ungefär 100-å riga skapelse. 
Dagens Hornborgasjön är en modern ska-

pelse som kräver mänskligt kontin uerligt 
underhåll på samma sätt som ett punkthus i 
ett miljon programområde. En sak är dock 
klar: markförändrfogarna kring förra sekel
skiftet skapade problem som 1900-talets 
markägare och samhälle har fått brottas med 
och som 2000-talets kommer att tvingas att 
hantera ytterl igare. 

Så länge ekologiska inu·essen spelar stor 
roll är utökad mossodling en icke-fråga och 
annan torvexploatering ifrågasatt. Jan Pers
son framhåller i avslurningen av sitt kapitel 
i denna bok (kapitel 6) nämligen något vä
sentligt: i grunden är organogenajordar -
tonj ordar - ekologiskt omöjliga som odlings
jordar - och de är inte mer ekologiskt möjliga 
som torvtäkter. Torvmarkerna uppstår ge
nom torvbildarnas dåliga förmultning; den
na beror i sin tur på dålig syretillsättning. 
När j orden odlas tillsätts syre, varpå förmult
nings processen påskyndas. Visserligen bryts 
torven ned långsamt och torvdj upet är ofta 
stort, men till slut infaller ändå en total ned
brytning - torven försvinner. Historiskt sett 
har detta knappast varit ett miljöproblem. 
Som framgår av kapitel 12 är Nederländer
na det mest utpräglade exemplet: där har 
odling och torvtäkt för bränsle avvecklat 
stora torvmarksarealer fu llständigt, varpå 
den minerogena marken - den fasta marken 
under mossarna - har blivit högproduktiv 
jordbruksmark - förvisso ofta under havets 
nivå. Så länge torvmarker klassades som vat
tensjuka, det vill säga sjuka marker som be
hövde botas, var den omöjliga ekologiska 
ekvationen all tså irrelevant. Idag är situa tio
nen omvänd. Den aktualiserade klimatfrågan 
motverkar ytterligare torvexploateringen , 
då torvmarkerna också är koldioxidsänkor, 
alltså lagrare av koldioxid. 

Några fakta om torv och om 
torvterm inologin 
1 denna bok används ofta begreppet masskul
tur som e tt samlingsnamn för odling och 
exploatering av torvmarker. Det var i den 
betydelsen ordet introducerades i Sverige 
under 1880-talet. Det var ett låneord från 
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Illustrationen, hämtad ur Svenska Mosskul
turföreningens Tidskrift, visar hur torvbil
darna varierar såväl mellan olika högmossar, 
som över tid. Den vänstra av de två Vårgårda
mossarna är en ganska typisk högmosse. 
Den uppkom inledningsvis som ett kärr, då 
en grund vattensamling, en rest från isens 
försvinnande, växt igen. Den egentliga torv
bildningen med fräken som torvbildare 
(Equisetum), följs av ett lager med vass torv 
(Phragmitestorv, efter vass, Phragmites). Allt
eftersom torvmängd en växer på höjden 
minskar tillförseln av näringsämnen, efter
som en allt större andel av vattnet tillförs 
genom nederbörd. Till slut övergår kärret 
till att bli en mosse, det vill säga till att få allt 
sitt vatten via nederbörd. Då detta är nä
ringsfattigt försvinner torvbildare som krä
ver mer näring, såsom ormbunkar och vass, 
och ersätts med växter som trivs i näringsfat
tiga miljöer; i Vårgårdafallet först tuvull 
(Eriophorum) och sedan vitmossa (Sphag
num), den vanligaste torvbildaren på svens
ka högmossar. De avbildade mossarna har 
tillkommit under mycket lång tid, från is
tidens slut; den skog som vuxit på vår väst
götamosse och som syns som stubbar i pro
filen, härstammar från den period av torrt 
och varmt klimat som varade under s.k. sub
boreal tid (3 900-600 f.kr.), och som följdes 
av en klimatförsäm ring. Att endast stubbar 
finns kvar beror på att den del av trädet som 
stod i friska luften förmultnade, medan den 
del som täckts av vitmosstorv inte kunde för
multna på grund av syrebrist. Inblandning 
av ljung, som syns i flera av profilerna, beror 
på att denna växt trivs förhållandevis bra på 
de näringsfattiga högmossarna, där den ock
så bryts ned mycket långsamt. ♦ 

tyskan , där "Moorkultur" var e tt vedertaget 
begrepp för en vetenskapligt g rundad ex
ploatering av torvmarker. Ordet är emeller
tid vilseledande. I det ingick såväl mossar 
som kärr och andra torvmarker: merparten 
av de j o rdar som stod i centrum var faktiskt 
in te mossar, utan just kärrjordar. Mosskultur 
handlar således om tonjordar i allmänhet, 
och kärrjordar i synnerhet. Vad är då torv, 
och vad skiljer olika torvmarker åt? 

Torv är en organogen jordart, det vill säga 
en jordart som till största delen byggs upp 
av rester av de t som en gång varit levande -
av organiskt material.4 Detta skiljer den från 
den minerogenajorden, som uppstått ge
nom att den fasta berggrunden gen om vitt
ring och erosion sönderdelats till partiklar. 

Allt levande, växter som qjur, dör förr eller 
senare, varpå en fönnultningsprocess inleds. 
Döda växt- och djurrester på marken kallas 
forna; sker processen under vattnet i ajöar 
kallas de ä\ja. Förmultningens eller nedbryt
ningens hastighet bestäms framför all t av 
temperaturen och tillgången på syre. I kalla 
trakter sker den långsamt, medan den kan 
gå mycket snabbt i varma regioner. Likaså 
går förmu lmingen långsamt om syretillför
seln är låg. Tar vi en skogspromenad kan vi 
~jälva se löv och växter på marken i olika sta
d ie r av förmultning, och vi förstår att ny 
forna hela tiden t illförs marken all t efter
som tiden går. Genom den goda syretillför
seln går nedbrytningen ganska snabbt. 

På andra håll hindras dock syretillförseln, 
varmed förmultningen in te kan äga rum. Så 
till exempe l är den mycket dålig i stiJlastå
ende vatten. De döda resterna varken för
flyttas eller förmultnar, och för varje år acku
muleras därför en större mängd oförmult
nat organiskt material. Detta material kan 
bevaras under mycket lång tid. Det kallas 
förtorvning eller torvbildning, och de endast 
delvis förmultnade resterna utgör j ordarten 
torv. Processen kan pågå i hund ratals år.5 

De lämningar av växter och dj ur som bil
dar torv kallas för torvbildare. I Sverige ä r 
till exempel vitmosstorv, uppbyggd av rester 
av vitm ossa, ett viktigt torvslag. Andra van
liga torvslag är vasstorv och starrtorv, vart 
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och e tt i huvudsak uppbyggt av de växter 
efter vilka de har sitt namn. På andra håll i 
världen kan det vara helt andra växtarter som 
bildar huvudmassa i torven. Figur 1 visar ex
empel på torvbildare i några sydsvenska 
högmossar. 

Beroende på vilka arters rester det är som 
dominerar i torven får den olika egenska
per. Men också våthetsgraden, de t vill säga 
hur vått det är på den p lats torvbildninge n 
sker, är viktig . Torv kan vara hög- eller låg
humifierad, det vill säga kraftigt eller endast 
ringa nedbruten. I det första falle t (höghumi
fierad torv) är torven fe t och kompakt och 
h ar mycket energi per volym e nhe t, m edan 
de n i det andra fallet (låghumifierad torv) 
är lös och smulig m ed litet energ iinnehåll 
per volymenhet. Höghumifierad torv tar upp 
vatten och däri lösta ämnen långsamt, m ed
an låghumifieracl torv tar upp vatten fort. 
Torvslag som bildas i m ycke t våta miljöer är 
sålunda ofta li te t n edbrutna och därmed 
låghumifierade, medan de som bildas i torr
are m iljöer ofta är höghumifierade. I-Iumifi
eringsgraden har a lltså inget att göra m ed 
hur länge e tt torvslag legat inbäddat i sin 
lagerföljd. 

Liksom det finns olika sorters torv finns 
det olika sorters torvmarker. Begreppet torv
mark är, enligt den nomenklatur som Sveri
ges Geologiska Undersökning (SGU) an
vänder, i första hand ett geologiskt begrepp, 
och definie ras som e n Ianclyta täckt m ed 
torv.6 Sedan gammalt delas i Skandinavien 
torvmarkerna in i två huvudkategorier, n äm
ligen kärr respe ktive mossat; ti ll vilka kom
mer en u-edj e typ, blandmyra:,:7 

Skillnaden mellan mossar och kärr ligger 
i o lika tillkomstsätt. Kärr är uppkomna i sän
kor, sjöar, vattendrag e ller andra områden 
som matas av ett tillflöde av näringsrikt vat
ten . Det gör att de normalt har en frodigare 
vege tation och en näringsrikare torv än mos
sarna. Mossarna får nämligen ingen til.lrin
n ing av vatten, utan får endast vatten gen om 
nederbörd . Ofta höjer de sig ovanför elen 
omkringliggande marke n, så kallade hög
mossar. De präglas av en ganska to rftig växt
lighet då ne de rbördsvattnet inte är särskilt 
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Fig1.tr0:2 

Mosskulturföreningen framställde 1924 
denna pedagogiska väggplansch för a tt il
lustrera en högmosses tillväxthistoria. Till 
väggplanschen föijde en förklarande sluift 
av föreningens botanist Gunnar Booberg. 
Planschen kompletterar föregående illu
stration, då det framgår hur Färeclsmossen 
i Västergötland ursprungligen varit ett trög
flytande eller stillastående vatten (profil 1), 
som sakta växt igen till ett kän~ med nä
ringskrävande torvbildare som vasstorv och 
lövkärrtorv (under a tlantisk och subboreal 
tid, det vill säga från ca 7 000 till 600 f.kr. ) . 
Den period av skogsväxt som framkommer 
i profil 4 under sen subboreal tid, avspeglas 
även i föregående illusu-ation (Figur 0:1) . 
Av profilerna 5-6 framgår a tt torvlagret 
med tiden blivit så högt att det inte längre 
får näring från omgivningen, utan endast 
från nederbörden, vilket leder till kullar av 
torv av torvbildare som växer i närings
fa ttiga miljöer, i detta fall åter Sphagnum. 
Klimatet har då kraftigt försämrats. Där
efter följer en tvåtusenårig period av 
viu11osstorvbildning, varpå från 1870-talet 
(profi l 7)den moderna människan tar 
naturen i anspråk, dikar ut mossen samt 
exploaterar den såväl till odling som till 
energiproduktion. I och med detta tillför
des syre, varmed förmulu, ingsprocessen 
påskyndades och hela mossen sjönk ihop 
(se kap. 2 samt 21) . En liten del av mossen 
var på 1920-talet ännu orörd - men likafullt 
var elen kraftigt omvandlad som en föijd av 
den kraftiga dräneringen. 

Med laggavses den kant mellan högmos
sens nedåtlutancle kanter och elen kringlig
gande marken, en kant som ofta uppvisar 
samma egenskaper som ett kärr. ♦ 
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1.anngsnKt. ntannmyrar, som nominerar 1 

\Torrlands barrskogsregioner, u tgör mosai
<er av mossar och kärr; kärrytor, på vilka 
nindre mossar ligger utspridda.8 Hur en 
1ögmosse bildas illustreras på sida 17, med 
-tjälp av Mosskulturföreningens egen peda
~ogiska plansch. 

För de icke insatta kompliceras termino
ogin av det välkända ordet myr. I vetenskap
iga sammanhang betecknar detta begrepp 
~gentligen även det en torvmark, men inte 
ett geologiskt hänseende utan i biologiskt. 

'.'.nkelt sett kan alltså kärr, mossar och bland
n yrar vara såväl torvmarker (geologiskt) som 
nyrar (biologiskt). Det vetenskapliga begrep
)et myr är sålunda ett samlingsnamn.9 De t 

Figur0:3 
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Denna bild, utförd av Svenska Mosskultur
föreningen, illusu-erar vissa drag av en mosses 
och ett kärrs utvecklingshistoria, som be
rörts av föregående illustrationer. Till höger 
ser vi Homborgaajön, i mitten ett typisktkärr, 
med torv från torvbildare som kräver goda 

var nenna nomenK1aLUr sorn 1eaae nugo vs
vald, Mosskulturföreningens föreståndare un
der många år, att i sin bok Myrar och rnyroclling 
( 193 7) förespråka ett ersättande av mosshultm 
med myrodling. Det historiska användandet av 
begreppet myr i vissa landskap, främst i Norr
land och på Gotland, är betydligt äldre än 
denna vetenskapliga terminologi. 

Torvmängder i Sverige 
Det finns mycket stora torvmarksarealer i 
Sverige. Enligt beräkningar redovisade av 
Osvald i Myrar och myroclling 1937 utgjorde 
myrar 52 000 km2 eller 12,6 procent av Sve
riges hela areal. Enligt Statistiska centralby-

näringsförhållanden - starr och vass - ovan
på ett lager gyttja. Till vänster ses sedan hög
mossen, bestående av tuvdunstorv och vit
mosstorv ( Sphagnum) . På mossen växer tallar, 
det enda träd som trivs åtminstone något
sånär i denna näringsfattiga miljö. ♦ 



rån (2003) uppgår arealen landyta täckt av 
ett minst 30 cm djupt torvlager till ca 63 000 
km2• Denna siffra återkommer i till exempel 
Svenska Naturskyddsföreningens material. 10 

De regionala skillnaderna är stora: i Norr
land utanför fjällen utgör torvmarkerna -
enligt Osvald - 30 procent av landytan; i 
vissa delar av J ämtland upp till 75 procent. 
Under 192O-talet genomförde Lennart von 
Post och Erik Granlund för SGU:s räkning 
en torvinventering i södra Sverige. Denna 
visade att myren utgjorde en betydligt mindre 
areal än man tidjgare trott. Ändå befanns 8,2 
procent av södra Sveriges landareal vara 
myr.11 

Typen av torvmark varierar i landet. I Skå
ne, utmed östra Sm ålandskusten samt på 
Öland och Gotland finns knappt några hög-
mossar. Dessa är annars vanliga i mellersta 
Sverige upp till Dalälven samt utmed Norr
landskusten. I det inre av Norrland tar bland-
myrarna vid. 12 

Den främsta torvbildaren i Sverige är vit
mossan (Sphagnum). Den utgör huvudbil
daren i det omfattande högmossebältet i 
mellersta Sverige, och har stor betydelse för 
blandmyrarna. Vitmosstorven är begränsad 
till vissa klimatologiska förhållanden, vilket 
framgår av att Ryssland , Finland, Sverige 
och Kanada tillsammans innehar större de
len av jordens vitmosstorvti llgångar. De tta 
har haft och har ännu idag stor betydelse 
för exploateringen av torv i Sve1ige. Den nä
ringsfattiga vitmosstorvmarken lämpar sig 
nämligen mindre väl som åkermark. 

Den uppodlade mängden torvmarker i 
Sverige har varit ganska hög. Enligt redovis
ningar presenterade i ett statligt betänkande 
om just de odlade myrjordarnas omfatming 
framgick att den högsta siffran uppmättes 
under 194O-talet, och var då enligt en beräk
ning 427 000 hektar, det vill säga 4 270 km2; 
en tämligen stor andel av den totala arealen 
torvmarker. Enligt samma betänkande hade 
den odlade torvmarksarealen sjunkit till 
4 000 km2 år 1961. 13 Därefter har odlade myr-
marker öve rgivits i hög utsträckning, men 
ännu finns stora areale r kvar i jordbruks-
drift. Stora arealer torvmarker har dock di-

kats ut för andra syften än för j ordbruk: till 
exempel för skogsdikning och torvtäkt. En
ligt Svenska Naturskyddsföreningen har en 
tredjedel av landets ca 63 000 km2 torvmar
ker dikats ut. 

H uruvida torven skall klassas som en för
nyelsebar energikälla är en stridsfråga för 
miljörörelse och torvbransch som vi förbi
går här. Helt klart är emellertid att torven i 
ett avseende är förnyelsebar: eftersom växter 
och djur fortsätter att dö och falla till marken 
tillförs nya torvbildare hela tiden, varmed 
torvmarkema långsamt tillväxer. Beräkningar 
av torvmarkers tillvä.xttakter är osäkra, men 
de uppgifter som till exempel Statistiska 
centralbyrån (SCB) utgår från bygger på en 
tillväxttakt på ungefär 0,4 millimeter per år 
på myrarna i norra Sverige och 0,5 milli
meter i söder. Enligt SCB ger dessa tal en 
uppskattad årlig tillväxt på ca 20 miljoner m3 

på marker med torvlager djupare än 30 cm. 
Detta kan jämföras med att det år 2003 skör
dades 2,6 miljone r m3 av energitorv, samt 
1,8 miljo ner m3 av odlingstorv (det vill säga 
torv som används som jordförbättringsme
del och inom trädgårdsnäringen).14 Uttaget 
av torv är alltså mindre än tillväxten på be
fintlig torvmarksareal. 

Torv som odlingsmark 
- lämpliga egenskaper 
Som Svenska Mosskulturföreningens före
ståndare Hugo Osvald påpekade 1937 i sin 
handbok Myrar och myrodling finns det egen t
ligen inga oöverstigliga hinder att uppodla 
vilken torvmark som helst. 15 I praktiken är 
det dock mycke t sto r skillnad mellan en
skilda torvmarke1~ och deras lämplighet som 
odlingsmark kan variera kraftigt. För att en 
odling på torvmark skall kunna vara bärkraf
tig under längre tid krävs att vissa förutsätt
ningar råder. Detta behandlas mer ingående 
i kapitel 2, varför det här räcker att uppge 
de viktigaste faktorerna, så som de framställ
des av Osvald. 

1) Torvlagret måste vara tillräckligt mäk
tigt, det vill säga djupt, för att göra odlingen 
tillräckligt varaktig. Här föreligger ett pro-
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blem med en rad torvmarker i Sverige, och 
särskilt med de norrländska blandmyrarna, 
nämligen att de kan vara för grunda för a tt 
en uppodling kan vara motiverad. 

2) Marken skall kunna utdikas och torr
läggas m o t en r imlig kostnad. De t kräver 
dels att torven har en hög genomsläppnings
förmåga för vatten, och dels att den tillåter 
växtrötterna att tränga ner ordentligt så att 
de kan dra nytta av grundvattnet. Låghumi
fi e rade, d e t vill säga oförmultnade e lle r 
svagt förmultnade tonjo rdar är inte särskil t 
lucker, varför rötterna inte kan tränga ned. 
Kärrj ordar är oftare höghumifierade även 
ganska djupt ner i lagret, vilket tillåter växter
nas rötter att tränga långt ned, samt ger möj
lighet för vattnet att rinna undan. 

Mossar lämpar sig gene rellt sämre för od
ling än kärr, men kärr kan vara svårare att 
dika - en nödvändig förutsättn in g för all 
myrodling eller mosskultur. Mossar är i all
mänhet lätta att dika, då de vanligen lutar 
och ligger högt i förhållande till omgivande 
mark, varför vattnet lätt rinner undan. Kär
ren, som förses med vatten geno m tillrin
ning, är svårare: ofta krävs regleringar av 
vattenståndet i kringliggande sjöar och vat
tendrag.16 

3) Vissa kärr, såsom gräskärr och starr
kärr, ä r van ligen enkla att odla upp direkt 
efter tor rläggningen. De ärjämna och slä ta 
samt innehåller inga barrskogsrester. Skogs
kärr har mycket av de t senare men är å and
ra sidan ofta mer näringsrika än andra kärr. 
I dessa finns mycket stubbar och andra då
ligt förmultnade trärester som måste rensas 
ut före odlingen , ett ofta tungt arbete. Mos
sar däremot är ofta ojämna och lösa. Dessa 
lämpar sig sämre för odling än fasta och 
jämna marker - som Osvald påpeka t och 
många mossodlare erfarit är det en kostsam 
historia att förvandla en ojämn mosse till en 
slät odli ngsmark.17 Mossar är ofta tuviga, och 
dessa tuvor måste tas bort innan plöjning. 

4) Som kommer a tt framgå i flera av an
tologins bidrag varierar torvmarkernas när
ingsrikedom, men generellt sett ä r m ossar 
mer näringsfattiga än kärr. Medan mängden 
kali och fosfor så gott som alltid är helt o till-
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räcklig, varie rar kväve- och kalkmängden 
betydligt. Känjordar är rikare på dessa äm
nen än m os~jordar. 

Av ovanstående framgår a tt känjordar, 
som utgör ungefär 35% av södra Sveriges 
torvförråd, lämpar sig bäst för odling, och 
det var också framför allt dessa marker som 
ko m att odlas upp under den period Svenska 
Mosskulturföreningen verkade. Merparten av 
d e j ordar som ana lyserades av föreningen 
var kärrjordar, vilket betonar det ovan sagda, 
nämligen att begreppet mosskultur ä r miss
visande. Detta intryck stärks av att förening
en också visade ett visst intresse fö r gyttje
marker. Dessa uppvisar visserligen liknande 
egenskaper som bättre känjordar, m en är 
inga torvmarker. De bildas på bo tten av sjö
a r genom nedbrytning av allt sådant som 
sj u nke r till botten och där d elvis förtärs av 
olika bottenlevande organismer, främst mygg
larver, vars avföring utgör den huvudsakliga 
bildaren. Historiskt sett har dock visa typer 
av gyttja uppfattats som torv. 

Torv som bränsle, torvströ 
och odlingstorv - lämpliga 
egenskaper 
Odling är inte den enda typen av mosskul
tur ell er n yttjande av torvmarker. 18 Sedan 
urminnes tider har torven också tagits i an
språk som bränsle. Under 1800-talet växte 
torvströet fram som en produkt att använda 
i ladugårdarna, och i modern tid har ocl
lingstorv blivit en viktig hanclelsvara. All torv 
duger inte till alla dessa ändamål, utan olika 
krav ställs på torven beroende på vad den 
ska användas till. 

För att uppfylla villkoren för god bränn
torv bör man ha en högh um ifie rad torv. 
Den är tät och kompakt och smular inte. 
Den håller också samman i klumpar av elen 
form som den gavs vid täkttillfället. Höghu
mifierad torv har dessutom högt bränsle
värde per volymenhet. De tta gör, att såväl 
mosstorv som många typer av kärrtorv kan 
passa in som bränn torv, och historiskt sett 



har också många olika typer av torv använts 
som bränsle. 

Om vi å andra sidan vill ha en strötorv 
som skall binda urin och spillning i stall och 
ladugårdar blir villkoren annorlunda. Då 
krävs en stor uppsugningsförmåga, en snabb 
uppsugning, en god förmåga att behålla det 
som sugs upp. Därtill bör torven vara lätt att 
smula sönde r och breda ut, samtidigt som 
de n inte är sammanfallande till pulver. Slut
ligen bör den vara fri från främmande äm
nen, i de t fall ströet skall användas som göd
sel på åkrar. 

Dessa vi llkor gör att det egentligen bara 
finns ett torvslag som är lämpligt att a nvän
da som strötorv, nämligen låghumifierad vit
mosstorv. Den finns i högmossarnas övre torv
skikt, och dessa mossars utbredning omfattar 
i första hand södra Sverige upp till Dalälven 
samt Norrlands kustland. Vi får därmed e tt 

naturligt avgränsat område inom vilket indu
striell torvströproduktio n med framgång kan 
bedrivas. Visserligen kan man också bryta vit
mosstorven i no rrlandsmyrama, men dessa 
delar är små och utspridda (se ovan om bland
myrarnas karaktär), varför de knappast kan 
bearbetas maskinell t. Strötorvtäkti Norrland 
kommer därför aldrig att bli annat än ma
nuell husbehovstäkt. 

Denna bok, med tonvikt på torvbruket 
under decennierna kring sekelskiftet 1900, 
behandlar knappt alls odlingstorve n. Av Rei
dar Petterssons bidrag (kapitel 16) framgår 
att denna fick si tt genomslag först senare, 
under 1950- och 1960-talen. Om vi emeller
tid skall fullständiga önskelistan fö r olika 
torvtyper, kan vi även säga något kort om 
villkoren för en god torv som är lämplig som 
d el i odlingssubstrat - det är nämligen den 
torv som gemene man idag mest kommer i 

Dt ulktlgastt torfslagtn I uåra mossar od) kärr od) deras lämpllgbtt 1111 kulturJord, bränsleämne od) strömtdtl. 
S ammanställd af HJALMAR von FEILJTZEN. 

Torfslag 

Hvltrnosstorf .. .. . 

Tufdunstorf .. 

Brunmosstorf .. 

Starrtorl. 

Vustorf 

Fräkentorf 

Skogstorf 

Dy' . .... .. ........ . ...... . .. . . . . 

Gyttja• 

Förmultninp grad Kemisk sammansättning 

Ofta klen. Mycket ask.fattig, lider brist 
på. alla näringsämnen. 

Frln alldeles oförmultnad D:o. 
till ytterst väl multnad. 

Vhlande = 2. Hög ask.balt, tämligen rik 
på. kväfve och k:alk. 

Växlande men of'ta temli- Mycket växlande samman• 
gen multnad. sättning,från askfattig till 

askrik. Ofta kväfverik 
och mången gång kalk• 
rik. 

= 2. 

Vanligen klent multnad. 

Växlande men ofta ganska 
väl multnad. 

Mycket god. 

O:o. 

Vanligen askrik. 

Askrik 

Ofta :i.skrik. 

Asltrik. 

D:o. 

• Dy och gyttja räknas ej till torfsl11gen utan till sediment, men som de ofta 
förekomma i de undenta lagren af mossarne och kä.rren1 hafva de här medtagits. 

L ä mpl i ghet t il l 

Kulturjord Bränn torr 

Lämnar vanJii:en en dålig Endasl i \·äl multnadt 
kullurjord. skick kao den användas. 

Lemnar vanligen en lätt 
torr. 

D:o. I väl multnadt !skick del bästa bränntorfämne. 

Lämnar en ganska god kul- Ejb~l:f~~~ge,li!län;grs 1
~} turjord. 

ukhalten, och d~r att 
den i multnadtskickläm· 
nar eu kort, dlligt sam-
manhållande torr. 

God kulturjord. Om den är asl:rattig och 
väl multnad, ät den ett 
godt bränntorfämne. 

Kan vara god kulturjord. Till följd af hög askhall 
ona ej så. lämplig till 
bränntorf. 

D:o. Olämplig. 

Ona god kulturjord. Om askhalten är llg, kan 
den lämna ett gansk:l 
godt bränntorfämne. 

Kan vara ganska god kul• o~ör; ol~f~~t til~c~l{t_:{ turjord. 
krympning. 

D:o. Olämplig. 

I Strölorf 

Utmärkt ströimne. 

Mindre lämplig. 

D:o. 

Olämplig, men passande 
till dy i gödselräonoroch 
komposter. 

Mindre lämplig. 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

Figur 0:4 
Olika torvslags lämplighet sorn odlingsjord, energitorv och torvströ j1åtalades av Svenska Mosskulturjöreningen vid 
otaliga tillfällen och sainrnanhang. Denna schernatiska tabell presenterades i föreningens tidskrift år 1904 ( s. 
4381). 
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kontakt med; en torv som måste vara lätt att 
hantera, forma till bäddar och lägga i kru
kor. Dess struktur måste vara lucker, så att 
den tillåter rötterna att sprida sig lätt. Den 
m åste ha god förmåga att inte alltför hå rt 
h ålla kvar näringsämnen , samt a tt hålla kvar 
vatten utan att bli blöt och syrefattig. Efter
som såväl producente r som konsumenter av 
odlingssubstrat strävar efter att själva tillsätta 
och kontrollera näringen i d essa efter d e 
växtslag som odlas, bör torven i sig själv vara 
fri från växmäringsämnen. 

Det här gör, att det mest lämpliga torvslag 
för användning som grund i ett od lings
substrat är någon form av vitmosstorv. Det 
är d e t enda torvs lag som kan uppfylla alla 
villkoren ovan. Må nga former av kärrtorv 
kan vara u teslutna, eftersom de innehå ller 
massor av främmande, från omgivningarna 
tillförda, ämnen. Vitmosstorven kan vi sedan 
sätta samman av blandnin gar av h ög- och 
låghumifierad torv på olika sätt, för att ele n 
skall få just de egenskaper elen odlade växt
kulturen kräver. Vi kan också tillsätta sand, 
lera och näring för att ytte rligare anpassa 
blandningen till vårt behov. 

Disposition 
Ett första kapitel tjänar som bakgrundsteck
ning till mosskulturens genombrott på 1880-
talet, genom att belysa mosskultur som ett 
överhetsprojekt u nde r 1700- och 1800-talen 
(kapitel 1). Bokens stomme och ti llika längsta 
uppsats är därefter e n ingående presentation 
av Svenska Mosskulturföreningen (kapitel 2). 
Där d iskuteras först det historiska samman
hang som föreningens bildande år 1886 måste 
sättas in i, varpå följer en översiktlig redo
görelse för före ningens organisation och verk
sam h e t inom försöksodli ng, jordan alyser, 
provtagningar, rådgivning och upplysning 
med me ra, samt diskuteras i korta ordalag för
eningens upplösning, betydelse och resul tat. 
Föreningens grundare, Carl von Feilitzen och 
dennes son och efterträdare Hjalmai~ spelade 
två olika, tidstypiska roller i fören ingen, och 
genom att granska dessa belyser Erland Må-
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rald ytterligare föreningens tillkomst och ut
veckling, i ett mer kontextuellt perspektiv än 
vad presentatione n gör (kapitel 3). 

Därpå följer e n rad kapitel som alla be
h andlar centrala frågor vad gäller Mosskul
turföreningen och mosskulturen i Sverige 
som historisk företeelse . Först ut är en stu
die av Magne Tuvesson över vallodlingens 
betydelse inom mosskulturen. VaJlodlingen 
kom med tiden att bli den cenu·ala kulturfor
men inom föreningen (kapitel 4) . Tre kapi
tel ägnas gödsel- och växmäringsfrågorna, 
som var helt centrala för föreningens verk
samhet (kapitel 5-7). Erland Måralds kapi
tel funge rar övergripande och behandlar 
föreni ngens och mossodlingens betydelse för 
konstgödselns etablera nde i riket. J an Pers
son tar upp de viktiga verksamheterna och 
resu ltaten inom Mosskulturföreningen s för
söksverksamhet på området. Slutligen redo
gör Käll Carlgren för föreningens långa göd
selförsök, varmed avses de försök som pågick 
under en lång serie av år. 

Skogsdikning på torvmark har periodvis 
varit omfattande i Sverige -i Finland har den 
varit mycket omfattai1de. Numera är den för
bjuden. Medan Mosskulturföreningen ägna
de frågan ett ganska ringa intresse, fanns 
ai1dra, samtida krafter, som verkade för den
na. De behandlas i Per Eliassons uppsats (ka
pitel 8). Växtförädlingen, som tog fart sam
tidigt med föreningens g lansp eriod, var inte 
h eller ett centralt om råde för föreningen. 
Även om föreningen dock inte aktivt arbe
tade med växtförädling, ägnade den stor 
möda åt frågan om sortval, och p rövade un
d er vetenskapliga former en lång rad av de 
n ya sorter som h e la tiden lanserades på 
marknaden. Denna verksamhet behandlas 
av Mats Gustafsson i kapitel 9 . 

Norrlandsfrågan var aktuell under hela 
Mosskulturföreningens verksamhetsperiod. 
Från att från början ha vaötganska begränsad 
till södra och mellersta Sve1ige kom förening
en att flytta fokus alloner mot de vidsträckta 
norrländska myrarna, framför all t genom det 
omfattande projektet med en försöksgård i 
Norrlands inland, Gisselås. Detta projekt skär
skådas av Hans J ohansson i kapitel 10. 



Eftersom föreningens verksamhet också 
sammanfaller med en intensiv period av in
dustrialisering och mekanisering kom för
stås tekniken att spela en framträdande roll. 
J ordbrukets redskapspark var stadd i föränd
ring, samtidigt som torvmarkernas speciella 
egenskaper krävde särskilda redskap och 
maskiner. I kapitel 11 belyser Per Thunström 
masskulturens redskap och maskiner. Även 
på detta fält bedrev Svenska Mosskulturför
eningen en omfattande verksamhet i form 
av maskinprovningar, försök och kursverk
samheter. 

I sin uppsats lyfte r Thunström fram en 
be römd maskin, Lanz fräsmaskin, en enorm, 
traktorliknande skapelse som väckte stor upp
märksamhet var än den visades upp. Maski
nen var av tyskt ursp rung, vilke t visar att 
m asskulturen inte var ett unikt svenskt feno
men . Tvärtom går Mosskulturföreningen 
inte att förstå ti ll folio, om den inte sätts in i 
e tt europeiskt sammanhang, vilket sker i ka
pitel 12. Där lanseras tesen att den vetenskap
ligt grundade masskulturen såsom den fram
u-ädde i Sverige var ett i grunden tyskt feno
men, som fick genomslag i tyskspråkiga 
länder och i länder med starkt kulturellt in
flytande från Tyskland. 

Därmed lämnas tonvikten på odling, och 
följer fyra uppsatser om annan torvexploa
tering; först kapitel 13, av Ronnie Liljegren , 
som ger en allmän bild av torvtäkt och torv
användning under 150 år i Sverige, dä refter 
kapitel 14, som belyser torvfrågan under moss
kulturföreningens verksamhetsperiod, med 
tonvikt på energitorven. I Fredrik von Feilit
zens red ogöre lse för hur torvexploatering 
- och förvisso även nyodling - har avbildats 
i svensk skönlittera tur framträde r levande 
bilder av samma förlopp (kapite l 15) . Slutli
gen (kapitel 16) ges en viss kontinui tet fram 
till idag genom ett kapitel av Reidar Petters
son som behandlar efte rkrigstida torvanvänd
ning och torvtäkt. 

Miljö- och landskapsaspekterna av mass
kulturen kan in te förbigås. Astrid Kander 
visar (kapitel 17) att masskulturen bidrog 
till utsläpp av koldioxid, framför allt under 
den tid fören ingen var verksam. Genom att 

ta upp he la j ordbruke ts utsläppsfaktore r 
sätts masskulturens bidrag i relation till 
jordbruket5 utsläpp i stort under en 150-års
period. 

Annika Hansdotter Strandin och Birgitta 
Warode ll belyser landskapsförändringar ge
nom skilda lokalstudier (kapitel 18-19), som 
visar hur de t lokala landskapet förändrats, 
först genom to rvmarkernas ibruktagande , 
sedan genom deras övergivande. 

Jörgen Lennqvist (kapitel 20) behandlar 
1800-talets största sjösänkningsföre tag ur ett 
långtidsperspektiv, med fokus på de olika 
aktöre r som har bestämt landskape ts ut
formning. Sjösänkningar och mossodlingar 
är i viss mån samma andas barn. De proble
matiska följder, som målas upp i och med 
jätteproj ektet Hjälmarens och Kvismarens 
sänkning, gäller även i den lilla skalan för 
en rad små och stora mossodlingar landet 
över: en mossodling eller en sjösän kning 
innebär inte att landskapet förändras en 
gång för alla till ett nytt statiskt tillstånd, 
utan marken är efter förändringen föremål 
för såväl kulturella som naturliga föränd
ringsprocesser. 

Detta framgår tydligt i Kerstin Berglunds 
uppsats (kap i tel 21) som just belyser några 
av de sentida konsekvenser som mossodling
en medfört, framför allt med exempel från 
ett av landets största mossodlingsprojekt, 
odlingen av Bälinge mosse utanför Uppsala. 
Framför allt diskuteras den så kallade bort
odlingen: torvens gradvisa försvinnande i 
och med att den organogenajorden expone
ras för nedbrytande syre. Boken avslutas med 
en epilog (kapitel 22) av Ulf J ansson, som 
ytterligare betonar mossodlingen som en 
icke avslutad kulturgeografisk och ekologisk 
process. 

Boken gör inte anspråk på a tt vara hel
täckande. Vissa väsentliga områden kräver 
mer omfattande forskning, som in te tillåtits 
inom ram en fö r denna skrift. Här skall inte 
dessa radas upp, utan endast fyra viktiga 
luckor i boken nämnas. 

1) Boken största brist, som betonas av Bir
gitta Warod ell (kapitel 19) , är att torpares, 
sm åbönders och dylikas mossodlingar inte 
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behandlas i särskilt hög grad. Fokuseringen 
av Mosskulturföreningen ger e tt klart ovan
ifrånperspektiv. En rimlig hypotes är att moss
odling var något som de fattigaste och d e 
rikaste hade intresse av, medan de ganska 
välbärgade eller hyfsat bärkraftiga i mitten 
inte var lika intresserad e. Detta beror på de 
höga initialkosmaderna. De rika har medel 
att avsätta för sådana investeringar; de fatti
ga ba r inget val utan tvingas ut i mossen, 
som Ivar Lo:Johanssons far eller Väinö Lin
nas Jussi i Högt bland Sarijärvis moar. De i 
mitten använder sin tid och sina pengar på 
mer effektiva sätt att upprätthålla eller höja 
produktionen , än att ge sig ut i torvmarker
na. Denna hypotes bör dock prövas. 

2) Det saknas också en rad miljöhistoriska 
frågor, som behöver utforskas. Frågan om 
vattenreglering, vattenlagstiftning, och så vi
dare, vad gäller mossodlingar, är inte utredd. 
Det gäller också frågan hur mosskulture n in
verkat på mindre sjöar och vattendrag i riket. 
Frågor kring mosskulturens bidrag till för
ändringar av ekosystem och utsläpp av växt
husgaser och andra ämnen för tjänar ytterliga
re historiska studier. 

3) Mosskulturföreningens kopplingar till 
kommersiella intressen berörs mycket kort 
och tål ytterligare forskning. Eftersom torv
markerna var näringsfattiga innebar en ut
ö kad mosskultur en expansionsmöjligh et 
för konstgödselproducenter, vilket framgår, 
såväl av att landets ledande marknadsaktör, 
Firma Moritz Fraencke l, var före ningens 
största priva ta mecenat, som av att e tt stort 
antal producente r faktiskt var medlemmar i 
föreningen.Även mask.in-och redskapsprodu
center hade nytta av en livskraftig mosskultur
rörelse. Förbindn ingar mellan agra rve te n
skap och näringsliv har uppmärksammats i 
andra sammanhang, men mosskulturen skul
le antagligen kunna tjäna som en idealtyp för 
sådana förhållanden. 

4) Tonvikten i boken ligger på masskul
tur och Mosskulturförening som tidstypiska 
fenomen. Föreningen var emellertid också 
en ledande forskningsinstitution , såsom fram
går till exempel av redovisningen av gödsel
och kalkningsförsök i kapitel 6. Någon mer 
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övergripande vetenskapshistorisk undersök
ning av vilken betydelse föreningens forsk
ning har haft återstår dock ännu att göra. 

Noter 
Lo;)ohansson 1951; Martinson 1936. avsni ttet 
"Mossen"; Moberg 1944, 11, kap. 3-5, 7-10; Lid
ma n 1955 (med flera romaner); Lagercrantz 
1982, s. 27, 37, 54-67. 

2 Lagerlöf 1941 ( I 906), s. 86. 
3 Sveriges nal'lLr, nr 5, 2006, s. 5. 
4 För den som ,~Il sätta sig närmare in i jordarts

nomenklaturen rekommenderas von Post & 
Gran lund 1926 eller Osvald 1937, s. 17-62.1 dessa 
arbeten finns en god översikt över de organiska 
jordarternas systematik och användbarhet. Li\je
gren 1998 är e tt kompendium för kursbruk i 
san,ma än,ne. 

5 Osvald l 937, s. l 7f. 
6 Begreppen behandlas på SGU:s hemsida; http:// 

www.sgu.se/ sgu/ sv / sam hal le / energi-kl i mat/ 
torv/ torv-definitioner.html (2007-08-13) . 

7 Osvald 1937, s. 63. 
8 Osvald 1937, s. 63[ 
9 SGU:s hemsida; http://www.sgu.se/ sgu/ sv/ sam

halle/ energi-klimat/ to rv / torv-defini tioner.html 
(2007-08-13). 

10 Osvald 1937, s. 65; Torv 2003, s. 7: Svenska Nan1r
skyddsföreningens hemsida, http:/ / ,\1\,~v.snf.se/ 
snf / remissvar/ rem issvar2003-03-27.h tm (2007-
08-12). 

11 Osvald 1937, s. 65; invemeringen finns i von P ost 
& Granlund 1926. 

12 Naliona/encylilopedin, band 9, "högmosse". 
13 Hallgren och Berglund 1962, s. 6. Denna anmärk

ningsvärt låga siffra beror på att medan odlade 
torvmarker i södra Sveiige började överges redan 
under 1930-talet, fonsane en uppodling i Norr
land ända in på 1950-talet. Först kring 1960 in led
des en hastig re trätt från stora ytor odlade torv-
1narker. 

14 Torv 2003, s. 5-7. Där hänvisas till G. Stenbeck, 
t'11ergitorvliiht - länhbam 111iljökonsekve11ser (Svenska 
Naturvårdsverket, PM 3003), Stockholm 1985, för 
en redovisning av beräkningsgrundcrna av till
växttakten. 

15 Osvald 1937, s. 233. 
16 Osv-<1ld 1937, s. 242. 
17 Osvald 1937, s. 234. 
18 Följande stycke bygger på ett uLkast av Ronnie Lil

jegren. som författaren här använder sig av med 
stor t.,cksamhet. 
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Förteckning över bilder och 
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Figur 
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har övertagit flera belöningar som till.delades 
Svenska Mosskulturforeningen. Vid Det Adertonde Allmänna Svenska Lantbruksmö
tet i Malmö 1896 hade Mosskulturforeningen en egen utställningspaviljong och be
sökarna fick utan kostnad en omfli,ngsrik katalog, med illustrationer i forg. Staten 
bidrog med halva utställningskostnaden och paviljongen bekostades troligen av Moritz 
Fraenckel. Föreningen tilldelades HANS MAJESTAT KONUNGENS HEDERSPR!S, i form 
av en praktfall delvis forgyll.d dryckeskarma av silver, vilken nu har en hedersplats i 
Akademiens kanslivåning. Den tillverkades av Gustaf Möllenborgs kända verkstad 
i Stockholm. Bredvid inskriptionen ses en naken yngling planterande växter och på 
tumgreppets kula sitter en putto med Oscar lf-s krönta monogram. Foto Fredrik von 
Feilitzen. 



KAPITEL 1 

Svensk masskultur som 
överhetsprojekt före 1886 

Leif Runefelt 

Inledning 
Svenska Mosskulturföreningens bildande år 
1886 var en tidstypisk företeelse. När fören
ingen bildades skedde redan en omfattande 
torrläggning och uppodling av mossar, myrar, 
kärr och torrlagda sjöbottnar. Föreningens 
verksamhet beskrivs i nästa uppsats. I förelig
gande uppsats skall jag redogöra för perio
den fram till dess bildande. 

Uppsatsens syfte är att redogöra för några 
huvuddrag i den svenska mossodlingens hi
storia. Liksom Mosskulturföreningens tales
män avser j ag m ed begreppet mosskultur 
såväl torvtäkt som odling, inte endast på mos
sar, utan även på kärr och andra våtmarker. 
Här ligger fokus helt på odlingen; torvtäkten 
behandlas i en särski ld uppsats av Ronnie 
Liijegren. Uppsatsens startpunkt är frihets
tiden, och dess tonvikt ligger på den intresse
konflikt som överallt framträder mellan 
bönder och överhet. 

Den tonvikten kommer av att den moss
odling som står i centru m för framställning
en är den som utfördes av eller sanktionera
des av överheten och samhällets agrara elit. 
Endast i mindre grad kommer allmogens an
vändande av våtmarkerna att beröras. Detta 
användande har en betydligt längre historia 
än överhetens mosskultur. Våtmarkerna har 
så vitt man vet alltid nyttjats av allmogen i 
Sverige . L iksom vad gäller andra utmarker 

finns en föreställning om dessa som en re
surs som i sig var värd föga, men som kunde 
användas och spela en stor roll i kriser och i 
nöd. Att dessa utmarker dock var en central 
resurs för många individer i det förindustri
ella samhället har visats vid flera tillfällen .' 
Det gäller även torvmarkerna. Torven an
vändes som bränsle och som gödsel, torv
markerna bland annat som betes- och jakt
marker. 

Överhetens intresse att på ett mer aktivt 
sätt verka för mossars och myrars användan
de var länge lågt. Dess kunskaper och möj
ligheter att tillvarata dessa marker var små. 
Behovet var också länge ringa. Under 1700-
talet kom denna situation a tt förändras, och 
det är därför uppsatsen tar avstamp från den
na period. Uppsatsen är indelad i fyra avdel
ningar, varav d e tre första är kronologiska 
och behandlar perioderna 1720-1800, 1800-
40 samt 1840-86, det år då Mosskulturfören
ingen bildades. Från alla dessa tre perioder 
finns spår av en intensiv aktivitet från över
hetens sida vad gällde uppodlingen av mos
sar och kän. Likaså finns d et från dessa pe
rioder spår av den konflikt mellan överhet 
och allmoge som j ag nämnt. Uppsatsens av
slutande del ägnas därför särskilt denna kon
flikt samt böndernas skepsis gentemot över
hetens ambitioner. 
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1700-talet 
Orsakerna till överhetens stegrande intresse 
för torvmarkerna under fr ihetstiden var två. 
Dels betonades kraftigt i utilistisk anda för
bättrandet av landets e konomi, vilket ledde 
till att blickarna riktades mot alla landets 
outnyttjade resurser, oavsett vilket av natu
rens tre riken de kom ifrån . Dels uppstod 
under seklets lopp som en följd av den kraf
tiga befolkningstillväxten ett växande behov 
att ta i bruk mer mark. Mossarna kom då a tt 
utöva en stark dragningskraft. 

Viljan att inventera landet är ett av de tyd
ligaste och mest kända dragen i de t frihets
tida ekonomiska tänkandet. Efter d e t stora 
nordiska kriget var la ndets e konomi körd i 
botten, samtidigt som j ämförelser med mer 
blomstrande ekonomier i Europa väckte en 
medvetenhet om att den svenska hushåll
ningen var felaktigt ordnad och innebar ett 
kraftigt slöseri m ed befintliga resurser. Ja
cob Faggots välkända arbete om Fädernes
landets känning, publicerat i Vetenskapsaka
demiens Handlingar 1741, fungerar som en 
programförklaring för tidens upplevda be
h ov av att inventera och tillvarata landets 
resurser. Det inleds på följande vis: 

Al wara Kännare af si t egit Fädernesland, 
at weta clefi skick, an och lynde, och at til
börligen nytja defi alster, gåfwor och för
måne1~ det är så oumgängeligit, som det år 
godt och gagn eligit.2 

Det främsta syftet med e n sådan kännedom 
var att utestänga importerade varor till för
mån för inhemska, och därmed även för ett 
nationellt oberoende. Faggot ville att h ela 
ekonomin skulle granskas i detalj: va1je sek
tor av ekonomin, varje vi t fläck på Sve riges 
ekonomiska karta, skulle utforskas. Denna 
resurstillvaratagande strävan kulminerade 
under 1740-talet, d å en rad ekonom iskt in
tresserade skriftställare framställde denna 
uppgift som det främsta medlet till ett rikes 
välstånd och trygghet.3 

Denna resurstillvaratagande strävan har 
förknippats med merkantilismen, som i sin 
tur har sagts behand la jordbruket styv
moderligt, till förmån för tillverkningsindu
strin . Detta är en all tför onyanserad bild, 
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som det dock inte finns utrymme att argu
mentera emot här. Det räcker att konstatera 
att de nesta av tidens merkantilister, liksom 
av de industrivänliga hattarna - till stor del 
handlar det förstås om samma människor -
normalt lade stor vikt vid jordbrukets upp
odling. Ett typiskt exempel på det är Anders 
Berch, vår första professor i e konomi, fram
trädande hattpartist och enligt forskningen 
en utpräglad merkantilist. Denne samlade 
på jordbruksredskap, blev internationellt 
ryktbar för sina försök med mjölk och smör, 
ordnade p logtävlingar, samt konstaterade i 
sina föreläsningar att: "Landtkiötselen mås
te anses såsom basis och grunden ti ll a lla 
öfriga näringsmedel och därför sättes den 
med rätta i främsta rummet."1 

Hur kundejordbmket fås producera mer? 
Ett sätt var att satsa på metoders och grödors 
förbättring i åker- och ängsskötsel. På denna 
punkt rådde en febril aktivitet under frih ets
tiden, huvudsakligen manifesterad genom 
de otaliga uppsatserna i Vetenskapsakade
miens Handlingar. Framför all t vad gäller 
ängsskötseln skedde en positiv utveckling. 
Under frihetstiden bö1jade ängsvidden att 
krympa som en följd av den sn abba befolk
ningstillväxten; ängen gjordes om till åker. 
Det var i och med denna process som, enligt 
Enoch Ingers i dennes klassiska verk om bon
de n i svensk historia, det moderna jordbru
ket tog sin böijan under 1700-tale t. Då blev 
man tvungen a tt börja odla foder till djuren; 
tidigare hade de betat naturliga ängar, men 
med en växande befolkning växte också krea
tu rsstocken utan motsvarande ökning av ängs
marken. Det allt högre resursuttaget från 
ängarna ledde till dessas utarmning, och på 
sikt även till problem för åkerbruket, efter
som åkerns bördighe t var avhängig en till
försel av gödsel från ängen. Det gamla tale
sättet att "äng är åke rs moder" fick ny aktua
li tet. 5 

Någon motsvarande tillförsel av näring 
ti ll ängarna hade inte fö re kommit i det 
svenska jordbruket, varför ängsmarkerna 
sakta utarmades i och med att trycket på 
dem ökade. Tecknet på at t ängen var ut
armad var att ele n blev mossbelupen. Ängar-



nas dåliga skick blev ett viktigt tema bland 
tidens författare i hushållningsfrågor. Hugo 
Osvald, som ingående behandlat 1700-talets 
ängsskötsel, har visat att den på kontinenten 
länge använda metoden att så in höfrö i äng
arna i syfte a tt tillföra ny näring först under 
frihetstiden togs upp bland landets ledande 
hushå llare . Höfröt behandlades i 1746 å rs 
almanacka, och flera framstående brukare 
kom att propagera för det och diskutera olika 
metoder, som Johan Brauner och Carl Gustaf 
Boije .6 Vetenskapsakademien tog upp ämnet 
i dess första tävlingsfråga år 1761, om bästa 
sättet att uppodla mossbelupna ängar. 7 

Den allmänna uppfatmingen var emeller
tid a tt det inte var tillräckligt a tt endast öka 
avkastningen från åker och äng genom att 
förbättra d e befintliga ängarnas tillstånd. 
Om Sveriges befolkning skulle fås att öka i 
önskvärd utsträckning krävdes också att ny 
mark bröts, för såväl åker som äng, varige
n om d essa n ya människomängder kunde 
försörjas och Sverige göra sig oberoende av 
spannmålsimport. Blickarna vändes då sär
skilt åt två håll. 

För det första såg man norrut. Under 1600-
talet framhölls Norrland som ett svenskt In
dien . Framför all t Sverker Sörlin har visat 
hur en redan då tydlig önskan alt exploatera 
Norrlands marke r under frihe tstiden blev 
alltmer uttalad.8 Linne uppmärksammade 
på sin Lapplandsresa att finnar slagit sig ner 
i Lappmarken, med kungens tillåtelse, och 
med befri else från utskrivningar, och det 
höll han som e tt tecken på att lappmarkerna 
förr elle r senare skulle bli bondebygd.9 Sam
ma optimism utu·ycks av en lång rad andra 
författare vid d enna tid. Sålunda lyfte An
ders Berch i flera avhandlingar fram de 
norrländska viddernas odlingspotential. 10 

För det andra såg man åt torvmarkerna. 
Många av såväl Norrlands som övriga lan
dets myrar och mossar ansågs vara odli.ngs
bara. Särskilt kunde de o mvandlas till äng: 
många mossmarker användes redan som be
tesmarker, men kunde förbättras genom 
dränering. Optimismen var stor. Utan kän
nedom om markers kemiska sammansätt
ningar och om olika ämnens lämplighet och 

nödvändighet i odlingsarbetet var det lätt 
att anta att mossmarkerna endast var svår
odlad mark: att deras problem var den höga 
fuktighe ten, och att de därmed skulle vara 
fullt odlingsbara om denna övervanns. Carl 
Fredrik Mennander, sedermera ärkebiskop, 
menade att det inte fanns ett enda kärr eller 
en enda dy i Sverige som inte gick att utdika 
och uppodla, i alla fall inte på längre sikt, 
och att Norrland kunde bli lika folkrikt som 
Skåne och Östergötland.11 Carl Fredrik Nor
densköld , godsägare och riksdagsman för 
hattpartie t 1755-56, menade a tt m ånga tu
sen fler människor skulle kunna försörjas 
och produktionen förbättras tiofalt om inte 
hundrafalt inom Sveriges gränser om moss
odlingen kom igång, samtidigt som klimatet 
skulle förbättras.12 Jacob Faggot redovisade 
1750 en undersökning gjord av Lantmäte1i
kommissionen över Pernå socken i Finland, 
som visade att d enna by hade för lite åker 
och ängsmark per manta l. Lösningen var 
enligt Faggot uppodlande t av de stora ytor 
kärr och mossar som fanns inom socknen. 13 

Ephraim O tto Runeberg drog samma slut
sats i sin berömda poli tisk-aritmetiska be
skrivning av Lajhela socken i Österbotten . 
Där fanns 1 505 tunnland åker och 11 456 
tunnland äng, samtidigt som den brukbara 
men ännu ej uppodlade marken uppgick till 
hela 28 568 tunnland mossar och kärr som 
var bekväma att uppodla, 6 025 tunnland 
kärr med skogsvegetation , och 17 877 tunn
land mossar och kärr, som visserligen var 
svåra, men ändock möjliga, a tt uppodla (till 
det kom ytterligare 75 603 tunnland stenig 
och eländig, men ändå brukbar mark) .11 

Anders Berch skattade 1746 att kanske en 
tredjedel av landets mark bestod av "kärr, 
måssa1~ myror och annan oländig mark, som 
nu ligger onyttig", men att d en med en viss 
arbetsinsats kunde göras till fullt brukbart 
jordbruksland.15 Kunde bara mossmarkerna 
uppodlas fanns all tså stora försörjningsmöj
lighe te r, och därmed en god möjlighet till 
en större befolkn ing, vilket var vad såväl 
överhe t som ekonomiska tänkare under 
1700-tale t önskade sig och strävad e efter. 
Berch räknade ut att Sve1ige, som n u endast 
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rymde knappt tre miljoner invånare, kunde 
rymma hela 26 miljoner människor, om all 
mark togs till vara. 

Den i Åbo verksamma ekonomiprofessorn 
Per Kalm menade att uppodlades endast kär
ren och mossarna i Finland kunde den totala 
åkerarealen där långt mer än fördubblas, 
vilket också skulle leda till en kraftig klimat
förbättring samt en hälsosammare befolk
ning.16 En annan ekonom i Åbo, professor 
Pehr Adrian Gadd, menade i Vetenskaps
akademiens Handlingar 1776 inte endast 
detta, utan även att mossmarker i allmänhet 
var lättare att nyodla än fastmark, samt att 
kostnaderna var lägre - något han förvisso 
fick mothugg om från en Peter Wässu·öm. 17 

Linne såg under sin Lapplandsresa redan 
1732 goda möjlighe ter att uppodla landet, 
trots att de som bodde där berättade för ho
nom att de försökt och misslyckats.18 Staten 
försökte också genom ett antal förordningar 
angående mossodling stimulera till en ökad 
nyodlingsverksamhet på tonjordar. 19 

Optimismen, såväl vad gällde myrarnas 
som Norrlands uppodling, fick näring av 
den allmänt erkända uppfattningen, att my
rarna bidrog till att bevara kyla och frost, 
varför en dikning av dessa skulle förbättra 
klimatet i landet och göra det norrländska, 
där merparten av myrarna fanns och de 
största förbättringarna alltså var att vänta, 
mer likt det sydsvenska. Faggot menade i sin 
uppsats om Del svenska landtbrukets hinder och 
hjälp (1746) att det var av naturalhistorien 
bevisat, att nyodling förbättrade klimatet. 
Det främsta beviset låg i att de t av Tacitus 
beskrivning av antikens germanska stam
mars barbariska leverne framgick att klima
tet i Tyskland då var strängare än det svenska 
1700-talskJimatet.20 

Från den optimistiska förhoppningen om 
våtmarkernas uppodlande till verkliga moss
odlingar var dock steget alldeles för långt; 
det förefaller som om 1700-talets plädering
ar för omfattande mossodlingar gav föga 
resultat. Enligt Nils-Arvid Bringeus var 1700-
talets mosskultur begränsad till en försöks
verksamhet bedriven av ståndspersoner. 21 

Det finns bevarade en rad beskrivningar av 
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sådana mossodlingar från 1750-talet och 
framåt, bland annat i Vetenskapsakademiens 
Handlingar.22 Bland de mer intressanta för
söken kan nämnas Carl Brenners artiklar i 
akademiens handlingar år 1750; han redo
gör till exempel för försök att förbättra av
kastningen på odlade torrlagda mossar ge
nom att påföra sand, en metod som långt 
senare skulle komma att få en stark före
språkare i Svenska Mosskulturföreningen. 
En passage i Anders Tidströms Dalaresa från 
1754 visar att denna metod även användes 
av en präst utanför Falun med påstått gott 
resultat.23 

Den främsta beskrivningen kanske utgörs 
av baron Johan Brauners beskrivning av sina 
och andras försök. Denne menade att det 
stora problemet för mosskulturen i lande t 
var de traditionsbundna, motsträviga och 
ibland lata bönderna.24 Detta var en allmänt 
spridd uppfattning bland ekonomerna och 
överhetens representanter. Per Kalm mena
de att allmogens eftersatta jordbruk berod
de på att de var traditionella och endast gick 
i fädernas fotspår, trots att de i sin närhet 
hade representanter för överheten i form av 
präste r, som på sina gårdar drev ett betydligt 
effektivare jordbruk. 25 Anders Berch såg de 
norrländska böndernas fiske och j akt som 
ett uttryck för lättja, snarare än för bristande 
resurser: eftersom de var la ta odlade de inte 
jorden utan ägnade sig hellre åt "nöjen och 
lustbarheter", nämligen jakt och fiske. Sam
ma synpunkt framträdde i statens skrifter, 
som i Lappmarksplakatet av år 1749.26 Johan 
Fischerström beklagade sig i sin dystra redo
görelse för jordbruket i södra Halland år 
1761 över att bönderna var vårdslösa och 
okunniga. Att utöka den odlingsbara mar
ken genom mossocllingar var de till exem
pel mycket avoga till: 

Kärr och mossar anses merendels såsom 
synda-straff, och bjuder sällan någon til at 
med dikning och aflopps-utrymmen göra 
dem fruktbara.27 

Efter Hattarnas inledande iver under 1740-
och 1750-talen verkar intresset för ett uppod
lande av svenska mossar och kärr ha avtagit, 
även om flera författare tog upp ämnet. Det 
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är ju också väl belagt att den svenska eliten 
från och med 1770-talet i hög utsträckning 
vände sitt intresse bort från ekonomiska frå
gor till de mer vittra vetenskaperna. En rad 
artiklar om mosskultur publicerades dock 
under 1770- och 1780-talen i Patriotiska 
Sällskapets tidskrift H ushållningsjournalen.28 

Även under dessa senare år under 1700-talet 
betonades böndernas negativa roll för ny
odlingsföretagen. En godsägare och moss-

odlare under 1780-talet, Ellen Keys farfar 
Johan Key i Flisby i Småland, menade att 
mosskulturföretag normalt var alltför ar
betskraftskrävande och kapitalkrävande för 
att den enskilde bonden skulle kunna ge sig 
in i dem. Han framhöll också att böndernas 
försumlighet bidrog till dåliga resultat.29 Jo
nas Dubb menade i sitt arbete Åkerbrukets 
hincler och hielpemeclel ( 1771) att bönderna 
utmärktes av okunnighet, traditionalism, 
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håglöshet och lättja. I en otryckt ortsbeskriv
n ing över Kemi socken i Finland från år 
1802 beklagade sig författaren, prosten 
Matthias Castren, över böndernas ovilja att 
ta itu med utdikningar och mossodlingar, 
trots den nytta sådana skulle medföra allmo
gen. Detta exempel har lyfts fram av Maria 
Adolfsson, som i sin avhandling om 1700-
och 1800-talens ortsbeskrivningar redovisar 
en rad beklaganden över böndernas ovilja 
mot förändringar och nya tillvägagångs
sätt.30 

Som Staffan Högberg visat i sin historik 
över Kungliga Patriotiska Sällskapet satte över
heten normalt ofta sitt hopp till sina egna 
ståndsbröder och likar, det vill säga till de 
präster och godsägare ute i riket som kunde 
föregå med gott exempel. Bönderna var tra
ditione lla och tröga, men om de såg hur 
mycket bättre den upplyste ståndspersonens 
jordbruk utvecklades skulle de snart ta efter 
denne - särskilt om denna morot också kun
de kombineras med någon form av piska. 
Med prosten Carl Nyrens formulering i Hus
hållningsjournalen 1788, förhöll det sig med 
kunskap som med vatten , nämligen att den 
rann från de högre ställena mot de lägre.31 

Överhetens förhoppningar under 1700-tale t 
förefaller dock inte ha förverkligats. Vare sig 
ståndpersoners exempel, ambitionerna inom 
Kungliga Patriotiska Sällskapet år 1774 att dra 
igång ett uppodlingssällskap, eller den skatte
frihet som utlovades allmogen år 1789 för 
nyodlingar av kärr och mossar på skatte
hemm ans ägor förefaller ha tagit skruv. 
Uppodlingssällskapet, varigenom stora öde
marker och mossar skulle kunna göras frukt
bara, kom aldrig att förverkligas.32 

De grusade förhoppningarna gäller till 
synes även bränn torven. Det faktum att en
dast bönder i skoglösa områden använde 
bränn torv, och att allmogen enligt Per Kalm 
även i dessa områden kunde färdas mycket 
långt för att komma över ved, tyder på att 
torvtäkt och bränntorvsproduktion innebar 
en betydligt mer arbetskrävande insats i för
hållande till energivärde än vad vedsamlan
de var. Av Linnes iakttagelser på sin skånska 
resa framgår också att bönderna endast an-
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vände bränntorv om de drevs därtill av nö
den. 33 Om så var fallet låg det med säkerhet 
utanför 1700-talets överhets maktresurser 
att genomdriva ett ökat användande av 
bränntorv bland al lmogen. 

Under de sista åren av 1700-talet försökte 
Samuel Gustaf Hermelin få till stånd ett ko
loniseringsprojekt i Norrland, som till viss 
del rymde nyodling på myrar. Hermelin var 
övertygad om att Norrland rymde enorma 
rikedomar framför allt i form av järn och 
mineraler. Han köpte e ller startade från 
grunden ett an tal järnbruk mellan Kalix älv 
och Pite älv. Då han var övertygad om att 
dessa inte kunde gå någon lysande framtid 
till mötes om de inte motsvarades av ett ut
vecklat jordbruk, lät han anlägga samman
lagt 173 nybyggen för kolonisatörer, vars 
mark till viss del bestod av myrar torrlagda 
på Hermelins bekostnad. Hermelin gick 
1812 i personlig konkurs och var då fullstän
digt ruinerad.34 

1800-1840 
Sveriges befolkning fortsatte att växa i snabb 
takt under 1800-talet. Den agrara fattigdo
men kom i takt med att försörjningssituatio
nen försvårades att bli ett av 1800-talets fort
löpande ternan.35 Jordhungern var stor, och 
som en följd därav var också nyodlingen om
fattande. Under 1800-talet ökadejordbruks
arealen i Sverige från 800 000 hektar till ca 
3 500 000. Som Carl-:Johan Gadd påpekar i 
sin agrarhistoria över perioden 1700-1870, 
var en av de mest radikala förändringarna 
inom 1800-taletsjordbruk de omfattande ut
dikningarna. Den stora majoriteten av dessa 
dikningsföretag gällde dock vanlig, befintlig 
åkermark samt torrläggning av ängar i och 
med att de lades om till åker.36 Här skall en
dastmosskulturen samtsomligasjösänknings
projekt beröras. 

Redan under 1800-talets första decennier 
var landets försörjningssituation problema
tisk. En ekonomisk kris följde på krigsåren 
och förlusten av Finland. Åren efter 1800 
skapades en bättre organisationsform för 
jordbrukets befrärajande genom hushåll-



ningssällskapens och Lantbruksakademiens 
tillkomst. Bakom besluten att grunda denna 
organisation låg en ny be toning på vikten av 
natione llt oberoende och av e tt fullgott re
surstillvaratagande inom rike t, som nu ge
nom förlusten av Finland till ytan var kraftigt 
decimerat. Lantbruksakademien hade i upp
drag att uppmuntra flit, avstyra hinde r och 
underlätta utövandet inom Sveriges jord
bruk; hushå llningssällskapen att göra det
samma länsvis. 37 

Inom den nya organisationen väcktes ge
nom den rådande försö1:jningsproblemati
ken ett nytt intresse för mossarnas och myrar
nas uppodling. Förvisso skedde redan en 
omfattande nyodling i riket. En oro var dock 
utbredd, att nyodlingen oftast bestod av att 
naturliga ängar och be tesmarker gjordes 
om till åker. Detta minskade boskapsmäng
den och följaktligen gödselmängden, vilket 
i det långa loppet gav utarmade jordar och 
därmed en sjunkande avkastning per kva
dratmeter. Människors kost gick också m ot 
slutet av 1700-tale t allt mer mot d et vegeta
biliska hållet - tvärtemot överhetens önske
mål. :is Att nyodla på annan mark än betes
mark ansågs därmed vara ett viktigt steg i ut
vecklingen , för att klara folkförsörjningen. 

Att det fanns torvmarker möjliga att upp
odla var också en väl etablerad uppfattning 
vid bö1jan av 1800-tale t. Dikning och moss
odling togs upp av såväl landshövdingarna 
som Lantbruksakademien och hushålln ings
sällskapen. Akademien gav i uppdrag å t säll
skapen att försöka bedöma den icke brukade, 
odlingsbara marken i länen. I Kristianstads 
län gjordes 1817 på Hushållningssällskapets 
uppdrag en uppskattning av befintlig od
lingsbar, ännu in te nyttjad mossmark i länet, 
av förste lantmätaren Segrell. Denne kom 
fram till att det fanns 15 500 ha mossar och 
kärr som lämpade sig för uppodling, "obe
räknat vidder, madängar och smärre insjöar, 
som torde vara lika tjänliga till avtappning 
och odling".39 Hermanjuhlin-Dannfelt re
dovisar i sin historik över Lantbruksakade
mien en rad liknande företag bland hushåll
ningssällskapen i lande t: i Skaraborg kunde 
han rapportera om 14 200 tunnland o d-

lingsbar mossmark, på Gotland 53 000 twrn
land.40 De ekonomiska resurserna som kräv
des för att genomdriva större torrläggnings
projekt saknades dock.41 

Mossodlingamas potential togs också upp 
av flera författare under denna tid. Mest be
römd är kanske Petter Johan Fischerströms 
Uppgifter om Kärr-jords fördelaktiga Behandling 
från 1813, ett arbete av en pionj är inom 
svenskt j ordbruk, vari optimism en inför 
mosskulturens m öjligheter var obunden. 
Tusentals nya invånare skulle få sin försö~j
ning och klimatet förbättras. Fische rström, 
som var en stor myrodlare, slutade dock, lik
som en annan av tidens j ordbrukspionj ärer, 
George Stjemsvärd, m ed stora ekonomiska 
bekymmer, trots goda förutsättningar, i alla 
fall vid enjämförelse med de mindre brukar
na.42 

I en text författad på officiellt uppdrag 
1819, Georg Stephens Berättelse öfver myrtrah
terne jJå Gottland, jemte förslag till deras aftajJjJ
ning, menade författaren att 25 000 ha myr
mark kunde uppodlas på Gotland - vilke t 
skulle innebära m er än en fördubbling av 
den där befintliga odlade marken. Stephens, 
var en invandrad engelsman med stor er
fare nhet av mossodling i England och Skott
land, och som menade att de gotländska 
myrarna ur odlingssynpunkt var de bästa han 
h ade sett (tydligen sade han dock samma 
sak om några vattenskad ade marker i H al
land43). Stephens hade inkallats till Sverige 
av Örebro läns hushållningssällskap år 1806, 
och var sedan in på 1830-tale t delaktig i plan
läggningen och genomförandet av en rad 
odlings- och torrläggningsföretag runtom i 
landet; 1835 blev han städslad av Kungl. 
Maj:t som landets första av staten avlönad e 
lantbruksingenjör.44 

Att mossmarkernas odlingspotential upp
märksammades och framhölls av såväl insti
tutioner som privatpersone r, innebar dock 
inte att samma marker kom att uppodlas i 
önskad omfattning. Verksamheten inom Lant
bruksakademien och hushållningssällskapen 
var förvisso omfattande och i linje med am
b itionerna, åtminstone inledningsvis. De var 
i hög grad inriktade på nyodling, emedan 
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P EITERjOHAN FiscHERSTRÖM (1751- 1840) gav 
förslag till växelbrnk på ton'.iord, i Uppgifter 
om Kärr-Jords Fördelaktiga Behandling (1813) . 
Fischerström bodde i över 30 år på bostället 
Sonekulla i Bräkne-Hoby i Blekinge, först 
som häradshövding, sedan på heltid syssel
satt med jordbruk och författandet av j ord
bruksskrifter. Vid sidan av kärrodling ägnade 
sig Fischerström främst åt olika försök med 
växelbruk, vilket låg i tiden i och med dess 
framträdande roll i det engelska j o rdbruket, 
vars ideer var högsta mode i Sverige vid den-

det var, som juhlin-Dannfelt formulerar det, 
mer i takt med tidens ideer om hur jordbru
kel~ totala avkastning kunde fås att öka- mer 
i takt alltså än produktivitetshöja nde å tgär
der för den befintliga odlade marken .45 Även 
i landshövdingarnas berättelser från denna 
tid framhölls nyodlingar framför allt på kärr 
och mossar som särskilt viktiga, inte endast 
för att öka jordbrukets avkastning utan även 
för alt skapa sysselsättning för elen obesuttna 
lanclsbygdsbefolkningen samt för att för
bättra klimatet. w 
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na tid. Nyttan med växelbruket ansågs vara 
att de t kunde skapa h ög avkastning sam ti
digt som åkern inte u tarmades på grund av 
gödsel brist; det kan således ses som ett ve
tenska pligt försök att anpassa j ordbruket 
efter den rådande gödsel bristen . Dålig lön
samhet och därpå följande ekonomiska svå
righeter fick Fischerström att mot slutet av 
1810-talet lämna såväl Sonekulla som förfat
tarskap och experimentell tjordbruk. Han 
levde sedan ti ll sin död på en liten gård i 
Ronneby socken . ♦ 

Uppodlingen av landets myrar och mos
sar satte fart inte långt efter den nya organi
sationens genomförande. Hushållningssäll
skapen liksom Lantbruksakademien började 
ge ut lån för diknings- och nyodlingsprojekt 
k.J;ng 1820: 7 Ett inte 1;nga antal torrläggnings
företag ägde rum här och där. Landshövding
arna redovisar i sina ämbetsberättelser från 
denna tid en rad torrläggningsföretag; bland 
annat hade Otto Julius Hagelstam (mer be
römd som en av landets främsta kartritare 
och ajöofficerer vid denna tid) grävt en 3 000 



alnar lång kanal, torrlagt och sänkt Lisma 
sjö i Södermanland, varmed även 143 tunn
land kärr och mossar omgjorts till odlings
mark.48 l Blekinge torrlade hushållningssäll
skapet sankmarker omfattande 3 600 tunn
land. Lantbruksakademien ansvarade för 
to1Tläggningen och uppodlingen av Dagsmos
sen vid Omberg i samband med Göta Kanal
bygget, varvid knappt 1 000 tunnland frigjor
des för odling fram till år 1823.49 Allmänna 
medel utgick också till torrläggningsprojekt 
på såväl fastmark som mossmark i Skara
borgs län och Värmlands län, efter atl miss
växt till följd av en alltför ymnig sommarneder
börd inträffat där i bö1jan av 1830-talet.50 

Såväl Lantbruksakademien som hushåll
ningssällskapen i till exempel Kronobergs 
och Örebro län kom tidigt också att bedriva 
mossodlingar på sina experimentalfält. 
Verksamheten var dock förenad med stora 
svårigheter och höga kostnader. Försöksod
lingarna i Örebro län, inledda 1813 drabba
des omedelbart av missväxt och upphörde 
1818. I Kronobergs län förefalle r mossod
lingsförsöken ha varit något mer framgångs
rika för att dock tyna bort unde r 1820-talet.51 

I Lantbruksakademiens annaler ingick år 
1815 också en utförlig redogörelse för moss
odlingens principer och metoder, samt för 
skillnaden mellan olika mossmarker, förfat
tad av en bergshauptman i Värmland, Olof 
Naucler. Denne hade sedan början av 1800-
tale t genomfört en rad försök med mossod
ling, och han utnyttjades som expert, inte 
bara i Sverige utan även i Norge. 52 

Denna fackkunskap hindrade dock inte 
att u tdikningen av experimen talfäl te ts i 
Stockholm mosse under 1820-talet dömdes 
ut som bristfällig, och försöksverksamheten 
där var överhuvud taget mycket måttlig.53 

U nder detta decennium gick därtill luften 
ur såväl akademi som hushållningssällskapen , 
och av dessa senare förde flera en tynande 
tillvaro under 1820- och 1830-talen varmed 
ingen försöksverksamhet fanns a tt tala om. 
Av de stora planerna blev det inte mycket; de 
ekonomiska resurserna var otillräckliga, och 
såväl ekonomisk konjunktur som statsfinan
siellt läge lade hinde r i vägen för nyodling-

en.54 Fortfarande bedrevs nyodlingsförsöken 
under denna tid, liksom propagandan, av 
vad som i bred bemärke lse kan kallas för 
överheten: rnyndighetspersoner, Lantbruks
akademien och hushållningssällskapen, till
sammans med orternas prästerskap och 
storgodsägare. Dessa tog till sig Tegners ord, 
att inom Sveriges gränser vinna Finland åter 
- och hade vanligen tillräckligt med kapital 
och mark för att kunna ta dylika risker. Nils
Arvid Bringeus redovisar en rad privata moss
ocllingsföretag utförda av dessa grupper, från 
stora de lar av landet.5

'' 

Den metod som normalt användes vid 
denna tid var den engelska b rännodlings
metod vilken ingående behandlats av Bringe
us. Normalt svedjebruk liksom avbränning 
av odlingajordens ytlager med bränsle i form 
av ved och ris - vad som i Finland kallas kytt
landsbruk - ägde normalt rum på fasta jor
dar. I Finland har dock allmogen åtminstone 
sedan 1600-talet ägnat sig åt kyttlandsbrän
ning på moss- och känjordar, så kallat kärr
bruk. Några belägg för att det skulle ha 
förekommit i Sverige före 1700-talets sista 
decennier finns inte.5

!i Metoden förefaller 
ha e tablerats bland såväl allmoge som 
ståndspersoner i olika delar av landet efter 
sekelskiftet 1800; Bringeus lyfter fram flera 
exempel från he la landet. Arvid Zachrison 
ha r i sin historik över nyodlingar i Skåne 
framhållit att brännodling där kom att spri
das under det tidiga 1800-talet, i skogsmar
ker och framför allt på mossar. 

Särskilt var det alltså en brännodlingsme
tod från England, varifrån så mycket inspira
tion hämtades under denna tid vad gällde 
jordbruket, som kom a tt få mycken positiv 
uppmärksamhe t. Som Bringeus påpekar 
fick elen sitt genombrott samtidigt med att 
den nyajordbruksorganisationen i form av 
Lantbruksakademi och hushållningssällskap 
börjar verka.5; Metoden, som mest användes 
på fasta jordar men som även var den som 
normalt begagnades på större mossodlings
företag vid denna tid, gick ut på att lösh ack
ade eller upplöjda grästorvor (flåhackning) 
sattes i högar och antändes. Resultatet blev 
en aska som spreds över fälten innan den 
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helt slocknat. Askan gödde därmed jorden 
och framkallade stora skördar. Den engel
ska metoden vann inflytande i Sverige fram
för allt genom Stephens inte nsiva verksam
het: denne liksom hans svenske lärjunge 
och efterträdare som lantbruksingertjör, An
dersjohnsson, pläderade normalt för bränn
odlingen, och det var också den metod som 
Naucler använde sig av.58 Metoden var pro-

Figur 1:3 
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blematisk: den gav initialt mycket näring till 
jorden, och följaktligen höga skördar, men 
jorden utarmades å andra sidan, varför av
kastningen snabbt sjönk, vilket förstås ledde 
till att många till en början lysande odlings
företag snabbt försämrades. Att metoden 
ändå kom att användas i så hög utsträckning 
berodde på att den inte krävde någon göds
ling, varför den inte konkurrerade med be-

f:t{f ~~it!~t?i. ,, ., if:~~~~;~~~~ 

36 

En plan över utdikningen av Afraby mosse i 
Bo socken i Närke presenterades i boken 
Practical Irrigator and Drainer, tryckt i Edin
burgh 1834. Bokens författare var GEORGE 

STEPHENS (1783-1837) som inkallades till 
Sverige från England 1806 av Örebro läns 
hushållningssällskap för att planlägga od
lings-, bevattnings- och torrläggningsföre
tag. Som en av sina tidigare uppdrag synes 
han ha utfört p lanen på utdikningen av 
mossen i Afraby, numera Averby, i Bo sock
en i södra Närke. Stephens genomförde 
även bl.a. en undersökning inför en sänk
ning av Kvismaren, som först långt senare 
verkligen blev sänkt (se kapitel 20). 1816-22 

undersökte han över 68 000 tunnland od
lingsbara sankmarker i Värmland på upp
drag af länets hushållningssällskap och 
1818-19 på uppdrag af regeringen Gotlands 
myrar, där han fann 53 000 tunnland od
lingsvärd mark. Samtidigt gav han råd till 
enskilda samt hade ett mindre jordbruks
arrende i Närke. Efter en session i Skottland 
arbetade Stephens under 1830-talet åter
igen runt om i Sverige, bl. a. i Halland. 1835 
anställdes han av Staten för att arbeta med 
vattenavledning, förbättringar av jordbruks
metoder, m. m., och brukar därför anses 
som landets förste lantbruksingenjör. ♦ 



fintlig åker. De brännodlade markernas pro
blem förstärktes av att det som odlades på 
dem var spannmål. Vallodlingen var ännu 
dåligt utvecklad i Sverige, och det främsta 
incitamentet till ståndspe rsoners nyodling 
vid tiden efter år 1800 var till syvende och 
sidst de höga spannmålspriserna (vallodling
en under denna och följande tid behandlas 
i en särskild uppsats av Magne Tuvesson). 59 

Om ståndspersoner och överhet plädera
de för mosskult:urens möjligheter förhöll sig 
ännu bönderna vanligen mer skeptiska. Så 
var falle t på Gotland, där man bland myrod
larna och myrodlingsförespråkarna finne r 
landshövdingen J acob Cederström, den dit
flyttade handlaren Edward Israel Grubb, 
Hushållningssällskapet, samt olika präste r 
(på Gotland fanns få större godsägare utöver 
p rästerskapet). Dessa drev en livlig propa
ganda, och Grubb genomförde ett större 
mossodlingsprojekt på Kajlungs myr i Lär
bro socken , under ledning av AndersJohns
son.60 Bönderna däremot var övertygade 
motståndare, och protesterade högljutt mot 
alla nyodlingsförsök. Landshövding Ceder
ströms myrodlingsförsök liksom prosten 
Broanders fick läggas ned efter böndernas 
protester och ovilja att medverka; Grubb 
nedlade merparten av sitt försök med bränn
odling efter hastigt vikande skördar. De got
ländska bönderna protesterade till och med 
i Riksdagen 1828-30 genom en motion som 
skulle lägga en större del av kostnaden på 
initiativtagaren varmed torrläggn ingspro
jekt skulle bli svårare att genomföra. Den 
avslogs dock.61 I det gotländska fallet ankla
gades bönderna för stark konservatism.62 

Läsaren kan knappast undanhållas följande 
poetiska pekoral som tydligt redogör för över
he tens syn: 

Nu vandra plogar som e tt led sappörer63
, 

I gyllne massor föijer kornets här. 
Framåt, till strids, en half provins det gäller! 
I kapitalets män! Tre stolta segrar 
I odlingens historia skall be tecknas 
Med namnen Martebo och Rone, Elingheml 

Men Gotlands Folk, vak upp! din styrka 
solver 
En tröghetens och vanans sekelsömn, 
På gammalt vis du vänder gamla tegar 

Och hatar företagsamhet och nyhet. 
besinna då att tiden h ar gått framåt! 
Din arm är stark; vak upp! Bryt upp din 
söfclajord!64 

Denna påstådda konservatism påpekades 
även i andra projekt från denna tid, och 
stu ndtals kallades bönderna även la ta . Så 
var fallet till exempel i Lars Levi Laestadius 
nyodl ingsskrift, Orn uppodlingar i Lappmarken 
fJå det allrnännas bekostnad ( 1824). Laestadius 
anknöt till den gamla uppfattningen, att de 
norrländska böndernas jakt och fiske var ut
u-yck för lättja och bekvämlighet: 

Det kostar på, att grafva d iken, plöja, röcija 
och bränna. Det smakar bätu·e a tt j aga och 
dessimellan ligga hemma i maklighet -
Men se, hvilket oråd! Då sjöarne vägra sin 
välsignelse, och skogarna sina villebråd, då 
ligger den uslingen och gnager på sitt bark
bröd och svälter inpå bara benen. Men så 
gör icke den idoge, som arbetar i sitt anle
tes svett. Ett oförtrutet arbete öfvervinncr 
allt. 65 

Att inte ens ett oförtrutet arbete kunde få 
Lappmarkens myrar att ge spannmålsskör
dar, och att fiske och jakt var en nödvändig 
del av den norrländska ekonomin, snarare 
än något som ledde till bondens försum
melse av sin odling, ville vare sig Anders 
Berch på 1760-talet eller Laestadius på 1820-
talet inse. 

Laestadius var trots böndernas lättja opti
mistisk om myrodlingens framtid , bara sta
ten gick in med understöd. Uppfattningen 
att mosskulturen förbättrade klimatet bi
drog i detta fall särskilt till optimismen: efter
som en femtedel av Lappmarkerna enligt 
Laestadius bestod av myr, skulle klimate t av
sevärt förbättras genom mosskulturen och 
Norrland komma att blomstra än mer.66 

Maria Adolfsson har redovisat en rad ex
empel på ortsbeskrivningar vari bönderna 
anklagades för traditionalism. De hade en
ligt dessa beskrivningar sett att det ändå gick 
hyfsat för deras fäder, och därför var de stol
ta och envisa och helt obenägna att ta till sig 
nya metoder. De var också skeptiska till un
dervisning och rådgivningslitte ratur.6

; Över
he tens misslyckade försök att få till stånd 
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Figur 1:4 
Jv!artebo myr är den största av Gotlands myrm; drygt 3 600 hektar stor, varför den tidigt kom att intressera ortens 
överhet som föremål för exjJloatering. Som frarngår av texten misslyckades det första försöket under 1840-talet. Denna 
karta, ur Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift I 895, visar mossens tillstånd efter den stora ton-läggning som 
genomfördes av ett bolag, A B Martebo myr, mellan 1892 och 1894, delvis finansierad genom ett stort bidrag på 
I 00 000 krfrån den statliga odlings lånefonden. Bolaget, som efter torrläggningen ägde stora delar av myren ( 1 900 
ha varav 1 I 00 odlades) ufrjmådde inte lönsamhet utan tvangs i likvidation 1904. 
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mossodlingar och böndernas påstådda kon
servatism skall dock inte tas för intäkt för att 
bönderna under denna tid inte ägnade sig 
åt mossodlingar. Tvärtom skedde en små
skalig nyodling på mossar och kärr överallt i 
Sverige vid denna tid. Flera av de redogörel
ser som ovan nämnts pekar på att a llmogen 
på många platser ägnade sig åt bränn odling, 
och det förefaller också som om den metod 
som användes faktiskt hade spridits upp
ifrån.68 Det tidigare framgår av det kontrakt 
som upprättades mellan en bonde och en 
torpare i Småland 1854 och som redovisats 
i sin helhet av Sten Carlsson. I detta står att 
torparen tilläts att brännodla på mossmark 
endast två gånger. Begränsningen berodde 
förmodligen på att bränningen kunde leda 
till skadliga och mycket svårsläckta bränder.69 

Enligt en samtida iakttagare skall bränn
odling på kärr ha förekommit långt in på 
andra hälften av 1800-talet.70 

Anledningen till att även allmogen tog 
till sig brännodlingen var i än högre grad än 
för ståndspersonerna det faktum att den 
inte tog någon gödsel i anspråk. Ytterligare 
en anledning till att metoden spred sig 
snabbt kan ha varit det ökade avsalupriset 
för spannmål under decennierna efter å r 
1800. Ökade förtjänstmöjligheter på spann
målsproduktion ledde till att äng i än högre 
grad än vad som annars hade varit fallet la
des om till åker, med ytterligare gödselbrist 
som följd. 71 Överheten kom, kanske främst 
av denna anledning, tidigt att kritisera a ll
mogens brännodling, trots att ståndsperso
nerna förespråkade den.72 Denna kritik kom 
också av brännodlingens avtagande avkast
ning. När odlarna såg att skördarna mins
kade, upprepade de bränningsproceduren, 
och utarmade sålunda j orden än mer, och 
kunde också, som sagt, tillfoga skogarna stor 
skada genom brand. När nyodlingarna efter 
några år utarmats, kunde de inte användas 
på annat sätt än genom vanlig gödsling. T ill 
det fanns dock ingen gödsel. Staten försökte 
genom en förordning av år 1821 begränsa 
brännodlingen, men avsåg då främst bruket 
att genom brännodling göra om äng till 
åker.73 

Lars Magnusson har påpekat att brän
ningsmetoden var tämligen arbetskrävande. 
Samtidigt saknades under 1800-talets första 
hälft den teknik och den näringstillförsel 
som krävdes för ett mindre arbetsintensivt 
nyodlingsarbete, och för nyodlingar på mos
sar och myrar. 74 Under andra hälften av 
l 800-talet försvann bränningsodlingen i 
stort sett; då hade också situationen vad gäl
ler näringstillförseln förändrats genom in
troduktionen av konstgödsel eller handels
gödsel. Att den ännu förekom här och där i 
landet framgår dock av landshövdingarnas 
ämbetsberättelser från 1856 och framåt. 75 

1840-1880 
Om 1810-talet hade präglats av överhetens 
verksamhetslusta kom 1820- och 1830-talen 
att utgöra en tydlig nedgångsperiod. I och 
med 1840-talet rycktes dock såväl Lantbruks
akademien som hushållningssällskapen upp, 
och därmed ökade även överhetens engage
mang i frågan om kärrs, myrars och mossars 
uppodlande - äntligen var de t dags att på 
allvar se till att landet uppodlades och öde
markerna togs i bruk. 

En bidragande orsak till denna nya an
strängning var att den statsfinansiella situa
tionen förbättrades i och med 1840-talet. 
Riksdagen 1840-41 ansåg a tt ekonomin till
lät att medel beviljades i form av såväl lån 
som bidrag för torrläggningsarbeten i lan
det i syfte att öka mängden odlingsbar mark. 
Så kom också att ske å rligen fram till Od
lingslånefondens upprä ttande år 1884; 237 
företag beviljades stöd fram till 1859, och 
därefter kom till ytterligare stödåtgärde r. 
Snart efter att riksdagens beslut om ekono
miskt stöd fattats inleddes på olika håll i !an
del en rad torrläggningsföretag, såväl av 
sjöar som av mossar och myrar. I till exem
pel Skåne kom ett antal mossar att utdikas 
med statliga medel. 76 Merparten av nyod
lingen under denna tid ägde visserligen rum 
på fasta jordar, en följd av förändrade ägan
deförhållanden efter skiften och stigande 
priser på spannmål, en gröda som mindre 
väl lämpade sig för mossodlingar.77 Mycken 
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åkermark vanns också genom att äng lades 
om till åker. 

Icke desto mindre kan i synnerhet perio
den 1860-1900 sägas ha varit mosskulturens 
glansdagar i Sverige. Flera saker bidrog där
till: det vetenskapliga jordbrukets och han
delsgödselns utveckling, som behandlas mer 
utförl igt i nästa uppsats, en tilltagande jord
hunger, förbättrade redskap, samt det ökade 
statliga understödet till nyod lingsföretag. 

Under 1800-tale ts andra hä lft blev det 
vetenskapliga inslaget i jordbruksvetenska
pema allt större, och dänned växte också nya 
former fö r försöksverksamhet och försöks
odling fram. Vad beträffar mosskulturen var 
det framför allt de nya hande lsgödseläm
nena som kom att innebära förändring. Så
som Nils-Arvid Bringeus har visat var gödsel
bristen ett av de största hindren för j ordbru
kets utveckling under 1700-talet och bö1jan 
av 1800-talet. j8 Detta gällde i synnerhet torv
markerna, som ofta led brist på framför allt 
kali och fosfor. Vid Lantbruksakademie ns 
experimentalfält bildades sålunda en agri
kulturkemisk avdelning som all t mer kom 
att ägna sig å t försök med de olika handels
gödselmedlen, som nu började dyka upp på 
marknaden. Likaså utökades stadigt under 
1860- och 1870-talen systemet med kringre
sande lantbruksingertjörer, vilka skulle bistå 
med expertis vid torrläggningsföretag liksom 
vid andra odlingsplane r i landet. 79 Under 
de nna pe riod upprättades också ett antal 
kemiska stationer på olika platser i landet, 
samt avsattes å r 1873 ytterligare statliga med
el för dikningar och torrläggningsföretag. 

Under 1860-och 1870-talen rådde en eko
nomisk högkonjunktur som i viss mån ska
pade bättre ekonomiska föru tsättn ingar för 
mossodlingar och sjösänkningar. Den låg
konjunktur som slog till under 1880-talet 
lade däremot inte omedelbart hämsko på ny
odlingarna. Genomförandet av sådana för
enklades tvärtom geno m en ny lag om dik
n ing och torrläggning år 1879, varmed en 
del rättsliga hinder och flaskhalsar togs bort, 
liksom att en del av det motstånd som restes 
mot torrläggningar från allmoge och andra 
kunde brytas.80 När konjunkturen vände ner 
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i början av 1880-tale t väcktes därtill frågan 
om statligt understöd till nyodlingsföretag i 
syfte att upprätthålla takten på nyodli ngar
na. Tankar om statligt stöd för nyodlings
företag vann såväl hushållningssällskapens 
och Lantbruksakad emiens som riksdagens 
gillande, och ledde till inrättande t av en 
statlig låneodlingsfond 1884, vilken innebar 
fördelaktiga lånemöjl igheter förjust torrlägg
nin gs- och dikningsföretag. Enligt en uppgift 
i Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift år 
1889 skulle dittills 7 772 hektar våtmarker 
ha uppodlats med medel ställda till förfogan
de genom låneodlingsfonden.8 1 Runt om i 
södra och me lle rsta Sverige sänktes under 
denna tid en rad sj öar, något j ag återkom
mer till nedan.82 Optimismen var tämligen 
stor, vilket framgår av Kungl. Maj:ts proposi
tion 1883:39, angående låneunderstöd för 
odling av sanka trakter med mera, vari mos
sarnas odlingspotential betonades. Där fram
hölls att stora ytor odlingsbara våtmarker 
redan hade undersökts av hushållningssäll
skapen och låg klara för uppodling inom en 
snar framtid.83 Under 1870- och 1880-talen 
genomförde såväl hushållningssällskap som 
de statliga lantbruksingenjörema omfattan
de kartläggningar och uppskattningar över 
odlingsbar mossmark i ett antal län. Dessa 
stärkte optimismen genom att visa på de sto
ra mängder tunnland som snart kunde läg
gas fö r plogen; i Kronobergs län sades det 
finnas 150 000 tunnland myr att odla upp.84 

Under den senare delen av 1800-talet är 
det särskilt ett stort mossodlingsföretag som 
blivit berömt, nämligen det stora gotländska 
projekt som drogs igång under 1840-talet, 
uppbure t av en optimistisk grupp investe
rare inspirerade av Stephens ovan nämnda 
arbete från år 1819, som trycktes 1839. Däri 
beskrevs de gotländska myrarna i d e mest 
ljusa toner.85 

Återigen var det staten - som gick in med 
50 000 kr i lånebidrag - samt välbärgade re
presentanter för borgerskap och godsägar
adel som var intresserade av att förvandla 
ödemarkerna till åker och äng, och på så 
sätt tjäna såväl fosterlandet som en hacka att 
stoppa i egen ficka. Huvudfinansiär till det 



Figur 1:5 
Vicl ticlen far clet gotländska my1projehtet rådde arbets
kraftsbrist j1å ön, var far företaget genom kungörelser på 
olika håll i landet försökte vaska fram de flera hunclra 
arbetare som behövdes till utdikningarna. En stor 
gruf1p vännlänningar kom mot löfte av gocl lön och 
möjlighet att senare få förvärva lotter på den i ord
ningssatta myren. Det förefaller emellertid som om 
vännlänningarn(t inte lyckades förtjäna de utlovade 
bel!Yjlpen, utan blev snart ett socialt problem i Visby med 
omnejcl, enligt samtida kritilun: Här visas en cirtikel i 
Gotlands läns tidning, där J1robleinet uppmärhsainma
des och skulden i tidstypisk bemä1Jwlse främst läggs på 
arbetarna själva. 

gotländska projektet var Lars J o han Hierta, 
vars tidning Aftonbladet i och med riksdags
debatten 1840-41 argumenterade för stora, 
av staten unde rstödda torrläggningsprojekt, 
samt lanserat en allmän vattenavtappnings
plan för hela landet. Projektet drevs dock av 
ett antal eldsjälar ur den gotländska borger
ligheten, som C.F. Litjevalch, grosshandlare 
av gotländsk börd i Stockholm, och konsul 
L.N . Enequist, e n av Visbys ledande köp
män. Mark köptes upp, och e tt myrodlings
bo lag bildades 1845 m ed syfte a tt främst 
uppodla Martebos och Eli nghems myrar, 
den förra öns största myr och den senare en 
av de större .86 

Såväl det gotländska projekte t som Ste
phens arbete präglades av stor optimism. Det 
stora problemet var förstås d e gotländska 
bö nderna: de följde "blint fädrens fotspår". 
Deras inställning m åste ändras och me toder 
förbättras och moderniseras. De var inte be
givna på företaget; tvärtom ville de helst vän
ta och se, och inte själva bli inblandade. På 
grund av böndernas ovilja och en allmän stor 
arbetskraftsbrist på Gotland vid denna tid fick 
d e arbetare som behövdes för arbete t med 
torrläggningarna hämtas från Värmland.8; 

Det gotländska odlingsföretaget blev dock 
ingen framgångssaga. Utan de lokala bön
dernas medverkan eller ens stöd gick arbe tet 
långsamt. Det tog tid innan myrarna kunde 
besås i någon stö rre uts träckning, och de 
första skördarna blev d åliga. Kostnaderna 
hade då också bö1jat skena iväg. H ierta fick 
allt oftare skicka pengar från huvudstaden. 

= ~iitmlömaingctrne. Uti "Folkets Rjist« 
fiir l:i_ 10 °i):3 Ujlr3 m nf 27 1mic11rr frlin Dfl• 
mo1rf~ cd] Blottn,1ll.1(•f~ jcrrn.u i m3iir111l.u1b nn~rr• 
ttlfm1l:i ffrifl, hrnti fl,111,1br!i, att 'tt gmom ni .pr 
~o1ro .pjnf,t i ~cmortcnB fyrfor förnntlart.,bc pli< 
I~ningnr om llrn jlor,t nr6rt~förtjmjl, jom 111i~ 
ml]robling,tm,t ~.irfl,i'tcd ffn((a 111i &1ibc män, q111i11, 
nor ~ go~,n tifC &n'W, lilifn,it jrmtr m1ing,, j{mt 
från bt nöl>flii((l:i,t 111,irml,inbifil jccfnarna, ( i11o1Utä 
.öfwtr 100) ~itlccf,th, mm att llc (j,ir 61ifi11i1 f,1 
ufdt littaltt, att llr icfc m:3.ing 1mb jlörjla r[it 
funna t fiirtjma titt nppr~Ue, od] att l:ir jlunbom 
i[m1 'bagar fått 111änta på arhtk, ~11,all.111 bt o.fj.i 
fmut råta t i nöb. <Eiltt ~11,nrjc~m1ba mot .pcrr 
.pjrrta odj ~ana injprttor .f;>r 2in~q111ijlrt frmnr.,, 
fta'ct lfagom&f, 111iinbt k't fio till bm 111.'ilgöranbt 
~ Umfö1~ettn, liönf,,ffau'llt .om unberjtöll. 

~å aUt lldt~ ftl•arnl:t ,l}t .pjetill i »Aftonbla
det<,, alt tfogom&rrn mot ~cnom 1110re fil 1~clet 
mer c&rfi,g.1'cc, fem {Jan \)1i 111igro1 år icfc aUä ~ail 
birrft 6tfatlning mtb IDll}r6olagcffl ajfam, odj icfc 
~cUcr 6rförjt om några p.if~ningat tiltr a.t&datt, 
j.unl ,,tt ~ofogrt5 N~ponrnl -Ot @i-ojj~,tnbt Sifjc, 
111,,!dj jiifert j11.1r1 ffulft ltnma tiUtiii:flig11 1qiply-J, 
ning,,r om iörf/SUm1ilcl. 

.piir i 2Bi~61J iiro ci111.u111:ii1111b.1 213.irnllännin• 
g,tr1 ffogomiH i.fe c6cfänt,t. 9.,ll.,11 jlig ntmligcn 
fcr ett p.,r nmfor fd!.111 jlor.1 jfoif.ir ,,f lltjjo1 ar• 
6d,1rr gmomtlg., jbt-cn, ffogo111llc ~cgljn~t, ~ll',tt 
ll, fommo, ilfil•cr bn~e ohJd:liga jliiUning c~ fu.,if, 
na för(Jcppning.u- l!( nnbra jibau filriµ~ :~~ t-ct, 
od] ,,f fullt tron:ärbiga pcrjoner, att 1:,&a ,u&dau 
tt•,,rit l;.,(13 alllldc.j c111.111r lt'ii> ~ jl.1g~ ,u6ttm jom 
trii> mi,r.tma jcrjigijå, l:dii tri\1e tia arlidt cd] fatt, 
j,,mt mri> ,1Utjcr jlcr.i aujprlf i 111'1hl•å:J. 

- ~lltb jan., jic pcjl ~itfommtl Ti:r o1f nFol
J.:ets Rost« inm~M!er en icrtj.111 jf riihuo:liniJ i iim, 
nd, j.11111 niimmr, att ~- ~JI. .ftommgm före ~•U 
,1jr,j,1 a116ti,1lll !.poliSmäft.um ,m gör., 11g 1111llcr• 
rätt.,t- cm r:itt,1 jcr~lillanl:ct, ~INb.111 jamttigt f{a; 
g.,11~m1, 1r.ni1 iniilr \pofi.:lm;n 11ppf.1(fai:,, jo11nt 
,,tt a iin:Ji.,rt~t3,t "ti3,'irm{.rnb", mcl) ~11.,ilftt i:t fom• 
mit tifl :Zmf~olm, jcrffaffa !it] br~ilr[i:3a nppll]-S• 
nint3,u, cd] ~•.11:c til}nnmmm a 11:iumi:',1 i.irh;:3 upp• 
h,ij1, ,,It uti l:!m i fil:3.'inn(iinbjf., f9rfor nppfiiil.i 
fungcrdjc .pcrr .pjcu,t 11•;iri1 ii&trol,\lll, lif1l'mjo111 
ffo:3,111l:m1c 1iU ,pr {). 1r.irit jcrp,11j,1l:c o~ 111ill lanl:• 
f1i:311ini1m m,011.ignt ni IJ.111~ 6cf9.illo1rr, c.-t, 11111:er 1ri• 
,1.,11~1 i '210,ff]olm 6011 11,v f].lft roji pii ~.tne cgrn• 
1:cm ~.1rnä11:3m. !.po(i.;mäthrm lcmm1lll: f(.1:3.111, 
1:cm., lllO 3!1:r iBfc j:ijcm ~jdp till ~cumf.111. 

1854 hade han lagt ner 186 000 r iksdale r 
allt som allt. 

Tanke n var också a tt bolaget inte självt 
skulle behålla den uppodlade marken, för 
att istället säija denna till driftiga odlare. In
u-esset bland svenska brukare visade sig d ock 
vara minst sagt svalt. En intensiv propagan-
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da både i Sverige och utomlands ledde inte 
till några hugade spekulanter utan endast 
till artiklar i skotsk och engelsk press om de 
vidriga förhållandena på Gotland och om 
bolagets överdrivna skönmålningar.88 

Vissa framsteg kom: skördarna blev snart 
be tydligt bättre, och även tidigare använd 
mark gränsande till de nu torrlagda myrar
na uppvisade klara förbättringar. Även om 
skördeutslagen till en början var positiva, 
sjönk de dock snart igen kraftigt efter några 
år. Projektet gick i stöpet, mycket på grund 
av att bristen på arbetskraft gjorde a tt den 
röjda och torrlagda marken inte kunde od
las till fullo. Hierta klagade över de t dåliga 
bem ötande företage t hade fått av lokalbe
folkningen. Böndernas inställning gick inte 
att ändra. 

Förutom det gotländska företage t var 
fram till och med 1860-talet de större pro
j ekt liknande de m hushållningssällskapen 
hade e fterlyst och försökt iscensätta under 
1800-talets första decenn ier fåtaliga. Ett un
dantag utgör sänkningen av Hornborgasjön 
och torrläggningen av ett flertal mossar runt 
omkling denna unde r 1840- och 1850-talen.89 

Runtom i landet verkade flera större privata 
mossodlare, godsägare e ller brukspatroner, 
som Carl Gustaf Indebetou och överstelqjt
nant F. von Ekensteen. Indebetou var en 
godsägare som redovisade sina mossodlings
försö k i en av Nyköpings hushållningssäll
skap prisbelönt skrift om mosskultur år 1851, 
vari han framhöll att torvmarke rna var lan
dets oslipade ädelsten , som gen om arbete 
kunde bli e n landets prydnad. Ekensteen 
var en godsägare i Skåne som använde en 
egen metod för mossodlingar, den så kalla
d e Ekensteenska bänkningsmetoden, och 
som redogjorde för sina försök i en skrift 
be titlad Mossodling i frågor och svar (1846) .90 

U nder 1870- och 1880-talen genomfördes 
några större proj ekt: Julius Lindström fri
gjorde nära 500 hektar på sitt gods Trystorp 
i Närke, med så stor framgång a tt traktens 
övriga ståndspersoner tog efter.91 

Ett sätt att skapa ny, odlingsbar mark som 
kom att bli mycket vanligt under andra hälf
ten av 1800-talet och som ha r vissa berör-
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ingspunkter med mossodlingen, var sjösänk
ningar. Förutom elen största och mest be
römda sjösänkningen, av Hjälmaren och 
Kvismaren (om denna, se kapitel 20), sänk
tes vattennivån i en otalig mängd sjöar, och 
en del sjöar torrlades fullständigt. Bland de 
mer omfattande sänkningarna kan med 
Juhlin-Dannfelt nämnas d e av Mosj ön (som 
ligger i anslutning till Hjälmaren och Kvis
maren men som sänktes första gången re
dan 1855), Olandsån i Uppland med om
kringliggande små~jöar och mossmarker 
1864-70, Hästefjord i Dalsland 1868, Horn
borgasjön i Skaraborgs län liksom Tämna
ren i Uppland (det näst största sjösänknings
företaget) under 1870-talet, och Gårssjöarna 
och Tobo Mossar i anslutning till Fyrisån i 
Uppland 1887-92.92 Därtill kom hundratals 
mindre företag fördelade över he la södra 
och mellers ta Sve rige.93 

Liksom mossocllingarna initierades och 
drevs dessa prqjekt, som förstås krävde inte 
endast en stor organisation u tan även ett av
ancerat tekniskt kunnande, av adeln, stor
godsägarna och överheten, medan bönder
na återigen förblev skeptiska . T ill exempel 
vad beträffar sänkningen av Hjälmaren och 
Kvismaren, förefaller böndernas motstånd 
ha varit mycket utbrett. De var oroliga för 
a tt de skulle förlora sina kärrängar, vilka var 
av stor vikt i deras j ordbruk. De menade ock
så att elen nya åke rmark som frigjordes ge
nom sänkningen var av dålig kvalitet, samt 
skulle komma att översvämmas.9 1 Precis som 
var fallet med det gotländska myrocllingsbo
laget lyfte godsherrarna bakom sjösänknings
plane rna i sina argument gärna fram att de 
verkade för fosterlandets bästa.95 Så framstår 
det ju också i j ubileumsskrifterna, där det 
inte lika ofta framgår att stora delar av de 
torrlagda arealerna liksom på Gotland för
blev obrukade, vilket jag skall återkomma 
till nedan. 

Att bönderna var ovilliga att m edverka 
kom inte endast av att sjösänkningsproj ek
ten innebar påtagliga förändringar i land
skapsbilden - ett landskap som bönderna 
använde och var beroende av- utan framför 
allt av att de var mycke t kostsamma. Initial-



kostnaderna för en odling på torrlagd sjöbot
ten e ller på mark i anslutning till en sådan 
var mycket höga. I sänkningen av Hjälma
ren och Kvismaren, som startades på 1870-
talet och avslutades först på 1890-tale t, ske
nade kostnaderna iväg under proj ektets 
gång, vilket skapade stora svårigheter för 
fle ra av de inblandade, och staten tvingades 
gång på gång gå in med nya försträckningar 
av pengar.96 Trots detta gick en hel del bön
der med i sj ösänkningsbolaget när projektet 
väl sattes igång.97 De som inte var med fick 
betala till de medverkande med mark, e tt 
system infört för a tt undvika att enskild a 
bönder åkte snålskjuts på andras insatser i 
tid och pengar. På så sätt gick den som gick 
med inte miste om projektets eventuella för
delar när det ändå satt igång: kärrängarna 
och fiskevattnen gick förlorade oavsett om 
man var med eller inte. 

Kostnaderna för to rrläggningar, och då 
även vad gällde mindre företag, var alltså 
mycket höga - och precis som i många mo
derna byggföretag tenderade slutnotan att 
bli betydligt högre än vad de förs ta planerna 
visat. Detta medförde att bönderna ofta för
höll sig skeptiska även när de ajälva menade 
sig ha stora fördelar på lång sikt av en torr
läggning av en mosse, sjö eller å . En viss snål
skj utsproblematik kunde i vissa fall också 
uppstå: när en torrläggning väl genomför
des berörde den alla, även d e som inte in
vesterat i torrläggningen. Att en och annan 
då menade att de andra kunde stå för kost
naderna är kanske inte helt onaturligt. 

På grund av de tvister som uppstod, ofta 
mellan mindre brukare och större pådrivare 
av torrläggningsföretagen, kunde dessa dra 
ut på tiden. Detta har visats genom flera be
lysande exempel från Halland av Ronny Pet
tersson och Sven-Olo f O lsson . Sten såns 
sänkning påbörjades redan under 1800-ta
lets första torrläggningsvurm; den planera
des av ingen mindre än George Stephens 
under åren 1818-19. Drivkraften bakom 
sänkn ingen var godsägaren von Möller, över 
vars ägor ån till stor del gick. Liksom m ånga 
andra projekt inledda vid denna tid rann 
d e t strax ut i sanden. Inte heller när det 

återupptogs på 1830-talet slutfördes det; 
först på 1860-talet blev sänkningen klar. 
Mindre brukare som hade sina marker u t
med ån klagade vid olika tillfällen på de 
konsekvenser sänkningen fört med sig, och 
fick ofta rätt.98 Även sänkningen av Ramsjön 
med medföijande kanalbygge av Morupsån 
drog ut på tiden med över 30 år, på grund 
av allmogens oviija, grundad på en (befo
gad) oro att bli av med befintliga resurser i 
form av å lfiske, kvarn och s tarrgräs, som 
skördades som hö. Drivande bakom proj ek
tet, som även det planerats av Stephens, var 
förutom landshövdingen Carl Virgin trak
tens stora markägare kamma1:junkare Carl 
Lilliehöök och godsägare Wilhelm Mulh. 
Liksom Pettersson och Olsson kan man no
tera att redogörelsen för detta projekt i Hal
lands hushållningssällskaps historik är en 
partsinlaga som lyfter fram godsägarnas 
stora insatser.99 Även av Hans Claesons nog
granna redogörelse för sänkningarna av 
Hornborgasjön och mossodlingsföretag i 
samband med dessa, framgår att konflikter
na mellan de inblandade parterna tendera
de att göra projekten synnerligen långdrag
na. Även här var allmogen avogt inställd till 
hela eller delar av företagen mellan 1840-
och 1860-tal. 100 

Bönders konservatism. 
Förklaringar till böndernas 
skepsis i allmänhet 
Liksom i det gotländska myrodlingsföre
taget kom bönderna i en rad mindre torr
läggningsföretag att anklagas för att vara 
starktkonservativa. och u-aditionella. Det före
faller som om flera av det moderna j ordbru
kets förespråkare upplevde en stark frustra
tion i mötet med en skeptisk allmoge. 

Att anklaga bönderna för konservatism var 
inte unikt för de godsägare och de statens 
representanter som intresserade sig för torr
läggn ingar. Även annars då det m oderna 
jordbruket kom på tal framhölls böndernas 
traditionalism som det främsta hindret mot 
dess spridning. Så var till exempel fallet i de 
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berättelser som landets provinsialläkare hade 
att skicka in till Sundhetskollegium mellan 
1851 och 1874. Det finns också flera exempel 
på en sådan uppfattning i landshövdingarnas 
berättelser mellan 1856 och 1880.101 

Optimismen vad beträffar mossodlingen 
liksom sjösänkningsprojekten stannade un
der h e la den långa tid som behandlats i 
denna uppsats inom samhällets övre sociala 
skikt. De stora dikningsföre tag som dessa 
drev igenom ledde till att de också kom att 
framhålla böndernas ovilja till förändring. 
Bönderna förhöll sig ofta skeptiska till de 
stora projekten. Tre förklaringar till detta 
kan framhållas framför andra. 

För det första togs de små marginaler 
som bönderna levde med sälla n med i de 
lärdas beräkningar och förhoppningar, sam
tidigt som de gjorde sig ständigt påminda i 
den enskilde bondens vardag. Ännu på 
1800-talet var missväxt eller sämre år inte 
ovanliga, och inte ens under normala år 
kunde bonden avsätta det kapital som kräv
des - i pengar men också i tid - för större 
torrläggningsföretag.102 

44 

Mossodling förefaller h a uppfattats som 
ett synnerligen riskabelt företag med höga 
initiala kostnader och tveksamma utfall i 
framtiden. De mindre odlarna var förvisso 
skeptiska till andra nyheter, som till exem-
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Figur 1:6 

Godsägare Fritz Carl Johan von 
Ekensteen gav 1846 ut boken 
Moss-odling, i frågor och swar, vari 
han presenterar sin egen metod, 
enligt egen utsago baserad på 25 
års erfarenhet. Den kom att kal
las för den ekensteenska bänk
metoden, vilket berodde på att 
von Ekensteen efter dräneringen 
av mossen lät lägga upp torven i 
höga odlingsbäddar, så kallade 
bänkar, med sänkor emellan. 
Detta hade flera fördelar, varav 
de två främsta var att torvens för
multning påskyndades, samt att 
tjälen gick snabbare ur bänkarna 
än ur en vanlig mossodling, vilket 
förlängde odlingssäsongen. Bo
ken var tydl igen ganska fra1n
gångsrik: efter att ha kommit ut 
på eget förlag 1846 kom nya upp
lagor på ett stockholmsförlag 
1850, 1851 samt 1856 (utökad) . 
Därtill utgavs en norsk översätt
ning i Molde 1853 (Myrdyrkning i 
Spörgsmaal og Svar) . Omslagets 
devis betyder "Be och arbeta". 
Verktygen representerar arbetet, 
rökelsekaret bönen. Bina och bi
kupan är en uråldrig symbol för 
arbete för det allmänna bästa. ♦ 



pel täckdikning, i_nförandet av nya maskiner 
och redskap, insamlandet av jordbruksstati
stik och lantbruksundervisning. Men i dessa 
fall handlade det om en eftersläpning; tvek
samheten försvann efter ett tag och de nya 
innovationerna spred sig även bland de 
mindre bönderna. Denna bild av böndernas 
skepticism har också nyanserats; Birgitta 
Olai har i sin avhandling om skiftesrörelsen 
visat att initiativen till skiftning i den region 
hon studerat normalt kom från bönderna 
~jälva. Den mer storskaliga mossodlingen 
däremot förefaller i högre grad ha varit just 
överhetens och de större markägarnas, gods
ägarnas företag. I03 

Att torrläggningsföretag på myrmark och 
av sjöar var riskabelt företag som krävde stora 
kapital och inte nödvändigtvis gav något till
baka visas också av ett flertal projekt. Sänk
ningen av sjöarna Kalven och Fegen på 1870-
talet ruinerade de inblandade bönderna, och 
när projektet var genomfört kunde endast en 
av de inblandade gårdarna bedriva något 
jordbruk på de nyvunna markerna. När före
taget beskrevs i Svenska Mosskulturförening
ens Tidskrift 20 år senare hade ännu inte 
någon mer nyvunnen mark tagits i bruk. Ar
tikelförfattaren beklagade sig å ena sidan 
över att odlarnas ruin kvävde företagsamhe
ten i området, då inga liknande initiativ togs, 
å andra sidan över att samma brukare ännu 
inte förstod elen moderna mosskulturen.104 

Den för investerarna mer framgångsrika 
sänkningen av sjön T ämnaren i Uppland 
visar e tt liknande mönster: sänkningen var 
fullbordad 1878, och krävde inte några till
skjutna statliga medel utan kunde helt be
kostas av intressen terna. Någon ökad areal 
av odlad mark kom dock inte till stånd. Så 
sent som 1898, då prqjektet redovisades i 
Mosskulturföreningens tidskrift, låg ännu 
den nyvunna marken i träda. Orsake n an
togs vara de höga kostnaderna för att ta den 
nya marken i bruk liksom även för vägbyg
gen fram till den nyvunna marken, som ofta 
låg oländigt till i förhållande till den gamla 
befintliga bebyggelsen. 105 Resultatet av sänk
ningen av Hornborgasjön under 1840- till 
1860-talen - som var den andra sänkningen 

av denna sjö, och som följdes av en tredje 
och en fjärde - motsvarade enligt vissa be
dömare inte alls förväntningarna, då flera 
av de stora mader som skulle göras odlings
bara genom sänkningen inte blev det, utan 
snarare försämrades. 106 

Överhetens och godsägargruppens opti
mister satte själva fingret på problemet -
omedvetet- i en anonym inlaga till ett hus
hållningssällskap från 1807: 

På vilket förmånligare intresse kan väl ett 
kapital sättas, än då det på en gång, om än 
långsamt, riktar både ägaren och fädernes
landet? Ofta händer kanske att kostnader
n a vid vattnets avledning från ett större 
kärrfält, överstiger den inkomst det kan 
hinna återbära i ägarens livstid, och fö rståt 
hans barn skall med mångårig ränta ersät
tas faderns kostnader, men om detta kapi
tal icke behövdes för familjen , om det 
skulle hava blivit sparat att öka efterkom
mandes arv, vore det då icke bättre att an
vända det på jordens förbättring, i ty det 
bortkastas icke, som i första påseendet vill 
synas, fast det ger en senare, fastän mycket 
större räma. 10 ; 

Hur många var de mindre brukare i Sve1ige, 
som hade ett kap i tal "som icke behövdes för 
familjen"? Carl Gustaf Indebetou menade i 
sin ovannämnda skrift att det tog fem år för 
en godartad mosse att bli lönsam, och mans
åldrar för de särnre. 108 Så långsiktiga invester
ingar kunde en genomsnittlig svensk bonde 
inte ägna sig åt. 

Det andra skälet tiJJ böndernas skepsis är 
att dessa, sedan urminnes tider, på olika sätt 
begagnat mossarna. De hade nytta av mos
sarna och kärren i deras egenskap av mossar 
och kärr, och det fanns anledning att oroa 
sig för att större torrläggningsföretag kunde 
slå sönder väl fungerande ekonomiska struk
turer. 

Framför allt användes mossar, och än mer 
kärr, som äng: som betesmark e ller slåtter. 
Som noterades ovan minskade ängsmarken 
under 1700-talet då den omlades till åker. 
Ängen var dock ett nödvändigt inslag i jord
bruket: ingen äng, ingen boskap. När den 
goda ängen gjordes om till åker tvingades 
djuren ut på kärrängar och dylikt. När Lin
ne for genom Hälsingland noterade han att 
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gårdarna där hade föga "uppäng", det vill 
säga fastmarksäng, utan att den mesta ängen 
var kärräng. wY 

Mossarna användes dock inte endast som 
betesmarker. Det är väl känt att svenska bön
der åtminstone sedan medeltiden också an
vänt torv som gödsel på sina fasta jordar. 110 

Likaså har torven - om än i brist på bättre 
- använts som bränsle, i större o mfattningju 
mer den lokala skogsbr isten gjort sig på
mind. Sjöar och kärr utgjorde också viktiga 
fiskevatten för allmogen, och myrarna gav 
en viss garanterad tillgång till vatten åt den 
gotländska allmogen. På mossar och i kärr 
växte också gräs som kunde tas tillvara på 
o lika sätt. Vi har sett att bönder i Halland 
använde starrgräs till hö, och på Gotland 
tillvaratogs agen för att användas till taktäck
ning. Slutligen gavvåunarkerna, genom alla 
små åar och bäckar som rann igenom och ut 
från dem, kraft till att driva små kvarnar och 
sågar.111 Dessa sågar och kvarnar hade låg 
kapacitet, och kunde på grund av dålig vat
tentillströmning endast användas under 
några månader om året. Men de fyllde ändå 
en viktig funktion i allmogens ekonomi i 
olika delar av landet. 

I Stephens optimistiska skrift om myrod
lingens framtid bedöms dessa sågar och kvar
nar som värdelösa. 112 När Myrodlingsbolaget 
torrlade stora myrar, som sedan inte kom att 
uppodlas till fullo, förstördes resurser för 
bönderna. Kvarnarna gick inte längre att 
driva då vattenströmmarna försvann. För den 
gotländska allmogen försvann också med 
myrarnas torrläggning fiskevatten som var 
säkrare vatten än öppna havet och därför av 
vikt även för en öbefolkning. 

Flera forskare har framhålli t att fiskets roll 
i allmogens ekonomi tonades ner i många av 
de presentationer av torrläggningsföretag 
som lades fram av de drivande överhetsper
sonema eller godsherrarna. Vid sjösänkning
arna av Hjälmaren, Kvismaren och Horn
borgasjön tog de pådrivande godsherrarna 
ingen som helst hänsyn till fiske t i dessa vat
ten, trots att det utgjorde en del i de kring
boende böndernas, och en betydelsefull del 
av de obesu ttnas, ekonomi. 113 I Halland var 
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det ålfisket som stod på spel och som skapade 
spänningar i samband med torrläggnings
företagen .114 

Intressant är, vilket Jörgen Lennqvist på
pekat, att de konservativa och förändrings
fientliga bönderna som protesterade mot 
Hjälmarens sänkning visade sig ha rätt, vad 
gällde deras två främsta kritiker: dels oroade 
de sig för att totalkostnaderna sku lle skena 
iväg, vilket de också gjorde; dels oroade de 
sig för översvämningar på de nyvunna åker
markerna, något som också besan nades. 115 

Det tredje skälet till böndernas skepsis 
framgår av den litteratur som redogör för 
hur hus, mossar och kärr skulle torrläggas 
och uppodlas. Att ägna sig åt mossodling var 
i grund och botten ett ytterst arbetsamt pro
jekt, kostsamt inte så mycket i pengar som 
framför allt i tid och svett. Om den svenska 
allmogen hade ont om pengar hade den inte 
mer av tid. Det slit med dikena som bonden 
Pavo tvangs till i Runebergs berömda dikt, 
var knappast något man tog på sig om man 
inte drevs därtill av nöd, eller hade mycket 
gott om tid. Runebergs hustrus kusin Johan 
Jakob Tengström har givit den bästa beskriv
ningen av hur en mossodling bereds genom 
brännodlingsmetoden, i dennes Försök till 
Lärobok i Landthushållningen för Finska Bon
den, som utkom för första gången år 1803. 
Anläggandet av odlingen tar flera år: första 
året grävs avloppsdiken, mellan 1,2 och 1,8 
meter breda; därtill grävs mindre laggdiken 
samt tegdiken med 36 meters mellanrum; 
att alla diken vid denna tid grävdes för hand 
är förstås självklart men behövs sägas för att 
2000-talets människa skall få perspektiv på 
arbetsinsatsen. Andra å ret får marken vila, 
det tredje året delas de 36 meter breda tegar
na genom nya diken i tre lika delar, varpå 
följer e tt om möjligt ännu tyngre arbete, då 
skogen avröjs och stubbar och rötter bryts 
upp och tas bort. Det fjärde året bearbetas 
marken med gräftor, det vill säga särskilda 
för nyodling avsedda hackor; det femte året 
plqjs och harvas marken först flera gånger, 
sedan avbränns det översta marklagret, har
vas på nytt, bränns på nytt, och så vidare, 
tills marken slutligen besås med råg. 116 



Allt de tta skulle bo nden med hush åll 
göra själv, sam tidigt som de vanliga sysslorna 
skulle skötas utan inskränkning. Allmogen 
kunde inte förlita sig på dagsverke n från 
to rparna, såsom ståndspersonerna gjorde. 
Det är rimligt a tt resonera kring den ekono
miska rationalite ten för den enskilde i ett 
dylikt proj ekt. 

Avslutning 
Våtmarker är utmarker~ och utmarke r är som 
bekan t o fta to rpa rmarker. De t va r därför, 
kan man anta, dels d e som drevs av nöd, de t 
vill säga torpare och a ndra lägre grupper i 
j ordbrukssamhället, och de ls d e som drevs 
av foste rländska idea l och av vinstmöjlig
he ter, de t vill säga den agra ra eliten , som 
vände sig mot mossarna och kärren för od
ling. Den stora delen av den svenska a llmo
gen hörde inte till någon av d essa grupper, 
och var följaktl igen inte he lle r särskilt in-

Figur 1:7 

tresserad av dessa marker, i de ras egenskap 
av odlingsmarke r. De krävde allde les för 
mycket arbete för att utgöra rationella före
tag, samtidigt som de i sina obearbetade till
stånd tillgodosåg en lång rad behov till en 
be tydligt lägre kostnad . 

Detta förhållande avslöjar sig genom d en 
spänning mellan överhe ten , här be traktad i 
bred bemärkelse som den agrara eliten och 
d en sta tliga och länsbaserade jordbruksor
ganisatio nen, och allmogen , som framträ
d er i synen på sj ösänkninga r och mossod
lingar. I de skriftliga källorna är det framför 
all t eliten som kommer till tals, varmed bön
d ernas motsträvighe t framställts som ko n
servatism , tröghe t och lättja. Flera av de pro
j ekt som den agrara eliten genomförde, visar 
dock att den eko nomiska ra tiona li teten inte 
alltid var den största, u tan att de drevs på av 
en lika stark som vetenskapligt omo tiverad 
optimism. Som kommer att framgå i nästa 
kapitel be rodde detta de lvis på att torv marker-

Denna bild, från ett senare tidevarv, nämligen från anläggande! av Svenska Mosskulturforeningms Jörsöksgård 
Cisselås i Jämtland år J 920, får illustrera den enskilda mossodla.rens slit; såväl på 20-lalet. som under 1800-talet 
ulfö1des allt arbete för hand, och a.rbelsmomenten var många. Här sönder/ta.ekas mossens tuvor med en hacka. 
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na sällan utgjorde några rimliga j ordbruks-
marker om inte a r tificiella nä ringsämnen 
kunde tillfö ras. Detta var inte möjligt i nå-
gon större u tsträckning förrän under 1800-
talets sista decennier. 

Noter 
1 Se t.ex. Liljewall 1996 (amologi), särsk.ill s. 5. 
2 Faggot 1741, s. l. Se även Faggot J 747, s. 2. 
3 von Linne 1740; Wrcde 1743, s. 11; Ankarcrona 

1744, s. 7; Berch ] 746, s. 3. Om denna resurstill-
vara tagande strävan, se Runefelt 2005, kap. 3. 

4 Föreläsning i ekonomi, vid Uppsala unive rsitet, 
citerad genom Andersson 1946, s. 7. 

5 Ingers J 948, s. 90; Osvald 1956-1957, s. 121 . 
6 Osvalcl 1956-1957, s. 1240'. Om 1700-talets diskus-

sion om förbättrad ängsoclling, se ;1ven Fryksen 
1973, s. 17ft; sam t Kåhre 1996. 

7 Vetenskapsakademien 1761, s. 85: "Om orsaken 
ti l Mossa på ängar, samt hvilket sätt är det bästa 
och minst kostsamma, at förekomma och utrota 
elen samma." Tävli ngen vanns av kyrkoherden 
J acob Stenius. 

8 Sörlin 1988, kap. Il. 
9 von Linne 1960a, s. 47; även s. 60f. 
10 Berch & Norclholm 1953 (1749), s.12; Berch & 

T icleman 1953 (1750), s. 48f. 
11 Mennancle r 1743, s. 230f. 
12 Nordenschöld 1758, s. 11 , l 6f. Om Norclenschöld 

(i nte a tt blanda ihop med hans mer kände swe-
denborgianske släkting och namne), se O lsson & 
Pettersson 2002, s. 197f.; Låstborn 1764, s. 19f. 

13 Faggot l 750b,s.260f. 
14 Runeberg 1758, s. J 11. 
15 Berch & Fjällström 1746, § 21 . 
16 Kalm & Wegelius 1763, §4-7. Denna text före-

faller till vissa d elar vara e tt plagiat av Berch & 
Fj ällström 1760. 

17 Gadd 1776, §§ 33, 40-42; Wäsströrn 1776. 
18 Linne 1960, s. 61. Det är särskilt ängsmark Linne 

menar bör kunna bli mycket god i Lappland. 
19 Om dessa förordningar, se Hebbe l 939, nr 725. 
20 Faggot 1746, s. 5. Exempel på denna uppfattning 

om myrarna och kl imatet är Mennancler 1743, s. 
231; Wargen ti n 1757, s. L 76; Rune berg 1758, s. 
122f; Sch issler 1953 (1770), s. 15ff. 

21 Bringeus 1963, s. 13. Se även Olsson & Pettersson 
2002, s. 198. 

22 Rothof 1761; Tidström J 954, s. 27, 48f, se även 
sakregistret, uppslagsord "Mossodling", s. 155f. 

23 Brenner I 750a, 1750b; T idsu-öm 1954, s. 27, 48f; 
sak registret, uppslagsord "Mossodling", s. 155f; 
för en annan syn på dessa mossocllingat\ se Göt-
lin d 1999, s. 84. 

24 Brauner l 755, företal. 
25 Kalm 1977, r.ex. s. 199, 203. 

48 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 

33 

34 
35 

36 

37 
38 

39 

40 
41 
42 

43 
44 

45 
46 
47 

48 

49 
50 
51 

Berch & l'Jellström L 760, §1 l ; Ri:glemenle 1749, §8. 
Fischerström 1761, s. 237; även s. 231-234. 
O m dessa, se J-Iebbe 1939, n r 710-721. 
P J-n Uoh nsson, Per] 1917, s. 124. 
Om Dubb, se Högberg 1961, s. 103ff; om Castrcn, 
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J u hli n-Dannfelt. 1913, s. 55 om l 789 å rs lag; Hög
berg 1961, s. 255 om uppocll ingssällskap. 
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odlingsförsök, se Ö hrman 1991, s. 128. 
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63 Sappör: i.ngenjörssoldat med uppgift att u tföra 
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64 Anders Robert von Kraemer, Vid Martebo my,; 
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6.5 Laestadius 1981 [1824], s. 69. 
66 Laestadius 1981 [1824], s. 72f. 
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68 Bringeus 1963, kap. 3, s,unt 126ff. 
69 Carlsson 1956, s. 226; Bringeus 1963, s. 68f, not 

13. 
70 Grotenfelt, i Bringeus 1963, s. 13f. 
71 Bringeus 1963, s. l 28ff, 1341". 
72 Zachrison 1914, s. llf; Adolfsson 2000, s. 85. En 
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73 B,ingeus 1963, s. 14lff. 
74 Magn usson 1996,s. 190. 
75 Så t.ex. Gotland 1856-1860, s. 6f; Kronoberg 

1871-1875, s. 11, 1876-1880, s. 5; Kungliga lvfaj:ts 

befallningshafvandes Jemårsberällelse,: Ny följd. 
76 .Juhlin-Dannfelt 1913, s. 282; Zachrison 1914, s. 

13; Olsson & Pettersson 2002, s. 213. 
77 .Juhlin-Dannfelt 1913. s. 309. 
78 Bringeus 1963, s. 5-9. 
79 juhlin-Dannfelt 1913, s. 38f, 47. 
80 Llndwall 1998, s. 63; O lsson & Pettersson 2002, s. 

211. 
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1883, s. 5 ff. 
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1875, s. 13, l876-1880, s. St; Halland 1881-1885, 
s. 5, 1886-1890, s. 13; Kronobergs län 1876--1880, 
s. 4f; Örebro 1886--1890, s. 22; Kungliga M aj:ls be

Jallning1-/iafvandes Jemrlrsberällelse,: Ny följd. 
85 ~jöberg 1975, s. 97. Stephens författade även en 
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mossodl ing,u-, Afhandlingomängsvaltning, dilming 
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sätming 1841. 
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son 1945) behandla~ före taget och de inblandade 
helt okritiskt som stora idealister. Så en kelt för
höll det sig inte. Fryksen 1973, s. 51 ff, behandlar 
Aftonbladet.5 diskussion o m vattenavtappningar. 

87 Hie rca k1itiserades sedan för a tt ha svikit dessa 
och locka1 dem till Gotland n1ed falska och vidlyf~ 
tiga löften; det fanns inte arbete nog fö r dem och 
gotlän ningarna klagade i pressen på all dessa 
drev runt sysslolösa. Somliga höll d em dock fö r 
lata och Lröga; se Sjöberg 1975, s. 1 OOff. 

88 Sjöberg 1975, s. I 03. 
89 De tta företag har behandlats ingående av Fryksen 

1973, s. 185-247. samt Claeson 1999, kap. 3. 
90 .Juhlin-Dannfelt 1913, s. 310; Zachrisson 1914, s. 

12, om Ekensteen; Franzen 1971-1973 om [nde
betou. Hans bok. Om odling aflain- och mossar. Tiif 

lingsskrifl af Nyilö/1i11gs Läns Hushållningssällskap 

belönad med dess högsla. pris, utgavs i sammantaget 
fyra upplagor me llan 1851 och 1871. 

91 Örebro län, 1876-1880, s. 29, Kungliga J\foj:ls be

Jallningshafuandes Jemårsbe1ällelse1: Ny följd. 

92 J uhlin-Oannfel t 1913, s. 911:f. 
93 Torrläggningsföretag i olika regioner finns be

skrivna i Hushållni.ngssällskapens historiker. Fö r 
Hallands de l, se även O lsson & Pe tte rsson 2002, s. 
202ff. 

94 Lennqvist 1999, s. l68f, samt dennes bid rag i 
denna antologi (kap. 20). 

95 Se llbcrg 1999, s. 150, 155f. 
96 Om detta projekt, se Chrisliansson 1999. Samtida 

beskrivningar av detta pn~jekt är Laurell 1890, s. 
246- 266, samt Djurklou 1890, s. 266ff.; båda två 
var inblandade i prC>jektet. För ett ekonomiskt 
sett m er lyckat sjösänkningsföre tag, se Nerman 
[898, s. 61 - 86. 

97 Lennqvist J 999, s. 180. 
98 Olsson & Pettersson 2002, s. 202f. 
99 Olsson & Peuersson 2002, s. 204f. 
100 Claeson 1999, t.ex. kap. 3, s. 70ff. 
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101 O m provinsialläkarna. se Sjöstrand 2003. Lands
hövdingars berättelse: Gotland 1856-1860, s. 6f, 
187)-1 875, s. 7, 1876-1880, s. 3; Kronobergs län 
J 876-1880, s. 5f; i Kungliga Maj:ts bejallningshaf 

vandes Jemå1:,beriillelser. Ny följd. 
I 02 Detta har framhållirs av Statt.in 1980, s. 151 r. 
103 Stattin 1980, s. 150f, 153; Gö tlind 1999, s. 164-

204; Pettersson 2002, s. 30; Zach,ison 1914, s. 22f; 
Olai 1983, s. 57f. 

104 Andersson 1890, s. 446-449. 
l 05 Nerman 1898, s. 75. 
106 Claeson 1999, s. 75f. 
107 Refererat ijoh nsson 1923, s. 136. 
108 Indebetou 1858, s. 36, 12. 
109 Linne 1960, s. 16. Götlind 1999, s. 175, ger exem

pel på hur bönder ägnat sig åt sjö- och myrslåtter 
i Dalarna under 1800-talet; Frödin 1952, s. 60- 82, 
framhåller my,~ och kärrslåtterns betydelse i det 
norrländska j ordbruket. 

110 Bringeus 1963, s. 6; Myrdal 2000, s. 64. 
11 1 Om de gotländska myrarnas betydelse fö r bön

derna, se Sjöberg 1975, 891I. 
I 12 Sjöberg 1975, s. 92. 
113 Lennqvist 1999, s. 178; O lsson & Pettersson 2002, 

s. 201; Ström berg l.992, s. 48ff. 
114 Olsson & Pettersson 2002, s. 20) f. 
115 Lennqvist 1999, s. 170. 
lJ 6 Tengström 1803, s. 77IT. 
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KAPITEL 2 

Svenska Mosskulturföreningen 
1886-1939 
Leif Runefelt 

Denna uppsats ger en översiktlig bild av 
Svenska Mosskulturföreningens bildande 
och verksamhet fram til l 1939. Inledningsvis 
tas ett antal faktorer upp som låg bakom 
dess bildande. Därefter går j ag igenom för
eningens försöksverksamhet, rådgivning 
och upplysning med fokus på perioden fram 
till d et första världskrigets slut. På detta föl
jer en kort redogöre lse för föreningens ned
gångstid under 1920- och 1930-talen, fram 
till att staten kopplade ett starkt grepp om 
den 1936, för att slutligen, år 1939, slå ihop 
den med Svenska Vallodlingsföreningen, 
grundad 1916. Avslutningsvis resonerar j ag 
något kring föreningens roll och resultat i 
sin samtid och för eftervärlden. 

Bildandet av Svenska 
Mosskulturföreningen i en 
större kontext 
Svenska Mosskulturföreningen bildades den 
25 j anuari år 1886 på ett möte med Rogber
ga lantmannaförening i Jön köpings län, 
som en före ning för främjandet av mosskul
turen inom länet. Vid dess fö rsta samman
träde den 23 februari samma år utökades 
o mrådet till att inbegripa hela söd ra och 
mellersta Sverige. Året därpå föreslogs att 
fö reningen skulle täcka hela landet, och så 
beslöts den 10 j anuari 1888, då föreningen 
fick sitt slutgiltiga namn. 

Att Mosskulturföreningen bildades just i 
Jönköping, och just på 1880-talet, kan delvis 
ses som en slump. Ofta vad gäller föreningar 
och sällskap krävs för bildandet och den in
ledande verksamheten en eller flera eldsjä
lar som står för ett a lldeles särskilt engage
mang. Så var fallet till exempel vid bildandet 
av Lantbruksakademien i början av 1800-ta
let, där Abraham Niclas Edelcrantz var den 
drivande, ständigt närvarande kraften un
de r de första åren. Detta gäller också i hög
sta grad Svenska Mosskulturföreningen, vars 
bildande till stor del var ett enmansproj ekt. 1 

Carl von Feilitzen, som tidigare visat sig var a 
en dålig affärsman men en god entrep re
nör, upprättade år 1882 en kemisk station i 
Jönköping med syfte att genom vetenskap
liga rön bidra till jordbrukets utveckling i 
läne t. Genom resor runt om i länet såg han 
att där fanns stora torvmarker, som om de 
uppodlades skulle kunna lämna ett stort bi
drag till jordbruke ts avkastning. Han ansök
te om reseanslag från Lantbruksakademien, 
för att få göra en resa ne r till kontinenten 
m ed syfte att studera mossodlingar i Tysk
land och Holland. Akademien biföll ansö
kan , och på sommaren 1885 genomförde 
han sin resa. Nere på kon tinenten besökte 
han flera stora och framgångsrika odlingar, 
och greps av en övertygelse att detta borde 
vara m öjligt även i Sverige. 
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Figur 2:1 

CARL VON FEILITZEN (1840-1901) avlade bergs
examen i Uppsala 1863 och inledde sedan 
en rastlös och föga framgångsrik bana som 
industri- och affärsman. Arrenderingar av 
först Alsterfors bruk i Kronoberg och sedan 
Blomsfors bruk i Östergötland föll in te väl 
ut. 1871 grunda.de han Öfverums trädestil
lation a.-b., i Överum i Kalmar län, ett före
tag som han sedan drev i tre år. Därefter 
grundade han Tjusts tekniska fabrik a.-b., 
som även del ägnade sig å t trädestillation. 
Där blev han kvar i e ndast två år. Han bo
satte sig sedan i Jönköping, där han skall ha 
tillverkat tekniska produkter av olika slag. 
Först 1882 fick hans verksamhet en mer tyd
lig linje i och m ed att han grundade en 
kemisk station i Jönköping, med syfte att till-

På hösten samma år lade Carl von Feilit
zen i ett föredrag på Rogberga lantmanna
förening fram en plan på en mosskulturför
ening, som skulle finansieras av privatperso
ner, stat, län och hushållningssällskap, och 
som skulle verka för främjand et av moss
kulturen inom lande t. I januari åre t därpå 
bildades alltså Mosskulturfören ingen p å 
samma plats. Carl von Feilitzen blev vice 
ordförande ( ordförande var överstelöj tnant 
P.A. Ribbing) samt i egenskap av förening
ens föreståndare ledare n av verksamheten. 
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handa.hålla tjänster åt såväl lan tbruk som 
industri. De tta var en mer framgångsrik 
verksamhet, och ledde till att han 1884 an
togs av Jönköpings stad som stadens handels
ke mist, samt till att staten tog över ansvaret 
för stationen året därpå, med von Feilitzen 
som föreståndare. Carl von Feiliczen fick ge
nom den kemiska stationen upp ögonen för 
det svenska jordbrukets stora outnyttjade 
potential, och inledde därmed en intensiv 
upplysningsverksamhet kring jordbrukets 
förbättring, genom författarskap och före
drag. Genom läsning fick han kännedom 
om d e framgångsrika försök som gjorts 
inom mosskulturen i Tyskland och Holland, 
varpå h an sökte och av Lantbruksakade
mien beviljades medel för en studieresa år 
1885 till dessa länder samt Danmark. Resan 
övertygade honom om mossodlingens möj
ligheter, och väl hemkommen höll han i 
november 1885 ett föredrag i Rogberga 
lantmanna.förening betitlat "Huru skall moss
odlingen i länet inom den närmaste fram
tiden på lämpligaste sätt underlättas och i 
vidsträcktaste grad verkställas?". Därmed var 
ett initiativ taget till att bilda en mosskultur
förening, och von Feilitzens ambition var 
redan från bö1jan att den skulle gälla åt
minstone hela södra Sverige, inte endast 
Jönköpings län. Föreningen bildades året 
därpå, varmed Carl von Feilitzen inledde en 
lång period av frenetisk verksamhet i mass
kulturens tjänst, med etableringen och ut
vecklingen av försöksfältet Flahult som en 
central del vid sidan av stationen i J önkö
ping. Denna period upphörde först i och 
med hans död vid 60 års ålder 1901. ♦ 

Carl von Feilitzen hade i sina tidigare 
verksamh eter visat att han var en handling
ens man, och elen verksam h etsiver som 
präglade hans arbete med föreningen åren 
efter d ess bildande och ända fram till sin 
död 1901 är häpnadsväckande . De första för
söksfälten grundlades och de t första numret 
av Svens'1a Mosskulturforeningtms Tidshrift kom 
ut samma år som föreningen bildats. Den 
kemiska station von Feilitzen företr'ätt in
r ymdes frå n det åre t också i föreninge n s 
byggnad, och våren därpå ordnades där en 



kärlförsöksgård. Då hade han på hösten 1886 
redan hunnit med att ordna en mosskultur
utställning. Registret för Mosskulturfören
ingens tidskrift redovisar 188 bidrag, låt vara 
en d el mycke t korta, från hans penna mel
lan 1886 och 1902. 

Trots von Feilitzens rastlösa entusiasm kan 
emellertid Mosskulturföreningens bildande 
inte alls ses som en slump, helt avhängig en 
enskild individs energiska verksamhet. Tvärt
om hade mosskulturen varit på modet i Sve
rige i över två decennier när föreningen kom 
till, vilket framgått av föregående uppsats. I 
flera län hade statens lantbruksingeajörer lik
som hushållningssällskapen utfört omfat
tande kartläggningar av torvmarkerna, för 
a tt avgöra deras odlingsvärde. Ibland hade 
till kartläggningarna bifogats kostnaclsför
slag, och en rad företag hade också kommit 
till stånd tack vare dem. Tack vare ocllingslåne
fonclen som hade b ildats 1884 kunde staten 
skjuta till stora meclel.2 Även Lantbruksaka
demiens agrikulturkemiska avdelning bedrev 
en viss försöksverksamhet kring mossodling 
fram till 1894.3 Den verksamheten, som be
gränsade sig till att gälla göclsl ingsfrågor, 
kommer inte att behandlas här. 

Ser man till elen internationella utveck
lingen framstår bildandet som en synner
ligen tidstypisk företeelse, med motsvarig
heter i en rad europeiska länder (se kapitel 
12). Den växande befolkningen och elen 
därmed ständigt aktuella försöi;jningspro
blematiken måste förstås ses som en bak
grund. Denna utveckling hade dock pågått 
länge före föreningens bildande . Tre fakto
rer förklarar varför på 1880-talet tiden var 
mogen för en svensk m osskulturförening. 

Den första faktorn är utvecklingen under 
1800-tale ts andra hälft av e tt jordbruk base
rat på vetenskapliga rön och framför allt av 
utvecklingen av hande lsgödsel. Den andra 
är attjordhungern och försö1jningsproble
matiken i riket fick ett nytt kraftigt uttryck 
under 1880-talet i form av em igrationens 
kraftiga ökning, som ställde landsbygdens 
sociala fråga på sin spets. En trecije faktor 
var att framgångsrika försök till mossodling 
i andra, mer tätbefolkade europeiska länder 

därjorclhungern var större, framför allt Tysk
land, visade att en mer o rganiserad verksam
het inom mosskulturen kunde ge godare
sultat i kampen m ot emigrationen och den 
agrara fattigdomen. T de t följande skall de 
två första faktorerna behandlas, medan den 
tredje tas upp i en särskild uppsats i denna 
volym (kapitel 12) . 

Det rationella jordbruket och handels
gödselindustrins inmarsch på arenan 
Såväl e tt jordbruk baserat på vetenskapliga 
rön som handelsgödselindustrin utveckla
des snabbt under 1800-talets andra hälft." 
Detta var helt avgörande för mosskulturens 
utveckli ng. Det i föregåe nde u ppsats be
handlade gotländska projektets misslyckan
de på 1850-talet bestod främst i två ting: för 
det första lades ingen vikt vid att genomföra 
fullständiga utdikningar - något som var 
mycket kostsamt. För det andra, och fram
för allt, rådde stor brist på kali- och fosfat
gödselämnen i tonjordarna.5 De gotländska 
myrarna var för näringsfattiga för att kunna 
uppodlas utan tillförsel av konstgödsel -
me n den utvecklingen låg vid det gotländ
ska företagets genomförande ännu i sin 
linda. Bristen på näringsämnen liksom oför
mågan att kompensera för denna genom 
adekvat gödsling var ett problem för sam tli
ga mosskulturföretag före tiden för före n
ingens bildande." 

Utvecklingen under det sena 1800-ta le t 
var inte unik för Sverige. Flera europeiska 
länder såg under samma tid en liknande ut
veckling mot en allt större befolkning och 
en allt svårare fö rsörj ningssituation. Det 
rådde på flera håll i Europa en kronisk brist 
på växtnäring och n ya marker att uppodla, 
vilket gjorde det allt svårare att försö1ja den 
växande befolkningen. Detta framtvingade 
en rad nya kunskaper att på artificiell väg 
skapa alternativ i form av handelsgödsel 
( också benämnd konstgödsel eller mineral
gödsel) . 

Under 1800-talets fö rsta hälft utgjorde 
benmjöl elen stora hande lsgödseln. På 1840-
talet introducerades Guanon, fågelspillning 
som samlats i stora lager på öar utanför Syd-
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SVENSKA 

MOSSKULTUR-FÖRENINGENS 
TID SKRIPT. 

Redaktör och ansvarig utgifvare: Wilhelm Kylberg, Jönköping. 

N:o 2. 111 Mars. 111 1892. 

InneMIJsförteckningen återfinnes i slutet af häftet. 

Stadgar 
för 

Svenska Mosskulturföreningen 
antagne 

-vid Föreningens allmänna ordinarie sammanträde i Örebro 
den 6 Augusti 1890. 

§ 1. 

Föreningens ändamål är att befordra den inom vårt land synnerligen 
vigtiga mosskulturen samt att ·genom föredrag, skrifter, möten för öfver
läggningar och andra lämpliga medel sprida kunskap om odling af mossar, 
myrar, kärr och mader, om mossjords användande såsom jordförbättrings· 
medel och inom industrien samt .att med tillgängliga medel understödja 
försök med olika mossodlingsmetoder, gö,dselämnen och i öfrigt praktiskt 
verka till främjand"l af mosskulturen. Afven skall Föreningen utgifva en 
1idskrift, som behandlar mossknlturen och hvad dertill hörer. 

§ 2. 

Hvat· och en välfrejdad person, som vill medverka till F öreningens 
'ändamål, eger deri inträda såsom medlem med skyldighet att erlägga den 
eller de afgifler, som Föreningen bestämmer; och kan föreningsmedlem, om 
ban dertill finner sig befogad, utgå nr Föreningen vid slutet af dP.t .,, 
.hvarunder han derom gjort anmälan. 

Efter förslag af styrelsen eger Föreningen kall? 
personer, som ådagalagt synnerligt nit och ""' 
befrämjande, samt till korrespond • .. .,,. 
personer, som ge]....-.,..,....., 
Föreningens syf/ 
frie från _,.,,-,· 

Figur 2:2 
Del a.v första.sidan av ett nurnmer av Svenska J\llosskulturföreningens Tidskrift, där de stadgar som formulerades 
underfdreningens fdrsta tid u/Jjm!/Jades rned jämna mellanrurn. Fön ta pa.ragrajen redogör för föreningens ~y.fte, lik
sorn för dess verk.samhetsornråden .. Den egna Jörsöksverksamheten, som var helt central, har en undanskymd roll. I 
egenskap av f öreningens sekreterare mellan 1886 och 1907 var Wilhelm Kylberg länge tidskriftens redahtör. 
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amerikas kust. Detta organiska näringsämne 
kom snart emellertid att bytas ut mot oorga
niska ämnen. Under 1800-talets andra hälft 
var det superfosfate t som var den viktigaste 
handelsgödseln. Problemet med bristen på 
fosfor löstes genom den så kallad e Gilchrist
Thomasprocessen inom j ärntillverkningen. 
Denna innebar att man kunde ta tillvara fos
forrik järn malm geno m att skilja fosfaten 
från malmen. I sig ett viktigt steg inom järn
och stålind ustrin kom processen att betyda 
mycke t för handelsgödselindustrin , efte r
som slaggprodukten, "Thomasslagg" eller 
"Thomasfosfat", alltså den avskilda fosfaten , 
kunde användas som gödsel. 7 Thomasslagg
mjöl kom i handeln 1885, och blev tillsam
mans med kalisalt den mest använda göds
lingen på mossodlingarna i landet.8 Svensk 
produktion av T h omasfosfat kom igång i 
slutet av 1890-talet.9 

Mellan 1864 och 1868 importerad es i 
mede ltal drygt 600 ton artificie lla gödselme
d el. Åren 1874-78 var siffran 24 000 ton. På 
Gotla nd, rappo rterade landshövdingen 
Poignant, användes år 1886 402 ton, och år 
1890 1 852 ton. Mellan 1901 och 1905 var 
siffran för he la lande t ca 200 000 ton pe r 
år.10 Med denna utveckling öppnades nya, 
till synes oändliga möjlighete r a tt uppodla 
la ndets myrar och mossar. Den u tveckling 
som produktutvecklingen tog inom han
d elsgödselindustrin gjorde också mossmar
kerna särskilt lämpade för ett bruk av han
delsgödsel under 1800-talets avslutande de
cennier: medan dessa generell t sett lider 
brist på fosfor, kali och kaJk är de nämligen 
rikare på kväve. Medan industrin tidigt fick 
ut produkter vad gällde de tre förstnämnda 
ämnena, dröjde de t till sekelskiftet 1900 tills 
a rtificiellt kväve kom ut i handeln.' 1 

Framväxten av handelsgödselindustrin 
bör ses i samband med vetenskapens in
trängande i jordbruket, som ägde rum sär
skilt unde r 1800-talets andra hälft - utveck
lingen inom industrin var avhängig de ve
tenskapliga växtnärings- och markläror som 
utvecklades inom ag rikulturkemin e ll er 
lantbrukskemin. 12 Användandet av handels
gödseln skulle ske utifrån e tt vetenskapligt 

förhållningssätt. Mosskulturföreningen fö
respråkad e inte på något sätt ett okontrol
lerat e ller endast ökat bruk av handelsgöd
sel. Artificiella näringsämnen av a lla slag var 
dyra, och ett give t mål för all vetenskaplig 
elle r rationell j o rdbruksverksamhet ansågs 
vara att den skulle vara ekonomiskt långsik
tigt gångba r. Därför krävdes en omfattande 
försöksverksamhet vad gällde tillförandet av 
näringsämnen. 

Samma förhållningssätt gällde för he la 
jordbrukarens verksamhet. Masskultur i sig 
var ingen ny företeelse i Sverige, och bön
derna hade på o lika sätt sökt nyttja de resur
ser som våtmarkerna erbjöd, men metoder
na för d essa verksamhe ter hade inte byggt 
på vetenskapliga rön och försök, utan hade, 
enligt före ningens ta lesmän, genomförts 
utan ti ll räcklig kunskap oc h u tan några 
långsiktiga plane r. Det vetenskapliga jord
bruke t var en fö rutsättning för e n fram
gångsrik odling av näringsfattiga marker, 
och Mosskulturföreningen var i hög grad 
ett uttryck för elen ökade till tron till ve ten
skapen och den ökade vikt denna gavs i sam
hället. De t sena 1800-talet och tiden fram 
till första världskriget var na turvetenskapens 
gyllene era i Sverige, som visats av bland and
ra Gunnar Eriksson , och nu skulle vetenska
pen ta över också inom jorclbruket. 13 Moss
kulturföreningens mål varvad dess medlem
mar ti llsammans m ed andra verksamma 
inom det vetenskapliga jordbruke t kallade 
e tt rationellt j ordbruk, inte vilketjorclbruk 
som helst. Därmed avsågs ett jordbruk grun
dat på vetenskape ns rön. Hyllningarna till 
de t ra tionella jordbruket klingade högt un
der föreningens förs ta tjugofem år. Vid lant
bruksutställningen i Malmö 1896, där fören
inge n var väl represen terad, höll Dr Moritz 
Fleischer, chef för den berömda mossför
söksstatio nen i Bremen och e tt av de stora 
internationella namnen inom elen rationel
la rnossku lturen, e tt föredrag om mossocl
lingens tillstånd , som trycktes i sin he lh et i 
tidskriften. Där prisade ha n vetenskapens 
inflytande påjordbruke t: 

Om man hell a llmänt kan uLtala d en sat
sen , a u det nuvarande jordbruket först 
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därigenom nått den storartade utveckling, 
hvarorn man förr ej hafl någon föreställ
ning, att del i den vetenskapliga forskning
en erkände sin verksammaste medhjelpare, 
så gäller detta i högsta grad rnosskulturen. 14 

Framväxten av det rationella jordbruket var 
en segdragen process som startat långt före 
Mosskulturföreningens dagar. Idehistorikern 
Erland Mårald har visat hur den kemiska ve
tenskapen och dess analysinstrument suc
cessivt utvecklades under 1800-talets lopp. 
Agrikulturkemin, en direkt tillämpbar kemi 
sysselsatt med jordbruket och samhällets för
sö1jningsproblematik, utvecklades ur denna 
och kom snart att bli en självständig veten
skap. Dess syfte var att förbättra skördarna 
utan att slita utjordarna och därmed att ska
pa ett hållbart, högproduktivt jordbruk. 

Som Måra ld har visat skedde från ca 1880 
en utveckling från agrikulturkemi till ren 
kemi (jordbrukskemi). Medan agrikulturke-

Figur 2:3 
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min i hög grad var inriktad på tillämpad 
forskning gick utvecklingen inom vetenska
pen från 1880 dock i andra riktningen; mot 
e n mer sluten forskningsvärld, där forsk
ningen bedrevs för forskningens egen skull 
snarare än för de svenska lantbrukarnas di
rekta nytta. '5 Lan tbruksakademiens experi
mentalfält ute på Frescati i Stockholm kan 
tjäna som ett exempel. Det hade byggts upp 
under 1800-talets första hälft med ett uttalat 
syfte att tjäna som en skärningspunkt mel
lan teori och praktik, alltså mellan veten
skapsmännens forskning och lantbrukarnas 
arbete på fälten. Denna målsättning visade 
sig dock vara för ambitiös; forskarnas utåt
riktade uppgifter var alltför tidskrävande, 
och kopplingen mellan det praktiska och 
det teoretiska kom därför att bli en pappers
konstruktion. När den rena kemin sedan 
kom att vinna mark p å agrikulturkemins be
kostnad, övergavs helt kopplingen mellan 
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Gamla länsresidenset vid Östra Storgatan i 
J önköping var Svenska Mosskulturförening
ens högkvarter från starten 1886 till 1903. 
H uset är byggnadsminne, u ppförd es på 
1 790-talet och byggdes till på 1830-tale t. 
Landshövdingen (vänstra porten) och läns
styrelsen (högra porten ) flyttade ut 1886, 
och huset köptes då av Jönköpings läns hus
hålln ingssällskap. Länsstyrelsens lokaler låg 
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i bottenvåningen , och dit flyttade samma år 
Statens kemiska station i J önköping, grun
dad av Carl von Feili tzen (tre rum) . Han in
rä ttade dessutom ett "lantbruks- och industri
museum" (två rum). Samma år :fick den ny
bildade Mosskulturföreningen sitt kansli där, 
och kunde anlita Kemiska stationen, fram till 
att föreningen 1890 inrättade ett eget labora
torium i huset. Fredrik von Feilitzen ♦ 



forskningen i laboratorierna och verksam
heten ute på fälten. Försöksanstalten blev en 
plats för utvecklandet av vetenskapliga teo
rier.16 

När Mosskulturföreningen bildades sked
de det delvis som en reaktion på denna ut
veckling. Grundarna m enade sig verka för 
fosterlandets bästa, och då måste en grund
bult i hela föreningens verksamhet vara ett 
intensivtförhållande mellan teori och prak
tik: de vetenskapliga rönen ansågs som vär'
delösa om de inte kom de svenskajordbru
karna till delo. 

Mosskulturföreningen och den sociala 
frågan 
Den som verkar för fosterlandets bästa bär 
på ett idealistiskt ideal. Erland Mårald har 
pekat på att det fanns ett ganska tydligt så
dant inom agrikulturkemin. Dess syfte var 
inte endast att åstadkomma mate riella och 
ekonomiska framsteg utan också att höja 
lantbruket och hela samhället kunskapsmäs
sigt. 17 När vetenskapen tränger ut praktiken 
blir det idealistiska draget svagare. Genom 
sin tonvikt på samspele t mellan teori och 
praktik kom Svenska Mosskulturföreningen 
att åtminstone inledningsvis präglas av en 
stark idealism. En bakomliggande orsak till 
föreningens grundande var också tidens so
ciala fråga, frågan om emigrationen, flykten 
från landsbygden, och landets möjligheter 
att försörja sina invånare. 

Den sociala frågan, "arbetarfrågan", fick 
ny aktualitet och nytt innehåll under 1880-
talet. Mot slutet av 1870-talet hade frågan 
om den industriella arbetarklassens levnads
förhållanden väckts. Den ekonomiska krisen 
under 1880-talet skapade därefter arbetslös
het bland såväl stadens som landets arbeta
re. Arbetslösheten framstod som tidens nya 
samhällsproblem. Detta har behandlats in
gående av Nils Eclling.18 Arbetslösheten i 
städerna förvärrades av elen stora inflytt
ningen till städerna från landet - vad som 
har kallats för flykten från landet. 19 Krissi
tuationen i riket ledde också till en ökad 
emigration. Emigrationen hade minskat un
der 1870-talet till följd av de bättre ekona-

miska förhållandena, men under 1880-talets 
första år ökade återigen antalet som lämna
de Sverige för ett nytt liv i USA, Tyskland 
eller något annat land. 1882 emigrerade 
52 000 personer. Såväl emigrationen som 
flykten från landsbygden väckte stor upp
märksamhet och oro bland landets politiker 
och debattörer. 20 

En lång rad åtgärder fördes fram som 
motåtgärder mot emigrationen, som förblev 
hög under hela 1880-talet.21 Flykten från 
landsbygden sågs dock i det närmaste som 
än mer skadlig, därför att staden ansågs vara 
en osanitär och osedlig plats för folket, som 
där omstöptes till en obildad massa eller pö
bel som var mottaglig för socialistiska villfa
relser. Landsbygden sågs däremot som en 
plats där individens sinnen kultiverades. Eg
nahemspolitiken, med dess inriktning på 
småbruk på landet respektive småhus i stä
dernas ytterområden var en väsentlig del i 
ideologin om industristadens osundhet och 
landsbygdens hälsosamma liv, och sågs av 
samtiden som ett medel mot såväl emigra
tion som migration till städerna, såsom vi
sats av Edling. För detta måste dock ny mark 
till, på vilken den sunda lantarbetarklassen 
kunde bo och försörja sig. Nyodlings- och 
utdikningsföretag hamnade då högt upp på 
agendan. Urban von Feilitzen, litteraturkri
tiker och samhällsdebattör, tillika Carl von 
Feilitzens bror, som skrev flera i samtiden 
uppmärksammade arbeten om den sociala 
frågan , menade att det var genom att fler 
människor fick tillgång till egenjord som en 
bättre situation kunde skapas på landsbyg
den och rörelsen över gränsen och mot stä
de rna stoppas. Han var inte alls ensam om 
den uppfattningen.22 

Nyodling och nybildning av mindrejord
bruksenheter ansågs aJ\tså vara nödvändiga 
för att hindra den negativa utvecklingen. 
Det var inte endast Mosskulturföreningens 
medlemmar som menade att denna nyod
ling till stor del skulle ske på kärr och mos
sar. Som vi sett ovan upplevde masskulturen 
redan sedan några årtionden en högkon
junktur, eldad av det vetenskapliga jordbru
ket och av handelsgödselns utveckling. Torv-
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markernas, och då särskilt Norrlands oänd
liga myrvidders potential togs upp även i 
rikspolitiken. 1883 hade ett beslut fattats om 
låneodlingsfondens bildande, såsom redovi
sats i föregående uppsats. Beslutet om od
lingslånefonden baserade sig delvis på en 
undersökning utförd av Lantbruksakade
mien , som visade att en ordentligt utförd 
mosskultur kunde fördubbla landets odlade 
areal.23 Bara några år efter Mosskulturfören
ingens bildande var frågan om nyodling och 
kolonisering uppe i riksdagen. Dessa turer 
har behandlats ingående av Eclling: Jord
brukslägenhe tskommissionen 1891-92 lade 
fram avancerade planer på en utdikning av 
lämpliga torvmarker över hela riket, och 
framför allt i Norrland. Kommittens förslag 
blev dock ratade e tt efter ett av de olika re
missinstanserna, som fann förslagen dåligt 
underbyggda och orealistiska i ljuset av vad 
statens budget tillät.24 

Med tanke på det klimat och den situa
tion som rådde under 1880-talet, ägnar de t 
inte att förvåna att det från bö1jan stod kla rt 
a tt syftet med Mosskulturföreningen de lvis 
var att stoppa emigration och migratio n. 
Carl von Feilitzen skrev följande 1888: 

I det fjerran vestern , som hägrar för så 
många såsom ett fö rlofvat land , kunna våra 
kraftfullaste söner underkasta sig ett mång
å rigt mödosamt lif fö r att skapa sig ett eget 
hem; skulle icke med samma ihä rdighet, 
samma försakelser, fäderneslandet kunna 
erbj uda dem en lika lycklig och oberoende 
framtid?2

" 

Svaret för von Feilitzen var förstås att,ja, det 
kunde det. Med formuleringar om att lan
dets söner önskade skaffa sig ett ege t hem 
anslöt sig von Feilitzen direkt till tidens ide
ologiska uppfattningar. Edling har visat att 
ordet "hem " var ett av det mest laddade or
den kring seke lskiftet 1900. Med ett hem 
avsågs då vanligen en mindre brukningsen
het på landet. Edling har framhållit att åt
skilliga poli tiker och opinionsbildare vid 
denna tid genom sin retorik och sina åtgär
der försökte försvara den bestående ord
ningen gentemot tre hot i tiden: utvand
ringen , socialismen och industrialiseringen. 
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Genom att bereda människor egna täppor 
på landet skulle dessa lockas bort från samt
liga dessa hot.26 Det är r imligt att anta att 
flertalet medlemmar i den tidiga Mosskul
turföreningen delade denna uppfattning: 
till stor de l bestod den av den godsägar
grupp som vi i föregående uppsa ts har sett 
bära mosskulturens fana högt ända sedan 
1700-talet, och som nu ibland förfasades 
över industrialise1;ng och tendenser till socia
lism.27 Vid föreningens sommarsammanträ
de i Jönköping år 1898 menade godsägaren 
och den ständige medlemmen i föreningen 
E. Mannerfelt från Östtomten utanför Ska
ra, att en pessimism präglade tiden som tog 
sig uttryck i "sociala läror" . I stället för att 
lyssna till dessa skulle man satsa på närings
livets förbättrande och sedlighetens höjande 
genom att erbjuda det svenska folket egna 
hem på landet, gärna på torvmarke r. På så 
sätt kunde "socialismens hugskott" undvikas 
och det germanska folkets inneboende kär
lek till j orden och det egna hemmet tillgoclo
ses.28 

Mosskulturföreningens 
verksamhet i stora drag 
Några å r efte r föreningens bildande fick 
elen statligt stöd, e tt tecken på elen vikt som 
tillskrevs jordbruks- och försöijningsfrågor
na under denna tid. Som vi skall se nedan 
var staten dock inte villig att tillgodose varje 
föreningens önskning. Det har redan fram
gått att föreningen strävade efter a tt upp
rätthålla kopplingen mellan teori/forskning 
och praktik. Dess uppgifter blev därför att 
såväl bedriva forskning kring mosskulturens 
grunde r som att se till att forskningsrönen 
framställdes och spreds på sådant sätt att d e 
blev direkt tillämpade av landets jordbruka
re. De tta förblev under hela föreningens 
existens ett centralt tema.29 Föreningens so
ciala syfte var väl integrerat i dessa uppgifter: 
e tt rationellt j ordbruk på tidigare obrukade 
eller felaktigt brukade marker skulle inne
bära e tt tillvaratagande av hittills vilande eller 
illa nyttjade resurser i samhället, varmed lan-



dets sammantagna försörjningsförmåga kun
de ökas. Därmed skulle kunna skänkas, om 
inte en lösning så ändock en lindring, på ti
dens stora sociala fråga, frågan om den agra
ra fattigdomen och emigrationen. 

Verksamhetsområden och organisation 
Enligt stadgarna skulle föreningen befrämja 
och öka kunskapen om mosskultur, genom 
forskning och försök, genom spridning av 
rön och kunnande direkt till jordbrukarna, 
samt genom att skapa intresse för mosskul
turen bland såväl bönder som allmänhet. I 
det följande kommer j ag främst att beröra 
de två första av dessa aspekter, som vi kan 
kalla försöksverksamhet och forskning ( teo
ri), samt hjälp med prover, upplysning och 
rådgivning till jordbrukare (överföring av 
teoretiskt kunnande till praktisk verksam
het) . Den tredje aspekten, propaganda n 
(väckande av in tresse för mosskul turen i 
stort, bland såväl bönder som statsmakt och 
organisationer), berörs i mindre grad. 

När vi strax skall redogöra för den första 
aspekten kommer det att framgå att fören
ingen lade sin energi på flera olika verksam
h etsområden. Givetvis handlade mosskultur 
till största delen om nyodling och odling av 
mossar, myrar och kärr, vad vi kan kalla 
mossodling. Det finns dock olika typer av 
mossodling: spannmålsodling, foderväxtod
ling, vallodling, och så vidare. Med tiden 
kom mossodlingen för Mosskulturförening
en i a llt högre grad a tt h andla om vallod
ling. Vid sidan av mossodlingen kan vi dock 
urskilja två andra områden ino m vilka för
eningen verkade. I begreppet mosskultur 
ingick torvtäkt för bränn torv, torvströ eller 
annan industriell torvanvändning e ller torv
förädling. Därtill verkade föreningen länge 
för en inventering av rikets torvmarker och 
torvtillgångar. I d e t följande kommer som 
ytterligare ett särskilt arbetsfält även kolonat
rörelsen och då särskilt frågan om koloniser
ingen av Norrland att behandlas. Avslut
ningsvis berörs skogsdikningen, som av and
ra vid de nna tid fördes till mosskulture n , 
men vilken endast i ringa grad intresserade 
Mosskul turföreningen. 

För att kunna upprätta en fungerande 
organisation var man beroende av mede l. 
De första åren fick man pengar huvudsakli
gen från medlemmar, hushållningssällskap 
och landsting. Från 1890 trädde dock staten 
in som en all tm er gene rös givare. Därmed 
kunde föreningen anställa avlönade tjänste
män. Redan nu etable rades den organisa
tion inom vilken verksamheten sedan be
drevs ända till dess att den omorganiserades 
av staten 1939. I täten för verksamheten stod 
en föreståndare, som också var redaktör för 
föreningens tidskrift. Föreningen hade ge
nom historien endast fem sådana: Carl von 
Feilitzen till 1901, sedan dennes son Hjal
mar von Feili tzen till 1921. Därefter hette 
föreståndaren Hemfrid Witte fram till 1925 
(formellt 1927). Den internationellt kände 
mossforska ren Hugo Osvald var förestån
dare fram till 1934, varpå följde Gerhard 
Rappe. Under föreståndaren anställdes ett 
antal sko.lade ~jänstemän. 1891 anstä lldes en 
botanist som också var torvgeolog. Denne 
var normalt ensam även om de t under några 
å r på 1910-tale t fanns två. Botanisterna var 
stationerad e i föreningens kemisk-botaniska 
laboratorium i Jönköping. Där huserade na
turligtvis också föreningens kemister, varav 
den första anställdes 1890. Noterbart är att 
en av de få kvinnor man finner i det tidiga 
vetenskapliga jordbrukets historia i Sverige 
var föreningens kemist 1892-1900, Eva 
Nordenskiöld. Efter 1897, då Hjalmar von 
Feilitzen skolades in som exU"a kemist, ha r 
det normalt funnits två kemister. Ivar Lug
ner var fören ingens förste kemist från 1901 
till 1932. En särskild inspektor övervakade 
försöksgården Flahult. Även på den posten 
finner vi en som länge och troget tjänade 
föreningen , nämligen Hjalmar Åkerberg, 
som tillträdde 1905 och som satt kvar ända 
till omläggningen 1939. När försöksgården 
Gissel ås i Jämtland anlades 1920 fi ck även 
den en inspektor eller föreståndare, Manne 
Stenberg. 

Som vi skall se nedan sköttes d en rådgi
vande och upplysande ve rksamhe ten på fäl
tet av de så kallade kulturingenjörerna. Den 
första anstäJldes 1888. Länge var denne en-
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sam, men 1904 inrättades en assistentrjänst 
som i själva verket var en andra kulturingen
jörrjänst. 1910 anställdes en tredje kulturin
genj ör på grund av för stor arbetsbörda, 
varpå landet delades in i tre kulturingen
j ö rsdistrikt. 30 

Forskning och Jörsöksverksamhet inom 
mossodlingen 
Forskningen och försöksverksamheten skul
le hela tiden inta den mest framträdande 
rollen i föreninge ns verksamhet. De allra 
första åren bedrevs dock e ndast en ringa 
försöksverksamhet, till förmån för rådgiv
ning och spridning av redan kända rön.31 

Detta berodde på att försöksverksamheten 
var en dyr och utrustningskrävande verk
samhet. Carl von Feilitzens rastlösa arbete 
liksom det faktum att man inte bö1jade all
deles från början utan tog avstamp från den-

Figztr 2:4 
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HJALMAR VON FEILITZEN (1870-1928). Som Er
land Mårald visar i kapitel 3 knöts 1-ljalmar 
tidigt i sitt liv till sin faders verksamhet, nå
got som inte var ovanligt vid denna tid, såväl 
i vetenskapliga sammanhang som i andra. 
Efter studier vid Alnarp och i Göttingen , 
där han 1897 avlade filosofie doktorsexa-

nes befintliga kemiska station i Jönköping, 
gjorde dock att arbetet för att bygga upp en 
verksamhet gick fort. Redan 1887 bildades 
en kärlförsöksstation i anslutning till den 
kemiska stationen. Med kärlförsök avses för
sök som bedrivs u nder särskilt omsorgsfull 
kontroll och i skyddad miljö, oftast som för
studier till mer normala försök. Dessa star
tade på allvar år 1890, då en ny så kallad ve
getationsgård anlades, även den i Jönköping. 
Några år in på 1900-talet flyttade föreningen 
från den kemiska stationen och hushållnings
sällskapets lokaler, till nyuppförda lokaler 
m ed ett kemiskt-botaniskt laboratorium di
rekt i samband med vegetationsgården. 

År 1890 påbörjades anläggningen av för
eningens fasta försöksgård, Flahult utanför 
Jönköping. Då hade en tillfällig försöksgård, 
också den i närheten av Jönköping, Su·öms
berg, använts under något år; där lade för-

men, började han följande år som förste 
assistent i Svenska Mosskulturföreningen. 
Redan sedan 1893 hade dock utbildningen 
varit målmedvetet inriktad motjusL moss
kulturen: studierna i Sverige och Tyskland 
interfolierades av ett drygt år i anställning 
vid Moritz Fraenckels firma i Göteborg, som 
representerade ett tyskt kalisyndikat, det vill 
säga en konstgödseltillverkare, som genom 
Fraenckel visade stort intresse för främjan
det av svensk masskultur. Under sin studie
tid i Tyskland genomgick han praktik bland 
flera av landets mest framstående agrar
kemister. Avhandlingen, Ueber die Zusammen
setzung und die Pentosane des T01fes, handlade 
förstås om torv. Därmed var det naturligt att 
han efter faderns död 1901 efterträdde den
ne som föreningens föreståndare. 1921 lämna
de han föreningen, efter att ha utnämnts till 
professor och föreståndare förjordbruksav
delningen vid Centralanstalten för försöks
väsendet påjordbruksområdet. Hjalmar von 
Feilitzen var under sin tid inom Mosskultur
föreningen makalöst arbetsam med en myck
et omfattande publikationsförteckning. Även 
efter 1921 publicerades mängder av artiklar 
kring jordbrukets försöksverksamhet i Sve
rige. Vid endast 58 års ålder avled han emel
lertid 1928. ♦ 



eninge n ned sin verksamhet år 1894. Flahult 
kom a tt bli d en viktigaste fasta försöksgår
den för föreningen, liksom under dess för
sta årtionde de n enda verkliga försöksgår
den i Sverige .32 Marken på gården , som ef
te rhand uppodlades allt mer, var till stor del 
dåligt förmultnad vitmossjord, typisk för det 
småländska höglandet. Den odlade ytan var 
1895 21 h ektar, 1910 36 h ektar o ch 1936 
45,6 hekta1- (se vidare kapitel 3) .33 

Vitmossjorden p å Flahul t var mycket nä
ringsfattig, och därför u tmärkt som försöks
fält och som demonstrationsfält över den 
rationella mossku lturens möjligh ete r. De n 
var d ock inte särskilt representativ fö r moss
o dlin garna i landet. Nor mal t upptog e n 
bruka re bättre ma rk före en sådan närings
fattig mark, och merpar ten av d e tonj ordar 
som uppodlades under föreningens tid var 
kärrma rker som h ade bättre förutsättningar 

Figur 2:5(t 

Upprättandet av ett större permanent försöks
fält var en central del av Carl von Feilitzens 
föreställning om hur Mosskulturföreningen 
skulle se u t. Inspira tionen hämtade han 
från sin studieresa i Tyskland, H olland och 
Danmark under 1885. Flahults försöksgård, 
eller som den inledningsvis kallades, "Moss
fäl tet", grundades 1890. Marken var ti ll 
största delen ste1il h ögmosse - samma typ av 
mark som var föremål för omfattande jord
bruks- och kolonisationsprojekt i Tyskland 
(se kapitel 12), men som egentligen var och 
förblev ganska ovanlig somjordbruksmark i 

för odling än fler talet mossar.31 För att få ett 
mer re presentativt område a tt göra fö rsök 
p å arrenderade föreningen år 1906 en a n
na n gård i närhe ten , Torestorp. Denna gård 
låg i anknytning till Eckersholms torvströfa
brik och var beroende av den järnväg som 
fanns till fab rike n ; när d enna lades ned 
1918 kom också försöksverksamheten a tt 
läggas ned . Förs t 1924 kunde föreningen 
skaffa och bekosta e n gård att ersätta To res
torp, Svartökän~ belägen endast en km frå n 
Flahult, dit den snart kom att räknas. 

1920 an lad e föreningen ytte rligare en 
försöksgå rd, Gisselås i Jäm tland, och 1929 
påbörjades e tt fast försöksfäl t i Sö rbyn i Väs
terno rrland, e n egendo m ägd av Mo och 
Domsj ö . Platsern a var väl valda: å ena sida n 
en gård represen ta tiv för de h årda omstän
digheter som ett nybyggarliv i Norrlands in
land innebar, å and ra sidan en gård förlagd 

Sverige, där merparten av uppodlade torv
marker utgjordes av kärrmarker. Trots detta 
blev Flahult tidigt i viss mån ett centrum för 
svensk j ordbruksforskning. Det berodde på 
att den länge var landets enda fasta försöks
gård - det dröjde till exempel 40 år innan 
en statlig sådan tillkom. De försök som där 
utfördes rönte sålunda stor uppmärksamhet 
inom svenskjordbruksvetenskap. Bilden vi
sar vallodlingar med den stora ladugården 
och andra ekonomibyggnader i bakgrun
den. Fotografen,Jansson, är okänd. ♦ 
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vid Norrlandskusten med sitt särskilda klimat 
och jordmån. Vid sidan av föreningens egna 
försöksgårdar bedrev den e tt antal hundra 
lokala försök utlagda hos e tt hundratal olika 
lantbrukare i lanclet.35 Dessa var av mer elle r 
mindre permanent karaktär och huvuddelen 
av arbetsbördan låg på elen jordbrukare som 
valt att avlåta en del av sin mark till försöks
verksan1het. Till exempel bedrev föreningen 
fö rsöksodlingar med sockerbetor, stråsäd 
och vall på torvmark på Gotland redan från 
1890-talet.36 

Vad handlade då föreningens omfattande 
forskning och försöksverksamhet rörande 
mossodlingen om? Eftersom verksamheten 
var omfattande såväl vad gälle r antal som 
bredd är de t svårt att göra en fullständig redo
görelse för denna. Man kan dock dela upp 
försöken och forskningen i några centrala 
kategorier. Vi har då första) ett arbete som 
gick ut på att förbättra bedömningen av 
torvmarkers d uglighet för ekonomiskt bär
kraftig odling, gen om att öka kunskapen 
om olika markers kemiska sam mansättning
ar. På denna fö ljer en andra kategori b ), 
som är mycket omfattande och som intar en 
cen tral position i verksamheten, nämligen 
frågan om hur de fysikaliska och kemiska 
brister olika marker uppvisar kan m otver
kas. Det handlar då om försök kring tillför
sel av gödsel och kalk, liksom försök av olika 
göclselsorter och nälingsämnen samt av oli-

64 

Figur 2:5b 
Är 1906 inköpte föreningen 
10 hektar odlad god kärr
jord där Toresto1jJsmossens 
Jörsölisfält anlades. Försöils
odling skedde därefter sam
tidigt i 418 fJmr:eller. 

ka grödors reaktio n på olika gödselsorter. 
Därpå följer en tredj e kategori c), som rör 
själva odl ingsarbetet: försök rörande clik
ning, torrläggning, samt kring de problem 
som ofta uppstod vid plöjning, ha rvn ing, 
fräsning och så vidare, på grund av den upp
odlade torvmarkens fysikaliska egenskaper. 
En sista kategori d ) handlar om val av grö
dor och växtföljd. 

a) Avgörande om jorden cluger för ekonomiskt 
bärkraftig odling - forskning kring jordars ke
miska sammansättning. Det var vid tiden för 
Mosskul turföreningens verksamhet svårt att 
få e n mossoclling lönsam. Framför allt nyod
lingen, men även elen upprepade odlingen, 
var kostsam vad gällde både arbetsinsats och 
pengar. En stor del av föreningens rådgivan
de verksamhet gick u t på att fastslå huruvida 
en viss torvmark var ekonomiskt lämplig att 
uppodla - jag återkommer till detta nedan. 
Denna rådgivning måste bygga på en solid 
kunskap om o li ka marktyper, liksom på 
fungerande mätmetoder för att kunna av
göra en torv:marks duglighet. 

Kunskapen om detta ackum ulerades så
väl i det kemisk-botaniska laboratoriet och 
vid vegetationsgården som ute på försöks
gårdarna. Tonjordarnas kemiska samman
sättning varierar stort, men samtliga skiljer 
sig kraftigt från fastlandsjordarna. Den ke
miska sammansättningen var helt avgörande 
för graden av tillförsel av v:äxtnä1i ng, och kom 



därför att bli central; om brist på något vä
sentligt ämne rådde, fanns det ingen möjlig
he t att bedriva ett lönsamt jordbruk utan att 
tillföra dyrbar handelsgödsel. Därför kom 
föreningens verksamhet i det kemisk-bota
niska laboratoriet att domineras av analyser 
av j ordars kemiska sammansättning. Av de 
totalt 36 000 prover som föreningens kemis
terutförde fram till 1936 var 12 000 tonjords
prov och 12 000 analyser av skörde resultat. 37 

Resultaten från dessa kombinerades med 
botanistens mikroskopiska analyser av torv
marker, samt med resultat frå n försöksgår
darna.38 Redan den utförligt valda placering
en av dessa innebar att samtliga de odlings
försök som geno mfördes där, i grunden var 
försök om vilka j ordar som var odlingsbara 
och med vi lka metoder; försöksgård arnas 
olika lägen syftade till att visa hur en effektiv 
odling bäst kunde geno mföras på o lika 
m arktyper och, framför allt i och med Gis
selås bildande, olika klim at. Såväl utsäde 
som skörd från försöksgårdarna analysera
des av botanisten.39 

Vid brukandet av en torvmark är det be
träffande dess kemiska sammansättning 
främst föijande faktore r man särskilt måste 
beakta: kalkhalten , kalihalten, fosforhalten 
samt kvävehalten. Mosskulturföreningen ut
förde en lång rad försök vad gäller samtliga 
dessa ämnen. Här finns inte möjlighet att gå 
igenom försöksverksamheten i detalj. Istäl
let kan några särskilda resultat framhållas. 
Ett av dessa gälle r kalkhalten. Man upptäck
te tidigt att denna varierade kraftigt mellan 
olika torvmarker. Mossjordar ä r alltid fattiga 
på kalk, medan kän jordarnas halt kan vara 
såväl h ög som låg. Ungefär h älften av de 
svenska torvmarkerna var enligt Hugo Osvald 
i behov av a tt extra kalk tillfördes.4° Fören
ingen utförde bland annat på Flahult en rad 
försök med kalk, och kunde där konstatera, 
att det vanliga mätsättet, att fastslå kalkhalten 
i procent i jorden, inte var lämpligt, eftersom 
den befintliga kalken ofta låg långt ner i 
marken , medan kulturväxternas rötter var 
förhållandevis ytliga. På så sätt kunde man 
fas tslå, att det för att bedöma en to rvmarks 
odlingsbarhet vad gällde kalken inte räckte 

a tt e ndast mäta kalkmängd e n i procent. 
Även till synes kalkrika torvmarker var fö r 
kalkfattiga vid odling. Istället började man 
mäta mängden kalkhalt i jorden ne r till 20 
cm djup.41 

Osvald menade i sin bok Myrar och myrod
ling från 1937 att föreningen tidigt uppnått 
ett viktigt resultat vad gäller kvävetillför
seln.42 Många tonjordar är rika på kväve. Ett 
fåtal kärrjordar behöver gödslas endast med 
kali och fosfor för att ge goda skördar. Det 
finns dock många kvävefattiga moss- och kärr
marker. Möjligheterna att u ppodla d essa 
stärktes fö rstås i och med kvävets entre bland 
handelsgödseln kring sekelskiftet 1900. De t 
artificiella kvävet var dock dyrt, varför många 
j ordbrukare avstod även efter att kvävet kom
mit ut i handeln. Enligt Osvald fick de i detta 
beslut stöd av en gammal agrarkemisk före
ställning att känjordar i allmänhet innehöll 
tillräckligt med kväve. Mosskulturförening
ens analyser av en mycket stor mängd kärr 
och mossar visade dock att d enna föreställ
ning inte stämde. Generellt sett behövde 
även kärren en viss tillförsel av kväve. Här 
kunde all tså bönderna, om de gick efter sina 
gamla föreställningar som Mosskulturfören
ingen med sin uppfattning om det rationel
la jordbruket ville avlägsna, låta snålhe ten 
bedra visheten. 

b) Försök kring gödsling och halhtillförsel. 
Torvmarkerna är genomgående fattiga på 
kal i och lider än större brist på fosfor, varför 
sådant måste tillföras. Det är, som Hugo 
Osvald fastslog, frågan om kali- och fosfor
bristen som är den mossodlande lantbruka
rens stora problem. Det gäller att inte lägga 
på för litet, samtidigt som handelsgödseln 
var förenad med stora kostnader. Därmed är 
det inte konstigt att en stor del av försöksod
lingarna, liksom även kärlförsöken, ägnades 
åt d enna fråga; på Flahul t utgjorde göds
lingsförsöken en mycket stor del av samtliga 
försöksodlingar.43 Det gällde att utröna vil
ken som var den rätta kvantiteten i förhål
lande till en jords kemiska sammansättning. 
Vidare tog Mosskulturfören ingen på sig 
uppgiften att testa nya produkter all t efter
som de dök upp på marknaden. På grund av 
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deras höga priser fanns ingen möjlighet för 
en enskild brukare att testa sig fram; e tt fel
aktigt köp kunde tvärtom visa sig vara ödes
digert. Så till exempel försökte man avgöra 
vilket av de olika fosforsyregödselmedlen, 
superfosfat, thomasfosfat eller benmjöl som 
var bäst, varpå man kom fram till att skillna
derna mellan dem var ganska små.44 Denna 
konsumentupplysning var inte oviktig, efter
som det inom handelsgödselbranschen dök 
upp en del värdelösa varor och förfalskning
ar som såldes av på landet kringfarande han
delsagenter (se Erland Måralds uppsats om 
mosskulturens betydelse för handelsgöd
selns genombrott, kapitel 5) . Ett exempel är 
föreningens granskning av olika firmors för
sök att marknadsföra kali framställt ur kalk
rika bergarter som fältspat. Det visade sig att 
dessa medel ofta var verkningslösa. Försök 
att framställa kal i ur fältspat gjordes vid .flera 
tillfällen, men alltid med dåligt resultat.45 

Som nämnts tidigare krävdes ofta tillför
sel av kväve, varför liknande försök gjordes 
även beträffande artificiellt kväve. Flera för
sök gjordes också med stallgödsel, som just 
är ganska kväverik. 46 Genom att använda stall
gödsel kunde kostnaderna förvisso sänkas, 
men ett överhängande problem med stall
gödsling var att gödselmängden, som be
gränsades av antalet djur på gården, ofta 
behövdes till brukarnas fastlandsmarker. 
Därför var stallgödsling på mossodlingar 
mindre inu-essant, och -försöken därom be
gränsade, även om Hjalmar von Feilitzen 
under sin tid som föreståndare utförde en 
rad jämförande försök med stall- 1~espektive 
handelsgödsel.47 

Föreningen prövade en lång rad kalkpro
dukter, återigen i syfte att finna inte bara det 
effektivaste utan även det för brukaren bil
ligaste alternativet. Även vad gällde sättet att 
använda kalken gjordes många försök. För
söken var mycket konkreta till sin natur; så
ledes gjordes försök även på o lika sätt att 
lagra kalk.48 

Ett inte ringa antal försök gjordes också 
kring vilka grödor som krävde mer eller 
mindre av ett visst gödselämne. Genom ana
lyser av skördeprov försökte man också ut-
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röna hur mycket av växtnäringen som bort
fördes från ett fält i och med skörden. Där
till var det också viktigt att lägga på gödseln 
vid rätt tidpunkt, och även kring detta utför
des försök.49 Ett exempel är Carl von Feilit
zens redogörelse för försök, som visade att 
gödsling av potatis med råa kalisalte r sänkte 
stärkelsehalten i potatisen. Istället rekom
menderades klorkalium som skulle utspri
das på våren före sättningen.50 

c) V ikning, torrläggning och ocllingsarbetet -
torvmarkernas fysikaliska egenskaper. När en 
viss marks sammansättning fastslagits och 
den bedömts som ekonomiskt möjlig att 
uppodla, följer torrläggningen i form av dik
ning. Dikningen är förstås helt grundläg
gande för mossodlingar. Den inte endast 
torrlägger marken, utan får jorden att pres
sas samman - att "sätta sig" - och markytan 
att sjunka.5 1 Mosskulturföreningen genom
förde genom åren en stor mängd försök vad 
gällde dikningen. Vissa mossjordar är å ena 
sidan mycket känsliga för en a lltför stark 
torrläggning, e ftersom en sådan sänker 
grundvattenståndet medan marken inte till
låter rötterna att tränga ned tillräckligt:52 En 
alltför svag torrläggning - vilket var vanli
gare eftersom det på grund av de arbetsin
satser som krävd es var kostsamt att dika -
ledde å andra sidan till en alltför obetydlig 
sammansjunkning av jorden och en skadlig 
fuktighet. Särskilt vid Gisselås lades mycket 
av energin ned på dikningsförsök - och de t
ta var knappast märkligt, eftersom myren 
köptes obrukad i syfte att brukas, varför dik
ningsproblema tiken inföll av sig själv.53 Det 
största problemet var då att beräkna m ar
kens sättning; utan en sådan beräkning grä
ver man antingen för grunt e ller för djupt, 
vilket båda är två oekonomiska förfaranden. 
Själva dikningsarbetet liksom tillvägagångs
sätten för mossodlingens övriga arbetsmo
ment beskrivs ingående i Per Thunströms 
uppsats, kap. 11. 

Kring själva odlingsarbetet - röjning och 
jämning av markytan, bearbetning som plöj
ning, fräsning, harvning och vältning - ut
förde föreningen en rad försök som prägla
des av en su-ävan att motverka torvmarker-



nas ofta sämre egenskaper vad gäller odling. 
Vid mossodlinga r måste man nämligen ta 
hänsyn till , inte endast markens kemiska 
sammansättning, u tan även dess fysikaliska 
egenskaper. Det var främst torvmarkernas 
större lätthe t som krävde en viss försöksverk
samhet. Skillnaden i vikt mellan en ton.jord 
och en fastlandsjord är avsevärd: en tan1ord 
kan ha en volymvikt på endast e n tiondel av 
e n vanligjord."4 I en så lätt mark får de od-

Figur 2:6 

År 1889 inrättade Mosskulturföreningen en 
"vegetationsgård" vid Vedtorget i J önköp
ing. Här uppfördes 1903 en institutions
byggnad, efter ritningar av stadsarki tekten 
A. Atterström. Den var av trä med källare av 
betong. I källarvåningen han terade man 
torv- och skördeprover, som torkades, mal
des, tröskades, rensades etc. I bottenvåning
en låg kring en ljusgård kemiskt laboratori
um, botaniskt-geologiskt laboratorium samt 
bibliotek och arbetsrum fö r övriga tjänste
män: föreståndare, assistent, kamrer och 

lade växternas rötter dåligt fäs te. Stoftflyk
ten är större från en lätt jord, vi lket leder till 
a tt marken sjunker snabbt, något som ska
par å terkommande beh ov a tt fördjupa di
kena. En del torvjorda r blir efter uppodling 
därtill pulver- eller mjölartade i sin struktur, 
vilke t innebär en dålig vattenupptagnings
förmåga. Torv har använts som isolerings
material, och det beror på att den leder 
värme dåligt. Samtidigt är torven ofta mörk 

s.k. kulturingeajörer med ansvar för fö ren
ingens rådgivande verksamhet ute i landet. 
I vindsvåningen fanns ett innehållsrikt mu
seum/ utställning och vaktmästarbostad. 
Huset värmdes med kaminer och kakelug
nar med olika typer av insatser för torveld
ning. Efter föreningens sammanslagning 
med Svenska Betes- och Vallföreningen flyt
tades verksamheten till lantbrukshögskolan 
i Ultuna. Huset är rivet och på platsen lig
ger nu Erik Dahl bergsgymnasiet. 
Fredrik von Feilitzen. ♦ 
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varför den uppodlade torvjordens ytskikt 
absorberar mycke t solvärme. Det leder till 
problem. Späda plantor skadas av såväl het 
sol på ytlagret som av frost, eftersom den yt
liga värmen snabbt försvinner. Torvjord 
värms också upp långsammare på våren men 
behåller värmen längre på höste n. En av
görande konsekvens av detta är att tjälen går 
ur marken betydligt senare på en torvmark 
än på en vanlig mark. Detta är förstås till 
störst problem i Norrland. 55 

Om en tänkbar odlingsmark på flera av 
dessa punkter redovisar för dåliga siffror i 
en analys är det bortkastat att försöka odla 
upp den. I många fall kan problemen dock 
avhjälpas genom tillförsel av olika ''.jordför
bättringsmedel". Föreningen gjorde många 
försök vad gäller jordförbättringsmeclel, det 
vil l säga påförandet av mineraljord, sand, 
lera eller dylikt som innehåller näringsäm
nen som saknas på torvmarkerna, och som 
också bidrar till att göra torvmarkerna mind
re lätta. På detta område utvecklade fören
ingen den så kallade Flahultsrnetoden, vilken 
innebär att ljungen eller riset på marken 
först bränns av varpå mineraljord förs på i 
ett så jämt lager som möjligt. Denna metod 
kom enligt Hugo Osvald att bli gängse i lan
det.56 Jordförbättringen tas upp av Per Thun
ström (kapitel 11). 

En lättjord är behäftad med ytterligare 
ett svårt problem, nämligen en ringa förmåga 
att bära tunga dragdjur och tunga redskap. 
Utan vetskap om hur mycket marken kunde 
bära utan att sjunka ihop eller låta det bur
na sjunka ner kunde företag som plöjning 
och vältning innebära stora problem. Sär
skilt kunde torvmarkerna sällan bära tunga 
maskiner, och dragdjur måste förses med sär
skilda skyddsskor för att de inte skall sjunka 
ner ijorden.57 Denna torvmarkernas lätthet 
hade för övrigt en viss betydelse för övergi
vandet av mossmarkerna efter andra världs
kriget, då jordbruket mekaniserades. Med 
mekaniseringen kom traktorn, som var för 
tung för vissa torvmarker, samtidigt som den 
effektiviserade bruket av fastlandsmarkerna. 

d) Val av grödor och växtföljd; växtodlingens 
planering. Från spannmål till vallodling. På för-
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söksstationerna liksom på försöksgårdarna 
gjordes ett stort antal försök i syfte att avgöra 
vilka grödor som lämpade sig bäst för olika 
typer av myrmarker. En lång rad faktorer 
spelar in då detta skall avgöras; inte endast 
jordens kemiska och fysikaliska sammansätt
ning utan även meteorologiska förhållan
den, grundvattennivån, tjälens djup, och så 
vidare. På de fasta försöksgårdarna gjordes 
därför mätningar även av dessa faktorer.58 

Vad gällde val av grödor skedde under 
Mosskulturföreningens första decennium 
en viktig förändring, till vilken den åtminst
one i viss mån var orsaken. Den tidiga moss
kulturen, under 1800-talets första decennier 
- den brännodling som diskuterades i före
gående uppsats - var framför all t till följd av 
höga världsmarknadspriser inriktad på 
spannmålsproduktion. I längden var denna 
produktion ganska hopplös, då den inte 
byggde på någon fungerande lära om mar
kens näring. Spannmålsodlingarna sög när
ingen ur markerna, och avkastningen sjönk 
snabbt. Ovanan att ensidigt odla spannmål 
på tonjordarna kvarstod långt in mot slutet 
av 1800-talet, och under föreningens inle
dande å r var havre ännu det som odlades 
mest på svenska torvmarker. Havren var po
pulär, dels därför att den ansågs vara mest 
lämplig på de flesta tonjordar i det att elen 
krävde relativt sett mindre gödsling än an
nan spannmål, dels därför att havreodling 
då var en lönande verksamhet, fortfarande 
till fö ljd av h öga världsmarknadspriser. 
Mosskulturföreningen kom däremot ganska 
snabbt att överge den tanken, då de byggde 
sina värderingar på nyare växt- och mark
läror Liksom på den kännedom om växtnä1-
ingsämnen som följt med lantbrukskemin 
och handelsgödseln. Delvis på grund av för
eningens försöksverksamhet men också -
och framför a llt, bör sägas - på grund av 
fallande lönsamhet på havreodling, kom 
havren under 1890-talet att förlora sin posi
tion på torvmarkerna till förmån för en rad 
andra grödor. 59 Det ska ll inte förnekas att 
flera av föreningens representante r under 
de tidigare åren hyste stora förhoppningar 
om väldiga spannmålsskördar från rikets 



alla myrar och kärr. Föreningen visade dock 
snart, att om man nu skulle odla spannmål 
var det rågen , och inte havren, som bäst 
lämpade sig på de syd- och mellansvenska 
to1,:jordarna, medan kornet var bäst i Norr
land. 60 Annars förespråkades i allt mindre 
grad spannmål, och i allt högre baljväxter 
och rotfrukter, som framför allt inte avsågs 
som människoföda, utan för att liksom hav
ren användas som foder. Att särskilt potati
sen - och då även sådan avsedd för männis
kor - lämpade sig väl för odling på torvmark 
kom man dock snart fram till, och på detta 
område gjordes mängder av försök med 
olika sorters knölar. Potatisskördarna blev 
större på torvmarker än på fastlandsmar
kerna, och den mossodlade potatisen mot
stod dessutom kölden bättre, vilket gjorde 
den enklare a tt förvara. 61 

Om havren försvann från fälten på grund 
av världsmarknadens svängningar var den 
varierande växtföljd som ersatte den ensi
diga spannmålsodlingen till stor del Moss
kulturföreningens och andra agrarveten
skapliga organisationers och förespråkares 
förrjänst. Framför allt på Flahult gjordes en 
rad försök vad gällde denna. En lika viktig 
förändring som föreningen hade stor del i 
var den ökade vallodlingen - alltså gräsod
lingar för djuren att beta på - på torvmar
ker. Carl von Feilitzen hade verkat för en 
ymnig vall , men det var framför allt under 
1920- och 1930-talen som en stor del av för
en ingens försöksodlingar kom att inriktas 
på vallodling.62 Redan åren efter 1900 bör
jade dock Hjalmar von Feilitzen att på allvar 
intressera sig för vallen , och fö rsök med 
tonjordsbetesvallar inleddes såväl på Fia
hults näringsfattiga mark som på den bättre 
marken på Torestorp. Trots den inledande 
optimismen om stora skördar av spannmål 
på mossjordar, kom verkligheten att visa e tt 
annat förhållande: att det var svårt, och i 
Norrland omöjligt, att erhålla goda spann
målsskördar på myrmarker. Vallodling blev 
då e tt rimligare alternativ. 1911 inleddes en 
systematisk kontroll av avkastningen från 
föreningens vallodlingar, och Hjalmar von 
Feili tzen redovisade resultaten i förening-

ens tidskrift liksom i en broschyr, Om betes
vallar på torvjord ( 1917). Det bör i förbifart
en sägas att vallodlingen överhuvudtaget 
observerades mer under 1910-talet än tidi
gare, vilket också bildandet av Svenska Betes
och Valiföreningen år 1916 visar. 

Mosskulturföreningen a rgume nterad e 
för att vallodling på torvmarker kunde upp
visa ett lika bra, om inte bättre resultat, än 
vallodling på fastlandsmarker. Att det kunde 
bli bättre beror på torvjordarnas naturligt 
högre fuktighet. En gräsvall fordrar nämli
gen mer vatten än fle rtalet andra odlade väx
ter, för att ge en lika god avkastning. Detta 
beror i sin tur på att antalet växtindivider är 
betydligt fler på en vall i jämförelse med en 
lika stor odling av till exempel spannmål. 
Därtill är vallodlingarna beständiga och de 
täcker marken året om, och inte endast de
lar av året, såsom är fallet med spannmålen. 
Vallgräsen har också ganska korta rötter, vil
ket gör att de inte lika väl når ner ti11 jordens 
fuktigare inre. Hjalmar von Feilitzen rekom
menderade därför vallodlingar på torvmar
ker som ett komplement till spann målsod
lingar på fastmark.63 

En stor del av den ovan nämnda försöks
verksamheten kring gödsling och enskilda 
myrars egenskaper gällde förstås även vall
odlingen. Precis som det till exempel var 
viktigt att utröna vilka tonjordar som var 
odlingsvärda och vad som kunde odlas där, 
var det av vikt att undersöka vilka tonjordar 
som lämpade sig bäst för vallodling. 

Försöken kring vallodlingen rö rde an
nars framför allt systematiken - växtföljden 
- samt frö blandningarna; vilka grödor dessa 
bestod av och hur många. De t visade sig 
snart av försöken framför all t på Flahult, att 
betesvallarna gav mycke t god avkastning, 
även i förhållande till fastlandsmarkerna, 
och att dessa således utgjorde en av de mest 
lönsamma mosskulturformema.64 Stora delar 
av den utdikade marken på försöksgårdarna 
liksom på många av landets mossodlingar 
kom sedan att användas till produktion av 
vallgrödor. På Gotlands många uppod lad e 
myrar skedde för övrigt en liknande utveck
ling mot vall, då den satsning på sockerbets-
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odling som gjorts på d essa visat sig vara 
mindre framgångsrik, på grund av de myr
odlade betornas lägre sockerh alt och där
med sämre konkurrenskraft.65 Det var på 
detta områd e som föreningens försök upp
visade de finaste resultate n . I sin bok Myrar 
och Myrodling från 1937 kunde de n förre 
föreståndaren Hugo Osvald konstatera att 
försöken fallit mycket väl ut vad gäller skör
deresultat, samt att "den på mos~jordsbete
na grundade kreatursskötseln kan framvisa 
synnerligen vackra resultat" även i allmän
h et.66 

Vid tiden för utgivningen av Osvalds bok 
kom Mosskulturföreningen av staten att slås 
samman med Svenska Betes- och Vallfören
ingen, en förening grundad 1916 med syfte 
att främja just vall odlingen i landet, och ledd 
av vallodlingens karismatiske banerförare i 
Sverige, Anders Elofson. Sammanslagningen 
visar på den ökade betydelse vallen kommit 
att få inom mosskulturen, i och med att vall
odlingarna visat sig vara ett betydligt mer 
framgångsrikt och realistiskt företag än spann
målsodlingama. Ännu gugo år senare, 1956, 
kunde Osvald konstatera att flera av de vallar 
Mosskulturföreningen anlagt ännu gav en 
god avkastning.67 Vallodlingen behandlas av 
Magne Tuvesson i kapitel 4. 

Under Mosskulturföreningens tidevarv 
gjorde växtförädlingen på allvar entn,; i j ord
bmksvetenskapen. Även om MosskuJturför
eningen själv inte imiktade sig på att ta fram 
nya sorter, var den snar med a tt pröva dem 
som kom fram från annat håll. De arbeten 
som Mosskulturföreningen gjorde och som 
berörde växtförädlingen behandlas i Mats 
Gustafssons uppsats i denna an tologi (kapi
tel 9). 

Torvtäkt för bränntorv, torvströ och an
nan industriell torvförädling 
MosskuJturföreningen beaktade ända sedan 
starten den industriella potentialen i torv
markerna, och gjorde särskilt försök m ed 
torvströ. Åren efter sekelskiftet 1900 fick 
torvfrågan stor aktualite t, men nu var det 
främst bränn torven som hamnade på agen
dan till följd av de ökade energibehov som 
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kom av den fortgående europeiska industri
aliseringen. Den vid sidan av veden främst 
begagnade kraftkällan, stenkolen, var utsatt 
för starka prisfluktuationer och steg kraftigt 
i pris efter år 1900 på grund av ökad kon
kurrens om d e befintliga resu rserna, allt 
eftersom a lltfler regioner i he la Europa 
drogs in i industrialiseringen. En begynnan
de e lektrifiering hade visserligen kommit 
till stånd, men även om de svenska städerna 
kom att elektrifieras tidigt var problemen 
stora vad gällde transporten av el på och till 
landsbygden. 

I Sverige, liksom på andra håll på konti
nenten , ägde en mindre "torvbubbla" rum 
från 1900-tale ts början fram till åren efter 
första världskriget, en bubbla vilken jag re
dogör för i en särskild uppsats i denna anto
logi (kapitel 14) . Den närdes av höga sten
kolspriser, elen ännu inte vunna tilltron vad 
gällde e lektricitetens möjligheter, samt en 
obändig optimism kring möjligheterna att 
på ett effektivt sätt tillvarata energin i Sve
riges närmast oändliga torvtillgångar. Moss
kul turföreningen var en av de ledande före
språkarna av bränntorv, men var inte alls 
ensam i sin till tro på torven mellan 1900 
och 1920. Sveriges Geologiska undersökning 
började kring 1910 rikta stort intresse mot 
torven, och 1903 startades en statlig låne
fond för främjande av torvinclustrin. Staten 
utförde också försök med att driva SJ:s tåg 
med torv, något som Mosskulturföreningen 
propagerade starkt för. På statligt ini tiativ 
tillsattes en torvkommitte 1916 - eftersom 
stenkolspriserna skjutit i höjden under kri
get - samt genomfördes från början av 1900-
ta le t en rad försök och författades flera 
forskn ingsrapporter, bland annat av The 
Svedberg och Sven Oden. 1921 sammanfat
tade Oden rönen i j ernkontorets annaler 1921. 
Samma år kom den statliga Torvkommittens 
betänkande, i vi lke t efterlystes ytterligare 
forskning. r,s Bland medlemmarna i kommit
ten finner man för öv1igt Hjalmar von Feilit
zen. Vid denna tid var dock bränntorvens 
tid redan ute: bubblan sprack när stenkols
priset rasade efter kriget och elektrifiering
en på landsbygden sköt fart - från att fem 



procent av landets åkerareal hört till elektri
fierade gårdar år 1917 steg den siffran till 30 
procent 1920.69 Under de tjugo års tid som 
bubblan varade lyckades man aldrig komma 
på någon effektiv utvinnings- och framställ
ningsmetod genom vilken arbetsinsatsen 
kunde minskas, varför torven aldrig kom att 
bli konkurrenskraftig. 

Under bränntorvens glansdagar riktade 
Mosskulturföreningen en inte obetydlig del 
av sin försöksverksamhet mot att avgöra vil
ka egenskaper som krävdes av torven vad 
det gällde fuktighet med mera för att den 
skulle vara lämplig som bränntorv, samt mot 
olika metoder att minska kostnaderna för 
produktionen av god bränntorv. Hindren 
mot torvens användande som bränsle låg i 
dess stora vatteninnehåll, i svårigheterna att 
torka den på ett effektivt sätt, samt i upp tagan
det av torven ur mossarna, ett mycket arbets
intensivt och därmed kostnadskrävande 
projekt (vilket framgår av Ronnie Liljegrens 
uppsats om torvtäktandet i Sverige, kap. 13). 
Kemisterna utförde ca 3 500 prov kring bränn
torven, varav en stor majoritet skedde under 
torvbubblan. 1904 utförde de hela 579 pro
ver, år 1912 239 stycken och år 1918 305 
stycken; efter 1921 kom de endast under ett 
år över tio stycken. 70 

Den mest användbara och ekonomiskt 
försvarbara torvprodukten under denna tid 
var torvströet, alltså torkad och riven torv att 
använda som strö i stall och ladugårdar. För
eningen genomförde en lång rad försök 
kring torvströet, som alla enligt Hugo Osvald 
visade dettas överlägsenhet ifråga om vätske
uppsugningsförmåga i förhållande till andra 
strömedel. Ungefär 2 700 kemiska försök 
gjordes kring torvströet, varav en stor del 
skedde på uppmaning av statsmakten under 
mitten på 20-talet. 71 Trots detta kunde Os
vald konstatera - år 1937 - att torvströet in te 
fått det genomslag han menade att det hade 
förtjänat i svenskt jordbruk. 72 Även torvströ
et behandlas mer ingående i kapitel 13. 

Inventeringen av rikets torvmarker 
Mosskulturföreningens etableringstid var 
också, som sagt, naturvetenskapens gyllene 

era i Sverige. En del av den naturvetenskap
liga expansionen var inventeringen av Sveri
ges natur; botaniskt, zoologiskt, geologiskt, 
och så vidare. Folk for land och rike runt 
och mätte, registrerade och räknade, och 
hela tiden fanns bakom dessa inventeringar 
ett utpräglat nyttotänkande: det som inven
terades skulle kunna komma riket till godo. 
Sveriges Geologiska undersökning, SGU, grun
dades 1858, och hade som uppgift bland an
nat att inventera Sveriges geologi. I gräns
landet mellan geologi och botanik ligger 
torvmarkerna, och SGU kom tidigt att be
röra dessa, bland annat i sina kartpublika
tioner. En torvingenjör anställdes 1901 , och 
en torvgeolog 1909.73 

Även Svenska Mosskulturföreningen kom 
dÖck att ge sig i kast med detta inventerings
uppdrag. Uppdraget att utföra noggranna 
undersökningar och redogörelser för en
skilda mossar och myrar liksom för större 
regioner föll på föreningens botanister/ 
torvgeologer. Aterigen är omfatmingen inte 
att förakta. Särskilt aktiv var föreningens bo
tanist under de första 15 åren, Robert Tolf. 
Denne for runt på vidsträckta resor och un
dersökte mossar och myrar, och resultaten 
redovisade han i föreningens tidskrift lik
som i särskilda skrifter, som till exempel My
rarnes beskaffenhet och odlingsvärde samt foder
växtfloran m . m. inom Norrbottens län, en 
grundlig genomgång av läne ts myrar och 
deras växtlighet. Sammanlagt undersökte 
Tolf i föreningens tjänst 4 644 torvmarker 
fram till sin död 1904.74 Syftet var att visa på 
var marker lämpliga för uppodling, och för 
industriellt tillvaratagande, fanns. 

Med Tolf försvann elen aktive eldsjälen i 
inventeringsverksamheten. Tiden för Tolfs 
bortgång sammanfaller dock med att kon
junkturen för bränntorvsproduktionen vän
der uppåt och intresset för torvens tillvara
tagande ökar bland näringsliv och styrande. 
Den förs te statliga torvingenjören, Ernst 
Wallgren, som liksom många andra under 
denna tid var mycket optimistisk, beräknade 
att det i Sverige fanns bränntorv motsvaran
de landets dåvarande årliga stenkolsimpon 
för de närmaste 1 500 åren.7" Mosskulturför-
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eningen fortsatte att propagera för behovet 
av en torvinventering, och SGU framlade 
senare (1912) ett förslag till e n systematisk 
inventering av alla landets torvtillgångar -
något som inte bifölls av statsmakterna. 
Mosskulturföreningens botanister fortsatte 
göra inventeringar av ytterl igare ca 3 000 
torvmarker fram till 1920. Samma år presen
terade den år 1916 tillsatta Kolo nisations
kommitte n sitt betänkande, som också rym
de en inventering över odlingsbara torvmar
ker i Norrlands kronoparker. Kommittens 
omfattande inventeringsarbete, som pågått 
me lla n 1916 och 1920, hade letts av Moss
kulturföreningens botanist och torvgeolog 
Emil Haglund, som också presenterade in
venteringen i en omfattande bilaga till kom
m ittens betänkande. 76 Efter 1920 genom
förde fö reningen inga fle r inve nteringar, 
eftersom SGU året innan till slut fått i upp
drag att starta en rikstäckande invente ring 
av torvmarkerna. Iställ et producerade en
skilda rjänstemän inom föreningen mono
grafier över enskilda torvmarker. En sådan 
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ROBERT ToLF (1849-1904) blev under knap
pa ekonomiska förhållanden fårgarelärling 
i Vrigstad och sedan färgare i Ingatorp i Små
land, men han hängav sig på fritiden tidigt 
åt botaniken. Två uppsatser av denne lek
man infördes under 1880-talet i Vetenskaps
akademiens handlingar, den ena om små
ländsk mossflora, den andra om granläm
ningar i torvmossar. Dessa artiklar rönte 
uppskattn ing, och Tolf blev snart bekant 
med Mosskulturföreningens grundare iJön
köping. Han anställdes sålunda som fören
ingens förste botanist år 1890. Senare blev 
han även föreståndare för J önköpings läns 
frökontrollanstalt, ledare av arbetarins titu
tet i Jönköping, samt medlem av stadsfull
mäktige i samma stad. Han var framför allL 
en outtröttlig inventerare av svenska mossar, 
fram till sin död undersökte han 4 644 en
skilda mossar, och resultaten publicerades 
löpande i föreningens tidskrift, där sam
manlagt ett 70-tal artiklar finns författade av 
Tolf. Han avled plötsligt i ett slaganfall 1904, 
mitt i ett anförande i stadsfullmäktige. ♦ 

är Gunnar Boobergs arbete över Gisselåsmy
ren, en annan Hugo Osvalds internation ellt 
kända avhandling över Ko mosse från 1923. 77 

Till följd av bränntorvens förlorade ställning 
under 1920-tale t kom för övrigt statens intres
se för systematiska inventeringar att sjunka 
snabbt, med resultat att SGU:s verksamhet 
på detta område snart upphörde på grund 
av uteblivna statliga medel. 

Den sociala frågan - Kolonat och 
koloniseringen av Norrland 
Föreningens sociala syfte kom tydligt till ut
tryck genom föreningens strävan att skapa 
möjligheter för och frän-tja en kolonatrörel
se på myrmarker, främst i Norrland. Att för
verkliga de vackra orden om ett hem för lan
dets söner visade sig e mellertid vara ett svårt 
företag. Optimismen var fö rhållandevis stor 
ännu under 1890-talet En skribent i tidskrif
ten hade inspirerats av e n resa till kolonat 
på mossmark utanför Hannover, och såg i 
detta en möjlighet för Sverige, och för sig 
själv att parafrasera Tegner, framhållande att 
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man genom en kolonatverksamhet kunde 
"inom egna gränser förvärfva Finland åter".78 

1897 lät fören ingen upprätta två självstän
diga småjordbruk - kolonat efter tyskt möns
ter - på mossmarker vid Flahult. Den fort
sättning med nationell betydelse som man 
väntade sig därav uteblev dock; skalan för
blev mycket liten. Så inrättades till exempel 
ytterligare tre kolonat av föreni ngen i Små
land först 1907, attjämföra med de tusentals 
kolo nat i Tyskland som var de ras förebil
der.79 Kostnaderna för upprättandet av 1897 
års två kolonat var höga, närmare 6 000 kr. 
(föreningens samlade utgifter detta år upp
gick till 46 000, inkomsterna till 43 000) .80 

Då den sociala frågan drogs till sin spets 
under 1880-talet hade flera opinionsbildare 
pläderat för en uppodling av de norrländska 
myrvidderna. Samtidigt som Mosskulturför
eningen bildades lades de första motionerna 
fram i riksdagen om kolonisation i Norrland 
och om ett hävande av förbudet mot nybyg
gen på statens kronoparker.8 1 De stora järn
vägsbyggena i det inre av Norrland mellan 
1880-talet och de t första decenniet på 1900-
talet gjorde enorma vidder tillgängliga för 
mänsklig bebyggelse. Många var de enskilda 
individer som decennierna före och efter se
ke lskiftet propagerade för orrlands koloni
sation och för exploatering av dess naturre
surser, och även staten verkade i samma rikt
n ing.82 Kolo nisationsprojekt på kronans 
mark, i kronoparke rna i de nordligaste länen, 
skedde till exempel år 1891 , 1909 (odlings
lägenheter på 50 år) samt år 1918.83 År 1894 
beviljade riksdagen medel för en kemisk och 
växtbiologisk station i Luleå för att främja 
forskningen kring norrländskajordbruksför
hållanden, och år 1906 inrättades en särskild 
nyodlingslå nefond för Norrland.8" Viljan 
b land jordbruksvänliga politiker och debat
töre r att skapa egna hem på landet stärktes 
efter sekelskiftet 1900 av den allt större ar
betskraftsbristen inom jordbruket. Trots en 
avtagande emigration jämfört med 1880-talet 
hängde också emigrationshotet som en skug
ga över landet även åren efte r 1900. 

Som jag skall återkomma till nedan fanns 
d et vad gäller Norrlandsfrågan en intresse-

kollision mellan skogsbruket ochjordbruks
förespråkarna, och många politiker var för
stås måna om att skydda den expansiva och 
exportinriktade skogsindustrin. Som eko
nomhistorikern Sten-Ove Bergström har vi
sat fick den norrländska kolonisationen sin 
mest framträdande plats under 1910-talet, 
då ledande politiker som Karl Staaf och Ar
vid Lindman framhöll denna som en fråga 
av u tomordentlig betydelse för hela riket. 
Frågan kom upp i riksdagen vid ett fl ertal 
tillfällen, och år 1916 tillsatte Kungl. Maj:t 
på riksdagens anmodan l 916 en kolonisa
tionskommitte, med uppdrag att inventera 
befintliga odlingsjordar i Norrlands krono
parker samt att ge förslag på hur kolonaten 
kunde utformas och understödjas. Att kolo
nisationen skulle ske på torvmarker visade 
en inventering utförd samma år, enligt vil
ken det fanns över 34 000 ha torvmarker att 
uppodla i ett första skede, men endast 900 
ha fastrnark. Kolonisationskommitten utgick 
också från antagandet att torvmark i högre 
grad än fast mark var lämpad åt kolonat
verksamhet.85 Tanken var nu att man skulle 
skapa egna hem som inte var tillräckliga för 
att försörja en familj. Därigenom bands de 
som bodde där som arbetskraft till d e om
kringliggande gårdarna liksom till det sä
songsbetonade skogsbruket, samtidigt som 
de ändå gavs möjlighet att åtminstone delvis 
försörja sig själva med egetjordbruk, vilket 
skulle hålla dem kvar i landet.86 

Mellan 1918 och 1924 bedrevs kolonisa
tionsförsök på e tt fyrtiotal områden i orr
land; varje plats rymde ett anta l enskilda 
hushåll.87 Den norrländska lånefonden kom 
dock inte att utnyttjas i den utsträckning 
man hoppats på. De norrländska småbrukar
na levde under små förhållanden och var 
inte intresserade av att skuldsätta sig. Därför 
kompletterades fonden år 1927 med stats
bidrag för nyodlingsföretag.88 Detta kom att 
användas i betydligt högre utsträckning, och 
det visar att statens förhoppningar om ett 
utöka t jordbruk i Norrland ännu mot slutet 
av 1920-talet var höga. Dessa förhoppningar 
uttsycktes även i statliga Kolonisationsnämn
dens betänkande av år 1925, vari Norrlands 
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myrjordar framhölls som en outnyttjad re
surs som skulle kunna omvandlas till bär
kraftigajordbruk.89 Som Bergström har visat 
kom dock kolonisationen efter 1925 huvud
sakligen att handla om att skapa arbetskraft 
för ett rationellt skogsbruk i statliga skogar, 
och endast till ringa grad om att skapa små
jordbruk.90 

Med tanke på Norrlandsfrågans framträ
dande plats under decennierna efter 1880 är 
d e t något förvånande att Mosskul turfören
ingens intresse för Norrland inledningsvis 
var ganska svalt. Före det första decenniet 
på 1900-talet publicerades ytterst få artiklar 
i tidskriften som rörde Norrland, även om 
Robert Tolf redovisade en rad undersökning
ar av norrländska myrar under 90-talet.91 

Först efter sekelskiftet riktades föreningens 
blickar på allvar norrut. 191 3 förlade fören
ingen sin årliga resa för medlemmarna till 
Norrbotten. 1916 ansökte Mosskulturfören
ingen om anslag från statsmakterna för att 
upprätta en permane nt försöksstation i 
Norrland. Klimatet där var så mycket sämre 

Figur 2:8 

än i mellersta Sverige, att den intensiva för
söksverksam het föreningen hade bedrivit 
längre söderut inte fullt ut kunde användas 
på de norrländska förhållandena och därför 
inte heller som underlag för en koloniser
ing. Det krävdes en försöksverksamhet un
der samma förhållanden som de tänkta ko
lonatens. Initiativet till försöksgården var 
ursprungligen inte föreningens, utan Arvid 
Lindmans, som motionerade i frågan i Riks
dagen . 1919 beviijades ett anslag på 22 600 
för grundläggandet, och 9 000 för den årliga 
driften.92 Föreningen lyckades dock inte fin
na någon lämplig gård att arrendera, utan 
inhandlade istället en obrukad myr, och od
lade upp denna samt byggde kring den en 
försöksgård. Den fick namne t Gisselås, och 
ligger utmed inlandsbanan i J ämtland, i -
och representativ för - det norrländska in
landet.93 Kos maderna för anläggandet av för
söksgården skenade dock iväg, då det blev 
betydligt dyrare att bö1ja från början än vad 
det hade varit att arrendera en befintlig 
gård, och staten fick skrida till med ett lån 

Ett av de två första mosslwlonaten vid Flahult. Bilden ger intryck av en egnalzemsidyll, men av denna, från den 
tyska kolonatrörelsen insjJirerade rörelse blev del nästan intet; sarmnantaget endast fem kolonat, alla vid Flahult. 
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på 80 000 kr. Detta hämmade föreningens 
övriga verksamhe ter samt gav den ett solkat 
anseende i statsmakternas ögon.94 

Trots bakslagen vid Gisselås sattes ända in 
på 30-talet en stor tilltro till möjligheterna 
att bedriva j ordbruk på torvmarker på dessa 
nordliga breddgrad er. De t gällde inte en
dast Mosskulturföreningen. Såväl enskilda 
som myndigheter och o rganisationer av 
olika slag förespråkade en utvidgad odlings
areal i Norrland som en lösning på skogs
bygdernas försöijningsproblematik.95 

Samtidigt som jordbruksbefolkningen 
minskade i andra delar av landet ökade den 
länge i Norrland. De som tillkom var små
brukare som endast delvis kunde fö rsö1ja 
sig på sitt j ordbruk. Någon mer omfattande 
spannmålsproduktion kunde det av klima
tologiska skäl inte b li tal o m. I stället hand
lade det o m boskapsskötsel och foderpro
duktion genom fodersäd och vallodling. 
Mosskulturföreningen hade inte aktiv de l i 
dessa småbrukares tillkomst; några kolonat 
liknande de som föreningen anlagt i Små
land kom den inte heller att anlägga i Norr
land. Däremot bedrev föreningen från 1923 
en ganska omfattande rådgivnings- och för
söksverksamhet bland kolonister i Väster
bottens och Gävleborgs län. Dessa pågick till 
en bit in på 1930-talet och finns redovisade 
i en artikel av kulturingenjören för non--a Sve-
1ige Edvard Hole från 1934.9t, Hans J ohans
son redogör för Norrlandsfrågan i en sär
skild uppsats (kapitel 10). 

Försök rörande skogsdikning och 
skogs odling 
En inte ovanlig företeelse under 1900-talet 
är skogsodling på myrmark. Det var också 
vanligt förekommande i Tyskland och Dan
mark under den senare delen av 1800-talet. 
Carl von Feilitzen måste ha sett en del av 
dessa odlingar i Tyskland. Även i Sverige gjor
des försök med mindre skogsodlingar på myr
mark under 1800-talet, till exempel i Örebro 
län.97 Svenska Mosskulturföreningen ägna
de sig dock endast i ringa grad å t skogsod
ling på mossar. Kanske var den svenska för
eningens ringa intresse förenat med de stora 

svårigheter som fö re låg vid skogsodling på 
myrmark. Stor osäkerhe t rådde vad gällde 
dikning och markberedning inför planter
ingen, och många av de försök som gjordes 
både inom och utom Sve rige uppvisade en 
lång rad brister i form av då lig växtlighet 
och skadade träd.98 På Flahult inleddes ett 
skogsdiknings99

- och skogsodlingsförsök på 
viunossemark 1905, med ett resultat som be
dömdes som "synnerligen klent". De flesta 
plantor frös ihjäl under vintern, och de 
överlevande blev små och klena.100 Några få 
enstaka försö k gjordes också därutöver. I 
förhållande till satsningarna på jordbruk 
och industriellt utvinnande av torv, var dock 
skogsodlingen före kriget helt marginell. 

De t fanns mer fram trädan de orsaker bak
om föreningens ringa intresse för skogen, 
än att det endast förelåg svårigheter. För det 
första var föreningens intresse inledningsvis 
inriktat på frågan ornjordhungern i Sverige. 
Att då ta för det framtida j ordbruket värde
fulla mossar i anspråk för skogsodling skulle 
vara kontraproduktivt. Det förefaller som 
att Carl von Feilitzen inte alls skall ha intres
serat sig för frågan. I den digra rapport från 
sina besök vid försöksstatio nen i Bremen 
och från en internationell mosskulturutställ
ning i Berlin, publicerad i föreningens tid
skrift 1887, berörs skogsodlingen med en
dast två rader: det sägs att den fanns väl 
representerad. I övrigt ingenting.10 1 

En andra anledning är mer komplex. 
Carl von Feilitzen avled år 1901 , m en inte 
he ller därefter ventilerades på långa tider 
något större inu·esse för skogsocllingsfrågan. 
Orsaken stod att finna i den för tiden så ak
tuella Norrlandsfrågan . Mosskulturfören
ingen drev frågan om Norrlands myrars 
uppodling. Tanken var att d essa utsträckta 
ödemarker kunde torrläggas och ge försörj
ning åt tusentals och å ter tusentals männis
kor som annars kanske sökte sin utkomst 
u tanför Sveriges gränser. 

Bland norrlandsdebattörerna fanns dock 
starka krafter som menade att en uppodling 
av de norrländska myrarna var e t t vansin
nesprojekt, och att dessa efter genomförd 
dikning iställe t skulle planteras med träd, 
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för att på så vis bli en del av den svenska 
exportinriktade trävaruindustrin. Detta var 
den kapitalstarka och kraftigt expanderande 
skogsindustrins, och då främst Mo och Dom
sjös Frans Kempes, linje. Den argumentera
des för vältaligt av flera av landets mest fram
stående norrlandskännare, som till exempel 
geologiprofessorn i Uppsala Arvid Högbom 
och den ekonomiska geografins ledande 
man, Gunnar Andersson. Högbom skrev en 
rad artiklar om möjligheterna till ett utökat 
jordbrnk i Norrland genom kolonisation, där 
han ställde sig mycket skeptisk till den tan
ken, för att istället förespråka skogsbrukets 
ianspråktagande av de norrländska myr
vidderna. w2 Kempe genomförde också om
fattande dikningar på myrmarker utmed 
norrländska kustlandet för skogsodling.103 

Det skulle alltså även av den anledningen 
vara kontraproduktivt för Mosskulturfören
ingen att säl la sig till skogsplanteringens 
vänner; den skulle då hamna på kollisions
kurs med sitt ursprungliga och huvudsakliga 
syfte, nämligen att främja uppod]andet av 
mossar landet över. Man skulle därvid kun
na föreställa sig att föreningens intresse för 
skogsodling ökade i och med att såväl jord
hungerproblematiken som Norrlandsfrågan 
under 1920-talet blir mindre brinnande. Så 
förefaller dock inte vara fallet, om man ser 
till föreningens publikationer i ämnet. På 
Flahult inleddes förvisso begränsade försök 
med skogsodling under 1930-talet, men de 
fullföljdes inte. t01 

Mitt inledande resonemang i detta avsnitt, 
om att Mosskulturföreningen undvek försök 
kring skogsodling på grund av dess svårig
hetsgrad klarar knappast en granskning: för
eningen drog sig inte för svåra och kompli
cerade försök vad gäller mossocllingen. Ar
gumentet kan snarare vändas på, och blir då 
närmast ett erkännande av Mosskulturfören
ingens försöksverksamhets betydelse. Kun
skaperna vad gäller skogsdikning och skogs
plantering på myrmark förblev nämligen 
betydligt sämre än vad beträffar jordbruket. 
Först på 1930-talet insåg skogsdiknin gens 
förespråkare sålunda att torvmarkernas olika 
växtnäringsförhållanden hade avgörande 
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betydelse för hur odlingarna utvecklade 
sig. 105 Vad gäller jordbruket var detta givet 
redan från Mosskulturföreningens första 
dagar. 106 Skogsdikningen och skogsodling på 
torvmarker i Sverige behandlas av Per Elias
son i kapitel 8. 

Rådgivning, provtagningar och 
upplysning 
Hittills har vi mest uppehållit oss kring det 
botanisk-kemiska laboratoriet och vegeta
tionsgården i Jönköping, samt kring försöks
gårdarna. Vi bar då främst berört ackumule
ringen av det teoretiska kunnandet. Av de 
36 000 prov som gjordes av föreningens 
kemister var till exempel endast ca 1 000, 
insända av landets brukare. 107 Deras direkta 
koppling till brukarna var därför ganska 
svag. 

Anläggningen i Jönköping och försöks
gårdarna var dock endast två av de ben för
eningen vilade på. Merparten av förening
ens arbete med rådgivning och upplysning 
vilade på två andra ben. De var dels publika
tions- och utställningsverksamheten, det vill 
säga tidskriften och andra publikationer rik
tade till rikets jordbrukare liksom deltagan
det vid lantbruksmöten och utställningar, 
dels de så kallade kulturingenjörerna och 
deras resor runt om i landet. 

Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift 
kom ut med ett första nummer redan 1886, 
och visade sedan prov på en aldrig sinande 
artikelrikedom. Tidsluiften var omfattande: 
sidantalet för vissa årgångar överstiger 600 
sidor. Till stor del berodde detta på far och 
son von Feililzens enorma produktivitet.Jag 
har ovan nämnt Carl von Feilitzens många 
bidrag, men deras antal förbleknar vid sidan 
av sonen Hjalmars. Denne måste nog räknas 
bland de mest produktiva skribenter vi har 
haft i detta rike. Tidskriften rymde dock vid 
sidan av föreståndarnas artiklar en rad bi
drag från såväl föreningens vetenskapsmän 
och kulturingenjörer, som från intresserade 
mossodlare landet över. I artiklar redogjor
des för resultaten vid laboratorium och 
framför allt försöksgårdar, samt beskrevs 
även framgångsrika mossodlingar över hela 



riket. 108 Nyhete r vad gällde redskap, gödsel
sorter, m etoder och så vidare avhandlades 
och bedömdes i en jämn ström. 

Vid sidan av tidskriften publicerades ar
tiklar författad e av föreningens tjänstemän 
och föreståndare i lantbrukspressen. Där
utöver publicerade dessa e n lång rad sär
tryck, broschyrer och böcker. Årligen utkom 
en pedagogiskt hålle n vägledning till försök
en på föreningens försöksgårdar. 109 Under 
senare år kom en inte ringa del av tidskrifts-

Figur 2:9 

Svenska Mosskulturfö1-eningen deltog med 
utställningar och informationsmaterial vid 
de regelbundet återkommande nationella 
och regionala lantbruksmötena. In te sällan 
genomförde föreningen sina större möten i 
anslutning till lantbruksmöten. I samband 
med det nittonde allmänna svenska lant
bruksmötet i Gävle i juli 1901 förlades Moss
kulturföreningens sommarmöte dit. Fören
ingens u tställn ing visades i en egen spekta
kulär byggnad, ritad av arkitekten Yngve 
Rasmussen och bekostad av Moiitz Fraenck
el. Den lockade "stora skaror af intresserade 
besökare", till vilka hörde Oscar Il och and-

artiklarna, och en rad skrifter, att röra de 
norrländska förhållandena. Här hade fören
ingen från och med 1920-ta let en rik källa 
att ösa ur, nämligen försöksgården Gisselås, 
som alltså byggdes upp från grunde n .110 

Ovan nämndes att upplysningen och råd
givningen vilade i mindre grad på försöksgår
darna än på kulturingertjörerna och publika
tionerna. Det är därmed viktigt att framhålla, 
att särskilt Flahult även hade ett rådgivande, 
liksom ett p ropagandistiskt syfte. Som ovan 

ra kungligheter. Besökarna fick ett special
nummer av Svenska Mosskulturföreningens 
Tidskrift, det så kallade "Norrlandshäftet". 
U tställningen belönades med hederspris 
(mindre guldmedalj) . Efter lantbruksmötet 
monterades utställningspaviljongen ned, 
återuppfördes i elen högt belägna stadspar
ken i Jönköping och blev restaurang Stadspar
ken, senare sommaJTestaurangen Alphyddan. 
Den var vida synlig och länge en attraktion i 
Jönköping, men den revs 1965. 1902 stifta
des Svenska Riksiclrottsförbunde t i den nyss 
flyttade byggnaden. Fredrik vonFeilitzen. ♦ 
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sades var marken på Flahult synnerligen då
lig jämfört med landets normala jordbruks
marker. Carl von Feilitzen hade en tanke 
med att välja en sådan mark: om föreningen 
lyckades med att odla upp denna och få den 
att ge goda skördar kunde den visa för hela 
landet att mosskultur var möjl ig. De flesta 
torvmarker som annars kom på fråga för ny
odling var de ur odlingssynpunkt betydligt 
bättre kärrmarkerna. Även föreningens 
många lokala försöksfält hade en upplysan
de funktion, eftersom fl era av försöken där 
syftade till att demonstrera försök redan ge
nomförda på någon av föreningens försöks
gårdar; 1931 fanns det 118 sådana försöks
fält på 88 platser i 21 av landets län. 111 

Återigen skulle det bära för långt att i sin 
helhet redogöra för föreningens verksam
het vad gäller upplysning och rådgivning. 
Ett antal områden får istället rjäna som bely
sande exempel. 

Rådgivningen direkt till enskilda repre
sentanter för Sveriges lantbrukare var kul
turingenjörernas ansvar. Detta begrepp var 
hämtat från Tyskland och stod för en agro
nom med särskild utbildning i kulturteknik 
och torvkännedom .112 Som sagts ovan fanns 
fram till 1904 en, sedan två och från 1910 
tre kulturingenjörer, med varsin del av lan
det att övervaka. En av kulturingenjörernas 
uppgift var att överse d e lokala försöksfält 
som föreningen drev hos ett hundratal moss
ocllare på olika håll i riket. I samband med 
deras besök vid dessa hade de också i upp
gift att besöka andra mossocllare i regionen. 
1890 besökte elen ende kulturingertjören 27 
mossägare, 1935 besökte tre kulturingenjö
rer 539 mossodlare. 11~ Kulturingenjörerna 
var verkligen på resande fot under sommar
halvåret. Sven Muller, som var kulturingen
jör mellan 1890 och 1900, besökte under som
maren 1898165 gårdar i 17 län -från Malmö
hus till Gävleborg. Vid dessa besök bedömde 
han elen metod som begagnades vid de olika 
odlingarna - det kunde handla om mossar 
som tidigare brännodlats, liksom om mossar 
som odlades med den så kallade R.impaume
toden (om denna, se kapitel 12) , utifrån 
deras möjlighet ti ll lönsamhet. På vissa håll, 
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som på olika högmossar, avrådde han från 
odling, på något ställe rekommenderade 
han skogsplantering. Alltid är det den even
tuella lönsamheten som avgör till det ena 
eller det anclra. 11 '1 Frågan om vilka brukare 
kulturingenjörerna besökte återkommer jag 
till nedan. I kulturingertjöre rnas uppdrag 
ingick även att göra föredragsresor. I snitt 
höll de 64 föredrag per år, flest i Jönköpings 
län. 115 

Bedömningen av odlingsvärde nämndes 
ovan som ett viktigt steg i varje mossoclling. 
Som påpekades var en nyodling av en torv
mark ett kostsamt företag, såväl i arbetstid 
som i pengar. En av kulturingenjörernas vik
tigaste uppgifter var därför att bistå jordbru
kare som stod i begrepp att odla upp en 
torvmark i elen initiala bedömningen om 
torvmarkens odlingsbarhet. Föreningen be
tonade kraftigt ett vetenskapligt synsätt på 
detta, och varnade lantbrukare för att för
söka odla upp torvmarker utan att först kon
trollera om det var lönsamt. För att kunna 
avgöra om ett tänkbart mossodlingsföretag 
var värt besväret var det enligt föreningen 
nödvändigt att avgöra markens fysikaliska 
och kemiska sammansättning samt vilka 
kostnader som var förenade med att avhjäl
pa brister vad gällde denna, särskilt då vad 
anbelangade dikningen och tillförseln av 
eventuellajordförbättringsmedel, men ock
så kostnaderna för konstgödsel togs upp. 
Kulturingenjörerna hade att utföra beräk
ningar av detta till hjälp för brukaren. 

I arbetet med bedömningen av odlings
barheten låg att göra beräkningar om bort
odlingen och mätningar av "torvmarkers 
djup". Ett typiskt karaktärsdrag för torvmar
ker är att de i högre grad än fastlanclsjorclar 
är utsatta för bortodling eller slitning (den 
egentliga termen är förmultning), något som 
på sikt kan försvåra eller omöjliggöra od
ling.116 Torvmarkens uppkomst och fortbli
velse beror på en ofullständig tillgång på 
syre. Uppodlingen lede r till att syretillförseln 
blir normal, och därmed sker förmultnings
processen obeh indrat. Jordsubstansen oxi
derar, och varje år u-änger man djupare ner 
i myren all t eftersom jorden försvinner. Det-



ta innebär att även om man varje år plöjer 
lika djupt kommer man hela tiden ner till 
allt djupare lager i torvmarken. Stubbar som 
tidigare legat på djupet dyker upp, och 
jordarten ändrar karaktär. Till slut når man 
ner till fastmarken under m ossen: mossen 
är bortodlad. 117 Det var därför av största vikt 
att man tog reda på hur djup mossen var -
den bör vara minst en meter djup enligt 
Hugo Osvald - och vad som fanns under 
den. Med tanke på de stora initiala arbetsin
satserna och kostnaderna tog det tid för en 
mossodling att bli lönsam, och var då torv
marken för grund hann den försvin na inn
an lönsamhet uppnåtts. Detta visade sig vara 
e tt problem för föreningens norrlandspla
ner, eftersom de norrländska myrarna för
visso är stora, men också tämligen grunda. 118 

(Problematiken bortodling och markyte
sänkning behandlas mer ingående i Kerstin 
Berglunds bidrag i denna bok, kapitel 21 , lik
som i Magne Tuvessons bidrag, kapitel 4.) 

Föreningens gödselförsök och dess verk
samhet för att sprida dessa bland lantbru
karna är ett bra exempel på hur mån fören
ingen var om att förena teori och praktik. 

Handelsgödselns utbredning bland lantbru
karna var nämligen inte alls oproblematisk. 
Bland många mindre brukare närdes e n 
skepsis mot de nya växtnäringsmedlen efter 
att dessa u-ots de höga priserna inte alls le tt 
till de utlovade resultaten. Enligt förening
ens talesmän berodde detta på att handels
gödseln användes på ett sätt som inte var 
rationellt; ofta snålades det med gödseln. 
Till skillnad mot många brukare var dessa 
hela tiden säkra på handelsgödselns välsig
nelse, och försöken visade också detta gång 
på gång. På denna punkt blev därför rådgiv
ningen och upplysningen om att gödslingen 
faktiskt lönade sig en viktig uppgift. 119 För
eningen lade också ner stor möda på a tt få 
ut resultaten, såväl genom kulturingenjö
rerna som genom en rad publikationer i 
såväl föreningens ege n tidskrift som lant
brukar- och landsortspress. 

Dikningen utgör kanske det största pro
blemet vid anläggningen och driften av en 
mossodling, vid sidan av gödselproblemati
ken . Det förvånar därför inte att föreningen 
i alla lägen försökte argumentera för en god 
dikning. I Hjalmar von Feilitzens lilla skrift 

Figur 2:10 
Som en del av kulturingenjöremas rådgivningsverlm,rnlzet gav dessa även kurser; på Flahult, fJå Gisselås, vid insti
tutionsbyggnaden i Jönhöping och på andra platser i landet. Fotot visar en demonstrationskurs från Gissel& år 1921, 
då det samtida tekniska underverket Lanz fräsmaskin visades. Som synes vr,r intresset tämligen stort. Om maskinen, 
se lwpitel 11. 
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om betesvallar på torvjordar redogörs så
lunda på ett pedagogiskt vis om vilken typ av 
clikning som är den mest lämpliga. Olika ty-
per av mossodlingar krävde nämligen olika 
clikning; vallodlingarna till exempel krävde 
normalt täckdikn ingar eftersom djuren 
kunde trampa sönder öppna diken, medan 
en ny mossodling på en lös och lucker j ord 
inte kunde täckdikas inom rimlig möda, efter-
som sådana tonjordar satte sig, det vill säga 
sjönk ihop myckel. Olika typer av täckdik
ningar beskrevs, och sådana uppgifter som 
att betongrör inte skulle användas annat än 
på mycket kalkrika marker (på grund av att 
jordens humussyror annars verkar frätande 
på cementen) var knappast sådant som elen 
enskilde brukaren kunde sluta sig till på 
egen hancl.120 

Ovan nämnde jag att Mosskulturfören-
ingen en ligt sina stadgar även hade en pro
pagandistisk uppgift: att väcka intresse för 
mosskulturen i stort, bland såväl bönder 
som statsmakt och organisationer. Delvis sam
manfaller denna uppgift med d en rådgivan
de verksamheten, och behöver därför inte 
beröras med särskilt många ord här. Så till 
exempel verkade kulturingenjörernas före-
dragsresor även propagandistiskt, liksom 
även elen långa rad skrifter som föreningen 
utgav utöver tidskriften. Denna distribuera
des också till andra agrara institutioner i ri
ket. Demonstrationer av Flahult kunde för
stås även de ha ett propagandistiskt syfte li
kaväl som ett rådgivande. 

Ytterligare några verksamheter bör dock 
kort nämnas här, för fullständighetens skull. 
Så gott som varje år deltog föreningen vid, 
eller arrangerade själv, utställningar, ofta i 
samband med lantbruksmöten runt om i Jan-
det. Ett sent exempel är den berömda Stock
holmsutställningen 1930, men redan 1886 
arrangerades e n utställning o m mossjord, 
hanclelsgödselmedel, torvströ och bränn-
torv i Jönköping. Föreningen bedrev därtill 
ett museum i anslutning till vegetationsgår-
den i Jönköping. Det förefaller dock inte ha 
fört någon mer vital ti llvaro, och uppmärk
sammas sällan i föreningens publikationer. 
Vid sidan av utställningarna höll föreningen 
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varje år två möten, ett sommarmöte och ett 
höstmöte, varav åtminstone höstmötena i 
Jönköping uppmärksammades, inte endast 
av föreningens medlemmar utan även "i sta
dens annaler".121 Sommarmötena som inbe
grep exkursioner och dylikt riktade sig dock 
främst till medlemmarna. 

Kort om Svenska Mosskultur
föreningens förhållande till 
lantbrukare, stat och näringsliv 
Vi har ovan sett i hur hög grad Mosskultur-
föreningen vid dess bildande var ett barn av 
sin tid. Även om man ser ti ll medlemssam-
mansättningen samt till föreningens rela
tion till lantbrukare, stat och näringsliv 
framgår återigen ganska typiska drag. Flera 
av dessa kan ses som problematiska vad gäl-
ler föreningens möjlighet a tt uppnå sina 
syften. Det gäller framför allt medlemssam-
mansättningen samt relationen till landets 
olika jordbrukare. 

Om mosskulturen skulle kunna bli den 
givare av framtida skördar och garant för 
den svenska folkförsörjningen som fören-
ingens tidigare talesmän önskade och trod
de, krävdes framgångar bland landets van-
liga bönder och småbrukare. Detta gällde 
förstås särskilt Norrland, där det var små-
brukare inriktade på grovfoclerprocluktion 
och valloclling som var elen tänkta målgrup
pen, vilket tydligt framgick av föreningens 
kolonatambitioner och dess verksamhet vid 
Gisselås från 1920--talet. De t småländska 
höglandet var ett annat sådant område. 

Den som sätter sig in i Mosskulturfören-
ingens medlemssammansättning ser tämli
gen omedelbart att föreningen inte alls var 
vad vi i dag skulle kalla folklig. Medlemmar
na var i allmänhet godsägare eller godsför-
valtare, bruksförvaltare, grevar eller friher
rar: stora markägare. Där fanns också politi
ker och mynclighetsrepresentanter, såsom 
riksdagsmän, häradshövdingar och lands-
hövdingar. Där fanns förstås också agrarve
tenskapen och agrarindustrin represente
rad: en borgerlig grupp bestående av agro--



nomer, kemister, lantmätare, torvströfabri
kanter, handelsgödseltillverkare, producen
ter av jordbruksredskap. Småbrukarna där
emot var inte med. Att medlemssamman
sättningen såg ut på detta sätt behövde för
stås inte vara ett problem. Mycket tyder dock 
på att Mosskulturföreningen å tminstone 
fram till och med första världskriget hade 
svårt att nå ut till de mindre brukarna. Re
sultaten av föreningens forskarmödor och 
försök presenterades främst i tidskriften, 
samt förmedlades genom kulturingenjörer
nas resor i landet. En prenumeration på tid
skriften kostade år 1898 två kronor plus porto 
för småbrukarna ( 1 :50 för medlemmar). Upp
lagan på 4 000 exemplar för år 1897 kan sy
nas hög, men då kan merparten antas ha ut
gått till föreningens 3 159 svenska samt 159 
utländska ledamöter, samt till institutioner 
och bibliotek. Hur många medlemmar som 
också var prenumeranter är svårt att avgöra 
eftersom tidskriften inte ingick i medlems
avgiften, men att e tt inte ringa antal av med
lemmarna införskaffade tidskriften kan ändå 
antas, särskilt som det av föreningens verk
samhetsberättelse för år 1898 framgick att 
tidskriften distribuerades "till fören ingsmed
lemmarne, till hushållningssällskapen, lant
bruksinstituten och lantbruksskoloma, till 
tidningspressen och såsom postupplaga". 122 

Endast ett fåtal småbrukare i riket kan där
för ha haft direkt tillgång till tidskriften. Där
emot kan de naturligtvis ha tagit del av rönen 
via lantbruksskolor, hushållningssällskap och, 
inte minst, föreningens kulturingenjörer. Det 
är dock svårt att få någon kunskap om detta. 

En blick på vi lka brukare kulturingenjö
ren Sven Muller planerade att besöka under 
år 1898, visar på samma oförmåga att nå de 
mindre brukarna direkt. I Södennanlands 
län besökte Miiller sålunda två friherrar, en 
greve, två godsägare, en ingenjör, en rytt
mästare, en disponent samt två godsförval
tare. I Öste rgötland besöktes vid sidan av en 
a rrendator en bruksförvaltare, två godsäga
re, en fabriksägare, en ingenj ör, en härads
hövding, en direktör, en greve, en disponent 
och en bruksparron. 123 Naturligtvis kan mjnd
re brukare ha mött upp och lyssnat vid dessa 

tillfällen; mindre brukare kan också ha nytt
jat markägarnas marker genom arrenden 
och dylikt. Det framgår dock inte av redo
görelserna. 

Småbrukaren var a lltså till en början inte 
medlem i Mosskulturföreningen, som domi
ne rades av sto1jordbrukare, adel och ett ve
tenskapligt skolat eller ekonomiskt borger
skap. En fråga som föijer på detta konstate
rande är huruvida den negativa syn på bon
den som konservativ, traditionalistisk och 
ibland till och med lat, som beskrivits i före
gående kapitel, framträdde i Mosskulturför
eningens publikationer. Under föreningens 
inledande år kan faktiskt skönjas en ganska 
negativ syn på den svenske småbrukaren. 
Denne var in te endast okunnig om hur 
mosskultur skulle bedrivas; han ansågs också 
vara ovillig att ge sig på sådana företag. Han 
var helt enkelt inte alls benägen att ägna sig 
åt "rationelltjordbruk". Bönderna uppfat
tades som traditionsbundna samt skep tiska 
mot liksom okunniga om det moderna -
som ju ändå, enligt Mosskulturföreningens 
talesmän , var samma brukares framtid och 
nyckel till ett ökat välstånd. Inte undra på 
att det ledde till en viss frustration - ett av 
föreningens delsyften var ju upplysning. 

En författare .i tidskriften, Gunnar An
dersson , ger 1890 uttryck för elen uppfatt
ningen: "När man i dessa trakter talar om 
odling av d em [av torrlagda ~jömarker i Väs
tergötland] , mötes man dessvärre af full
ständig saknad af kunskap om hvacl elen 
moderna mossodlingen förmår att uträt
ta."124 I samma artikel framgår att ett fl ertal 
bönder blivit ruinerade till följd av ett sjö
sänkningsproj ekt vars kostnader blivit mång
dubbelt högre än de planerade. Att det kun
de leda till misstro från böndernas sida hade 
Andersson ingen förståelse för. 12" I själva ver
ket var - såsom framgått i föregående uppsats 
- bönderna ofta, på grund av de höga initi
alkostnaderna, skeptiska till stora torrlägg
ningsprojekt.126 D1ivancle var istället traktens 
godsägare och agrara elit - de som var med 
i Mosskulturföreningen . 

Carl och Hjalmar von Feilitzen delade 
uppfattningen a tt bönderna var traditions-

81 



bundna och obenägna att inse d e långsikti
ga fördelarna med modern - och in led
ningsvis dyr - mosskulLUr. Ett längre citat av 
Hjalmar från Mossku lturföreningens tid
skrift, å rgång 1906, visar tydligt på d enna 
inställning: 

>lär man då fråga,·, hva,·för äga,·cn e ller ar
renclawrn ej sköter sin jord bättre, få r man 
vanligen Lill svar, "det lönar sig ej au lägga 
ned stora kostnader därpå, vi ha ej råd att 
gifva ut så mycket för konstgödseln, och vi 
äro nöjda med elen skörd vi få". 
J a, det är där fe let ligger. 
"De t är bra som det ä r" ha,· så länge fått 
gälla som ursäkt för slö heten och oföretag
samheten, au man blir helt förundrad, om 
någon kommer och söka taga en ur denna 
åsikt. 127 

Denna negativa uppfattning om bönderna 
som konservativa och till och med lata var 
inte n ågot nytt för Mosskulwrföreningen , 
och som Erland Mårald pekat på vid slutet 
av 1800-talet inte heller unikt för denna.128 

Den bottnade i att bönderna inte hade sam
ma tilltro till det rationella, på vetenskaplig 
grund baserade jordbruket, som de skolade 
förespråkarna för samma jordbruk. Hjalmar 
von Feilitzen var övertygad om att oberoen
de och välstånd skulle följa på bondens 
övergång ti ll rationella metoder - och om 
detta var han förstås inte ensam om inom 
fö reningen. 129 Bo nden själv tittade dock 
hellre på de risker som var förenade med ett 
sådanL företag. Böndernas misstro mot moss
kul turen framhö lls ofta. 130 Ett exempel på 
hur det rationella j o rdbrukets resultat miss
u·odde · var enligt kulturingenjör Sven MCil
ler böndernas inställning till hö producerat 
på mossma1·k. Det handlade då inte om att 
de var obenägna att odla det, utan de väg
rade ti ll och med att köpa det av andra. De 
trodde att hö från fastmarks land var bättre 
för djuren än mosshö, och det var en ligt 
Muller svårt att få denna villfare lse au för
svi nna. Han utbrast: "Att sådant kan existera 
i slutet av vårt upplysta å rhundrade, är ena
stående, j a, nästan otroligt." 131 

Med tiden lärde sig tydligen föreningen 
att hantera de mindre brukarnas skepsis, 
och den negativa synen på dessa försvinner 
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ur ti dskriften. Föreningen förefaller ha 
kommit närmare småbrukarna redan under 
det första decenniet på 1900-talet, eftersom 
dessa då i a llt högre grad bö1jade anlita kul
Lllringenj ö rerna, vi lket speglas av att dessa 
uträttade a llt fler och allt m indre förrätt
ningsuppdrag - ett tecken på att storjord
bruken blivit något mindre dominerande. 
Denna utveckling fortgick sedan a lltmer: 
an talet förrättningsdagar som kulturingen
jörerna använde för va1je odlare minskade 
kontinuerl igt från 1,7 år 1901 till 0,5 år 
1926-35, på grund av att al lt mindre bruka
re tog kulturingenjörerna i anspråk. Att få 
eu besök av kulturingenjören kostade nor
malt pengar, men föreningen avsatte från 
1902 ett antal fria förrättningsdagar ämnade 
för mindre bru kare, och även hushållnings
sällskapen skred ibland in och betalade för 
besök hos mindre brukare. 132 Det förefaller 
alltså som om föreningen med åren avvikit 
från au vara en föreni ng för ståndspersone r 
och eu burget borgerskap med bruks-, agra
ra elle r agrarvetenskapliga intressen. Den 
utvecklingen är knappast unik för Mo skul
turföreningen utan speglar förstås hela sam
hälleL~ utveckling under denna tid då res
terna av ståndssamhället var under aweck
ling, samtidigt som småbrukarens status, 
som en lösning på tidens socia.la problem, 
förblev hög i samhällspolitisk och agrarpol i
tisk d iskus ·ion åtm instone fram til l 1930-
talets agrarkris. 133 

Till statsmakten hade föreningen ett am
bivalent förhållande. Staten gick tidigt in 
som finans iär av verksamheten, och kom 
inom kon att vara den överlägset största 
medelgivaren; näst mest gav bushållnings
sällskapen (se även kapitel 5). De tta togs -
med rätta - som ett tecken på att statsmak
ten höll med föreningen om au mosskultu
ren var en f'ör landet väsentlig fråga. Sam
tidigt var staten inte helt välvilligt inställd 
vad gällde att bifalla den rad av önskningar 
och framställningar föreningen avgav i syfte 
att främja mosskulturen. Mosskulturfören
ingen fick inledningsvis inget statsbidrag 
alls. Man bör komma ihåg att Mosskultur
fören ingen kom mitt i mosskulturvågen, 



och att den inte startade denna. Eftersom 
staten hade satsat pengar på mossforskning 
och mossodlingsförsök i Lantbruksakade
m iens regi samt h ade goda rådgivare och 
sakkunn iga i lantbruksingenjörerna, sågs 
inledningsvis inget behov för en särskild för
ening. 1890 börj ade d ock staten bidra med 
med el. 134 Därefter ökade dessa stad igt. Sta
ten nyttjade också den expertis som Moss
kulturföreningens tjänstemän stod för; som 
ovan nämndes medverkade Hjalmar von 
Feili tzen i 1916 års torvkommission och Emil 
Haglund i Kolonisationskommitten. Kemis
ten Ivar Lugner medverkade i en utredning 
om handeln med torvströ under 1920-talet. 

Ett exempel på hur staten inte gick fören
ingen till mötes är frågan om kalkpriserna. 
Merparten av odlade torvmarker behövde 
tillförsel av kalk. Kalk var dock ingen över
flödsvara i Sve1ige, varför långa transporter 
krävdes för att denna skulle komma de 
mossodlare till godo som behövde den och 
ville köpa den. Föreningen gjorde därför 
redan år 1886 en framställan om sänkt frakt
taxa på kalk vid järnvägstransporter. Den 
bifölls in te och upprepades därför flera 
gånger. Först 1907 bifölls förslaget sedan en 
av föreningens mera framstående medlem
mar, en av landets största mossodlare greve 
Knut Posse, lagt en motion därom i riks
dagen. Därefter ändrade dock Statens Järn
vägar sin taxepolitik varför ingen taxesänk
ning skedde. Föreningen fortsatte oförtrut
ligt sina försök att åter få ner taxorna på kalk, 
1917, 1923, 1929 och 1932, de senare åren 
även på han delsgödsel - utan framgång. 135 

Föreningen hade naturligtvis också rela
tioner till näri ngslivet. Den ökade odlingen 
på torvmarker möj liggjordes av utveckling
en inom han delsgödsel industrin. De mål 
som Mosskulturföreningen arbetade fö r 
innebar, om de förverkligades, en kraftigt 
ökad fö rb rukning av handelsgödsel, efter
som mossmarkerna normalt behövde mer 
av den varan än fastlandsmarkerna, och ef
tersom Mosskulturföreningen eftersträvade 
en mycket omfattande nyodling. För enski l
da importörer och tillverkare av artificiella 
näringsämnen fanns det därför vinster att 

göra på en ökad mosskultur. Att företrädare 
för dessa branscher intar en framträdande 
roll i föreningen är därmed inte särskilt kons
tigt - även om det är en uppgift av den typ 
som tenderar att in te förekomma ijubileums
skrifter. 

Faktum är att den kemiska industrin och 
Mosskultur föreningen stod i nära förening 
med varandra, samt att den fö rra såg d en 
senare som ett redskap a tt nå ut med sina 
produkter. 136 Det tydligaste exemplet på detta 
utgörs av grosshandlare Moritz Fraenckel i 
Göteborg, bror till Handelsban kens beröm
da direktör Louis Fraenckel. Moritz Fraenck
el var en av landets största importörer av han
delsgödselprodukter. Han och h ans bror 
kom från Aschersleben söder om Magde
burg i Tyskland, som med bland annat stora 
kalibergverk var ett av Europas centra för 
handelsgödselproduktion. Fraenckel var in
ledningsvis Mosskulturföreningens största 
enskilda mecenat. Han skänkte inte endast 
stora pengar till fören ingen, utan bidrog 
även med gödselprover och dylikt u tan ex
tra kostnad. 1889 oroade sig Carl von Feilit
zen över en internationell prisstegring på 
Thomasslagg, och ville därför genomföra 
försök med olika typer av fin malet råfosfat. 
Efter att ha bett om prisuppgifter på detta 
av Fraencke l, ställde denne upp med vad 
som behövdes utan kostnad (se om de tta 
även Erland Måralds uppsats "En katalysator 
för det moderna jordbruket", kapitel 5). 137 

Ett annat exempel på föreningens kopp
lingar till kapitalet är dess sekreterare mel
lan åren 1886 och 1907, Wilhelm Kylberg, 
som också var en framstående konstgödsel
handlare. Erland Mårald har tidigare visat 
hur nära näringsl ivet, Mosskulturförening
en ( och Gotlands hushå ll ningssällskap) 
samt staten verkade vid upprättandet av 
Roma sockerfabriks aktiebolag på Gotland 
samt av en kemisk station på ön. 138 En j äm
förelse mellan annonserna i Mosskulturför
eningens tidskrift genom å ren och med
lemsförteckningar visar också att de flesta 
annonsörer av artificiella näringsämnen lik
som j ordbruksmaskiner av olika slag också 
är med i föreningen. Bland förteckningen 
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Figur 2:11 

Huco OSVALD (1892-1970) var liksom far 
och son von Feilitzen mycket produktiv, 
men till skillnad från vad gällde dessa kom 
inte merparten av hans yrkesliv att vigas åt 
Mosskulturföreningen. Han gick i lära hos 
den kände professorn i växtbiologi i Upp
sala Rutger Sernander, och inriktade sig ti
digt på torvmarkers uppkomst och utveck
lingsfaser. En anställning som botanist vid 
Mosskulturföreningen mellan 1915 och 
1919 gav honom både ekonomiska medel 

över utländska medlemmar finns också flera 
av de stora kali- och fosforproducenterna i 
Tyskland, som Kaliverken i Aschersleben 
och grannstaden Stassfurt. 

Föreningen på nedgång och 
på upphällning - 1920- och 
1930-talen 
I denna ar tikel h ar jag vid flera tillfälle n 
hänvisat till Hugo OsvaJds bok Myrar och myr
odling från 1937. Det är inte alls märkligt, 
eftersom denna utmärkta skrift är n ågot av 
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för fortsatta studier och ett rikligt studiema
terial. Hans doktorsavhandling om Komosse 
från 1923 anses utgöra en milstolpe inom 
svensk växtsociologi och gjorde honom 
snabbt internationellt känd. Osvald å ter
vände till Mosskulturföreningen 1925 som 
tillförordnad stäJlföreträdare, och han stan
nade efter att ha blivit företrädare 1927 till 
1934. OsvaJd var en mångsidig person med 
en framgångsrik och omfattande karriär: 
han var efter sin tid i Mosskulturföreningen 
professor i växtodlingslära vid Lantbruks
högskolan fram till 1959, men också under 
lång tid vice ordförande och ordförande i 
Svenska Naturskyddsföreningen liksom un
der några år i Sveriges allmänna lantbruks
tjänstemannaförbund. Han var riksdagsman 
i första kammaren 1948-63 samt innehade 
expertuppdrag i en rad statliga u tredningar 
och kommissioner av vitt skilda slag, såsom 
Emåutredningen 1959- 65 och Kommissio
nen för bakteriologisk krigföring 1951- 52. 
Som om inte det var nog var han också en
gagerad i olika föreningar och sällskap. Han 
var sålunda ordförande i Sveriges världsfe
deralister under tio år, samt i Samfundet 
Sverige-Israel lika länge. Därtill skrev han 
flera populärvetenskapliga skrifter, såsom 
Äkerns nyttoväxter ( 1959), Vallodling och växt
följder (1962), och Potatisen. Odlings historia 
och användning ( 1965) . Jorden kan föda oss 
(1963) tar e tt globalt perspektiv på befolk
ningstillväxt och livsmedelsförsöi:jning. 
Inom svensk mosskultur utgör Myrar och my
rodling (1937) det enda standardverket. ♦ 

den sena Mosskulturföreningens magnum 
opus, författat av dess vid sidan av far och 
son von Feilitzen mest framstående med
lem. Boken är e tt praktexempel på fören
ingens strävan att kombinera teori och prak
tik: mängder av forskningsresultat, varav 
merparten framkommit i föreningens regi, 
sammanfattas på ett pedagogiskt vis. De t är 
en bok som riktar sig såväl till forskare som 
till myrodlarna själva. I någon m eni ng är 
dock boke n i än h ögre grad före ningens 
"gran de finale". När den kom var ändå 
mosskulturens glansdagar förbi, fören ingen 
satt under statlig kontroll för att snar t sam-
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manslås med Svenska Betes- och Vallfören
ingen, och de odlare vilka Osvald var så mån 
att göra sig förstådd av stadigt all t färre i 
hela riket, med undantag för Norrland. 

Dessa tendense r kunde ses redan under 
1920-talet. Då bö1jade medlemsantalet att 
falla. Före kriget hade föreningen över 3 000 
medlemmar. 1925 hade den 1 197 medlem
mar; 1935 var medlemsantalet nere på 700. 
Ett fåtal godsägare fanns då kvar i leden 
men var betydligt färre i proportion till mind
re lantbrukare och hemmansägare. Därtill 
hade emellertid gruppen vetenskapsmän -
agronomer,jordbrukskonsulenter, lantbruks
ingertjörer och så vidare - kommit att utgöra 
en ganska stor del av medlemsantalet, vilket 
pekar på att föreningen fjärmades från den 
agrara praktiken. 13n De sjunkande medlems
antalen sänkte förstås också tidskriftens 
upplaga och spridning. Deltagarleden vid 
föreningens årl iga möten blev allt glesare. 
Hjalmar von Feilitzen lämnade föreni ngen 
för andra uppdrag inom statens hägn år 
1921. Dennes febrila aktivitet och oändliga 
aktivitet ersattes endast i mindre grad, även 
om hans efterträdare, Hemfrid Witte, Hugo 
Osvald och Gerhard Rappe, också visade en 
stor arbetskapacitet. Det bör framhållas tyd-
1 igt, att vad gällde mossodlingar, och då 
framför allt vallodlingen, pågick en intensiv 
försöksverksamhet under 1920- och 1930-
talen , och även om publikationerna på det 
området var betydligt färre än förut, var de
ras antal ändå inte alls ringa. Även om den
na undersökning endast sträcker sig fram 
till 1939, bör framhållas, att en del av för
söksverksamheten därefter fortsatte som ti
digare, nu i Svenska Vall- och Mosskultmfören
ingen, under statligt överseende. Budge ten 
var dock bet)'dligt stramare, verksamheten 
mindre och kopplingen till det praktiska 
klart nedtonad . 

Nedgången skedde under en period, då 
flera av de områden där föreningen verkat 
förändrades . Bränntorven försvann he lt 
som samhällsfråga och bränntorvindusu·in 
dog sotdöden (se kap. 14) . Torvinventering
arna som utförts fram ti ll kriget upphörde. 
De sociala frågor som föreningen velat bi-

dra till att lösa kom också de att till viss del 
förlora sin aktualitet. Emigratio nen förblev 
hög till första världskriget; sällan understeg 
den årliga siffran 10 000 personer. Efter kri
get minskade dock utvandringen , för att i 
stort sett helt upphöra 1923, då USA, på 
grund av oron för en okontrollerad befolk
ningsökn i ng, införde su·iktare immigra
tionslagar, vilka gjorde det mycket svårt för 
immigranterna att få stanna i Iandet.140 Emi
grationen behövde då inte motverkas läng
re . 

Även om försöksverksamheten kring moss
odling och vallar var och förblev omfattande 
verkade nu föreningen i ett helt annat kli
mat än vad som varit fallet före kriget. På 
grund av förändrade ekonomiska förhållan
den inom jordbruket hamnade många moss
kult:urprojekt och ännu fler visioner i skriv
bordslådorna. Efter kriget imrädde ett kraf
tigt prisfall påjordbruksprodukLer, och de 
förblev mycket låga under 1920-talet, för att 
ytterl igare falla under perioden 1928-32. 
Lönsamheten inomjordbruket var mycket 
låg; som Mats Morell påpekar i sin agrarhi
storia pyrde missnöjet bland många bönder 
över att verksamheten inte bar sig ens under 
normala år. 111 En företeelse i marginalen 
som mosskulturen riskerade då att få stryka 
på foten. Ett kraftigt prisfall på handelsgöd
sel bidrog inte tillräckligt till att hindra eller 
bromsa denna u tveckling. 

Samtidigt förefaller det under 1920- och 
1930-talen ändå ha skett en tämligen omfat
tande nyodling på mossmarker. Den ägde 
rum i Norrland. Orsaken till detta var främst 
möjligheten att i Norrland försö1ja sig på ett 
icke sj älvtill räckligt småbruk kombi nerat 
med säsongsarbete inom skogsindustrin.142 I 
Norrbottens län skall 12 000 hektar mossod
Iingar 1920 ha utökats ti ll ca 30 000 hektar, 
eller en tredjedel av länets totala åkerareal 
1950. Därefter kom de snabbt att överges.143 

Under 1930-talet, och framför all t under 
åren efter det and ra världskriget framstod 
dock Norrland in te alls som ett jordbrukets 
framtidsland, även om jordbruket där fort
satte växa. Detjordbruk som ökade i Norr
land var småskaligt och inte ti llräckligt för 
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denne stod till skogsindustrins förfogande. 
Skogsin tresset hade avgått med segern fram
för jordbruksentusiasterna. 

I andra delar av landet minskade ytan od
lade torvmarker. Skattningarna på mängden 
uppodlad torvmark under denna senare del 
av Mosskulturfören ingens verksamhet är 
vaga och motsägelsefulla. Herman Hjert
stedt, kemis t i Mosskulturföreningen och 
efter sammanslagningen i Svenska Vall- och 
Mosskulturföreningen, skattade i den sena
re föreningens tidskrift 1946 d e n odlade 
mossmarken till en areal av 705 000 hektar, 
vilke t all tså skulle ha inneburit en ganska 
kraftig ökning från 1920.144 De uppodlade 
mossmarkernas areal låg då kring 650 000 
hektar. I 45 Folke Strömblad skattade i sin av
handling från 1953 emellertid de uppodla
de mossmarkerna år 1948 till ca 500 000 
hektar. I46 Den inventer ing som utfördes av 
Hushållningssällskapens förbund för år 
1949 lämnar en än lägre siffra, 426 400 hek-
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heter.147 Att mossodlingarna på sina håll 
minskade råde r det dock inget tvivel om. 
Mellan 1922 och 1937 minskade den upp· 
odlade arealen torvmark i Kronobergs län - i 
vilket län Mosskulturföreningen var mycket 
verksam - från 27 000 till 23 300 hektar.148 

Mosskulturen framstod under 1930-talet 
i allt m indre grad som fosterlandets rädda
re. Torvmarkerna klarade in te av de maski
ner som i växande utsträckning infördes i 
jordbruket. Den agrara krisen under 1930-
talet skapade en ny insikt om att det svenska 
jordbruket in te var landets modernäring; att 
en näring som endast med möda kunde för
sö1ja de som var verksamma inom den knap
past kunde bereda hundratusentals arbets
lösa någon utkomst. 

1930-talet blev de stora jordbruksregle
ringarnas tid. Staten lägger om sin j ordbruks
politik som en följd av tidens stora agrarkris. 
Privata men ändå till största delen statsfi
nansierade föreningar som Mosskulturför-

Det Jakturn att en stor del av anläggningsarbetet vid Cisselås utfördes av statligt finansierade nödhjälpsarbetare 
samband med efterkrigskrisen, tydliggör problemet rned höga kostnader och rn.ånga arbetstirnrnar vid anläggningsar 
beten för rnosskultur - trots den subventionerade arbetskraften höll föreningen j1å att elwnorniskt sett ta sig vatten öve. 
huvudet i och rned detta projekt. Trots detta närdes åtminstone inledningsvis förhoj1pningar 01n att Cisselås skull, 
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eningen blir då föremål för statens ökade 
intresse. När den ene av föreningens två ke
mister pension erades 1932 drog staten in 
det anslag den givi t till dennes Iön .149 Det 
var ett förebådan de av resultatet av 1934 års 
statliga u tredning om försöksverksamheten 
inom j ordbruket och trädgårdsodlingen, 
vari menades att den verksamhet som Moss
kulturföreningen utförde också utfördes av 
andra instanser, såsom Svenska Betes- och 
Vallför eningen och landets kemiska och 
växtbiologiska statione r. Samtliga dessa var 
till allra största delen statsfinansierade, och 
o rganisationen innebar därför ett slöser i 
med statens pengar. 150 Mosskultu rförening
ens stadgeenliga mål var inte heller helt i 
linje med den politiska verklighet som u pp
stått i agrarkrisens spår: det talades nu om 
en kraftig produktivitetsökning på den be
fintliga marken, vilke t i kombination med 
en sänkt folkökningstakt och en endast 
långsam t ökande livsmedelskonsumtion gav 
tendense r till öve rproduktion och en därpå 
följ ande risk för avfolkn ing av landsbyg
den.151 I en sådan utveckling blev såväl kolo
nat som nyodlingsprojekt anomalier, gam
maldags verksamheter som snarare motver
kade än gagnade en positiv utveckling. De 
stora norrländska torrläggni ngsföretagen 
som staten lät genomföra under 1930-talet, 
såsom utdikningen av Salt- och Fe tmyran i 
Arvidsjaur, genomfördes såsom arbe tslös
he tsprojekt, som sysselsatte några hundra 
man i form av AK-arbete i t re-fyra år. Även 
om en tanke varit att koloniste r skulle få bo
sätta sig på de torrlagda markerna, blev detta 
inte ett framträdande drag i dessa projekt. I 
Arvidsjaur uppodlades endast 70 hektar av 
de 1 500 som torrlades. 152 

1936, samma år som föreningen firar sitt 
50-årsjubileurn med några sista optimistiska 
utbrott, beslutar statsmakten , som ett resultat 
av 1934 års utredning, att föreningen skall 
sammanslås med Svenska Betes- och Vallför
eningen under namne t Svenska Vall- och 
Mosskulturföreningen , samt komma under 
noggrannare statlig kontroll. Sammanslag
n ingen sker 1939. Vallodlingens roll inom 
mosskul turen betonades d ärmed, medan 

kolona tverksam heter, torrläggningsföretag 
och torvindustr iella verksamheter lades i 
malpåse. 

Resultat 
Något skall avslutn ingsvis sägas om resulta
ten av föreni ngens verksamheter. Lyckades 
fö ren ingen med sitt huvudsyfte att frä mja 
mosskulturen i Sverige? Frågan är svår att 
besvara. Mellan 1870 och 1900 lär ungefär 
150 000 h ektar odlingsj ord ha tillkommit 
genom torrläggningsproj ekt. En hel del av 
d en arealen, såsom de marker som frigjor
des vid sän kningen av Hjälmaren , Kvisma
ren och Mosjön på 1870- och 1880-talen, 
liksom de som sänkningen av Tämnaren i 
Uppland 1872- 78 gav, tillkom dock innan 
för eninge ns grundande. Det gälle r även 
stora arealer myrmark. 153 

Vid 1900-talets början fanns cirka 600 000 
h e ktar uppodlad myrmark i Sve rige .154 

Oneklige n måste Mosskulturfören ingens 
insatser vad gäller uppodlandet och framför 
allt skötseln av denna mark ha varit av vikt. 
Den stora nyodlingsperioden i Sverige var i 
dock stort sett över ungefär samtidigt som 
föreningen grundades. Nyodlingen nådde 
sin största omfattning på 1870-talet och gick 
sedan nedåt. Från 1870-ta let började lands-
ortsbefolkningen att minska i absoluta tal, 
och under 1900-talets första kvartssekel höll 
n yodlingen in te jämna steg med befolk
ningsökn ingen .155 

För att ha bidragit till en ny odlingsex
pansion kom all tså Mossku lturfö,-en ingen 
för sent. Med Hermanjuhlin-Dannfel t kan 
hävdas att Mossku lturföreningen ändå spe
lad e en stor roll för de nyodlingsproj ekt 
som faktiskt genomfördes, i det att d en 
spred nya, på vetenskapliga grunder base
rade metoder för hur mosskultur skulle be
drivas.156 Föreningens expe rtis kalJades in 
vid planläggningen och förverkligandet av 
torrläggningar och bidrog med sitt kunnan
de; till exempel var det Rober t Tolf som 
1897 gjorde inventeringen och bedömning
en av Bälinge Mossars odlingsbarhet inför 
detta stora och ganska välkända torrlägg-
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ningsprojekt (som kom igång 1904) .157 Även 
om föreningen, som sagts ovan, kan ha haft 
problem att nå fram till de mindre brukar
na, hade den ändå en för tiden väl utvecklad 
apparat för att nå ut med rönen utanför för
söksgårdar och laboratorium, tack vare tid
skriften och kulturingenjörernas oupphör
liga resande runt i landet. 

Den nyodling som skedde från och med 
1870-talet skedde huvudsakligen på sjöbott
nar samt på myr- och mossmark. Men detta 
kan inte automatiskt sägas vara Mosskultur
föreningens förrjänst, utan en följd av att 
utvecklingen av handelsgödsel först från och 
med då gjorde det möjligt att uppodla så
dan mark.158 En svårighet som inte gärna lät 
sig överstigas vad gällde att befrämja mass
kulturen bland Sveriges bönder var att moss
odling var ett fruktansvärt tungt och tidskrä
vande arbete. Länge var dikning, uppodling 
och så vidare arbeten som endast gick att 
utföra manuellt och med dragdjur. Många 
för odling mindre lämpade myrar måste först 
jordförbättras genom att sandköras, ett nmgt 
arbete som ofta gjordes med släde på vin
tern. Enligt en beräkning från 1910 plöjde 
en man endast ett kvarts hektar jord med 
oxar som dragdjur på en arbetsdag uppskat
tad till tio timmar. Det var alltså ett hårt och 
tidskrävande arbete, som man inte lättvind
ligt gav sig in på_l59 Småbrukare hade inte 
de resurser som krävdes för att genomföra 
större mossodlingar. De stora jordägarna 
däremot, som utgjorde medlemmarna i för
eningen, kunde stödja sig på dagsverken ut
fö rda av landsbygdens arbetare. Även på Fla
h ult förekom för övrigt åtminstone kring 
sekelskiftet dagsverken, eftersom de få kolo
nisterna där fick göra sådana. 

Mellankrigstidens och efterkrigstidens 
mekanisering av jordbruket innebar en re
ducering av arbetsinsatserna i jordbruket. 
Den var dock inte mosskulturen till hjälp. 
Traktorer och maskiner var ofta för tunga 
för torvmarker. Istället bidrog mekaniser
ingen till att göra mosskulturen obsolet. När 
denna tillsammans med en rationalisering 
av jordbruksdriften kom igång på allvar ef
ter kriget var den svenska försörjningspro-
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blematiken löst, och mossodlingar övergavs 
i hög hastighet. År 1961 hade arealen upp
odlade myrjordar enligt en uppskattning i 
ett betänkande från Lantbrukshögskolan 
1962 gått ner från 645 000 hektar (år 1920) 
till 401 000 hektar. 1

"
0 Det bör dock påpekas 

att den senare skattningen byggde på ett 
helt nytt material, förutom vad gällde Norr
bottens län, där 1947 års siffror använts. 
Med tanke på att de norrländska mossod
lingarna höll ut längre i allmänhet än de 
södra, kan siffran kanske antas vara för låg. 
I betänkandet såväl förutspåddes som re
kommenderades övergivandet av stora upp
odlade my1jordar. Bland annat redovisades 
en enkät bland landets hushållningssäJlskap 
och Jantbruksnämnder, som visade på en 
viss samstämmighet om mossodlingarnas då
liga lönsamhet, och om att stora areale r inom 
kort skulle komma att omläggas till skogsod
ling, eller annars användas som vall. 161 

Mosskulturföreningens främsta uppgift 
låg dock kanske inte i att se till att nya torv
marker bröts. Det är viktigt att framhålla, att 
den forskning och de försök som förening
en utförde var betydelsefulla inom agrar
vetenskaperna. Det skulle bära alltför långt 
att kommentera de rader av enskilda resultat 
föreningens verksamhet medförde, och a tt 
försöka bedöma deras betydelse - istället hän
visar jag till flera andra uppsatser i denna 
antologi. Föreningen lyckades i Jönköping, 
på Flahult, på Gisselås och på andra håll på
visa vilka grödor som var lämpliga under 
vissa specifika omständigheter och vilka som 
inte var det; vilka gödselmängder som skulle 
tillföras, vilka växtodlingsföljder som var att 
rekommendera, och så vidare. Föreningens 
försöksverksamhet och forskn ing var som 
framgått mycket omfattande. När dessa re
sultat sedan spreds till de bmkare, stora som 
små, som bedrev masskultur, kunde avkast
ningen från deras odlingar ökas. Särskilt 
gäller detta vall odlingen, där det står ganska 
klart att vallodlingar på torvmarker åtmin
stone till en viss del slog igenom tack vare 
Mosskulturföreningen. Om de högt ställda 
förväntningarna vad gällde nyodling a lltså 
inte inträffade, medverkade fören ingen till 



en effektivisering av och en kunskapssprid
ning inom det svenskajordbruket. 

Om man till sist ser ti ll vilka bestående 
resultatföreningen lämnat, blir bilden ändå 
något nedslående. Vad gäller mossodlingen 
kom stora delar av föreningens resultat att 
göras obsoleta efter kriget, genom den kraf
tiga rationalisering som jordbrnket då genom
gick, liksom genom förändrade odlings
mönster. Småbruken försvann nu i snabb 
takt, och många marginella jordar övergavs. 
Likaså skedde en minskning av antalet krea
tur i landet efter kriget, bland annat på grw1d 
av den allt hårdare konkurrensen från vege
tabiliska fetter, framför allt rapsodlingen, 
vilket medförde en stark tillbakagång för 
val lodlingen. 

inte heller vad beträffar torvt~iktssidan 
kom föreningens försöksverksamhet att läm
na några mera bestående resultat av be
tydelse. Under mellankrigstiden var torvfrå
gan i Sverige helt inaktuell. Det andra världs
kriget satte på nytt fart på torvindustrin, 
men återigen var det den tillfälliga bristen 
på andra, importerade bränslen som låg 
bakom. Först i och med 1970-talets energi
kriser kom ene rgitorvfrågan att få ny aktua
litet. Skogsdikningen har däremot haft stor 
betydelse i landet efter kriget. Här låg dock 
inte alls föreningens fokus . Merparten av 
den uppodlade mossmark som nedlagts efter 
kriget har övergått till skogsmark, ti.11 viss del 
på grund av skogsdikning, men också efter
som naturen åter tagit många övergivna 
mossodlingar i anspråk. 162 

Inventeringen av torvmarker blev som vi 
sett ovan inaktuell i och med torvfrågans 
sorti från scenen. Som vi sett kom också för
eningens sociala syfte att bli mindre aktuellt 
efter första världskriget. Norrlandsfrågan 
var däremot fortfarande levande under mel
lan krigstiden. Inte heller vad gäller Norr
land kom dock föreningens förhoppningar 
att uppfyllas. Föreningen stödde som sagts 
ända in på 1930-talet kolonatverksamheter 
i Norrland. Ännu i tidskriftens_jubileums
nummer 1936 framhålls Norrland som ett 
fram tidsland, och som ett land som för varje 
år alltmer tas i bruk för nyodling och kolo-

nisation. I63 Mosskulturföreningen var inte 
den enda aktör som talade sig varm för ko
lonaten i Norrland, och odlingsarealen öka
de också. Politiken kring kolonisationen var 
dock efter 1925 inställd på att tillgodose 
skogsbrukets arbetskraftsbehov, medan ko
lonatens jordbruksverksamhet alltmer ham
nade i skymundan. Kolonisterna förblev 
också få, även om nyodlingen i stort ökade. 
När de norrländska småbruken bö1jade 
överges på 1950-talet var det myrodlingarna 
som lämnades först. En bidragande orsak 
till masskulturens misslyckande i Norrland 
var de norrländska torvmarkernas förhållan
devis r inga djup. I6

·
1 Där var myrarna stora 

men grunda, och eftersom den odlade my
ren sjunker samman och fö rsvinner, kom 
brukarna snart ner till marken under my
ren, och den visade sig ofta vara obrukbar. 

Varför skall dock Mosskulturföreningens 
verksamheter bedömas på detta sätt? Det 
har förvisso sitt intresse, men föreningen är 
mer intressant som en produkt av sin tid -
och som en nyttig sådan. Det är omöjligt att 
bortse från den betydelse fören ingen ti ll
skrevs av sin samtid, och det är också svårt 
att ifrågasätta den nytta föreningen gjorde 
för många samtida jordbrukare. Ingen kan 
heller döma äldre epokers aktörer för att 
välja .fel väg när utvecklingen står inför ett 
vägskäl. För oss ter sig till exempel elektrifier
ingens och oljans triumf över såväl stenkol 
som torv som självklar, men det var den inte 
för samtiden. Energifrågan var en fråga som 
måste få sin lösning, och Mosskulturfören
ingen drog sitt strå till debattstacken under 
denna tid. Inte helJer stod de som misstrod
de och bekämpade industrialisering och ur
banisering kring sekelskiftet 1900 med nå
got facit i band. 

Skall man dock vara kritisk, kan det sägas 
att allmänt sett motsvarades inte den ratio
nalitet i metoderna som Mosskulturfören
ingen så intensivt strävade efter och före
språkade, av en lika rationell hållning vad 
gäller torvens och torvmarkernas möjlighe
ter. Den stora optimismen som präglade för
eningens första 25 år, såväl vad gällde nyod
Ji ngens tänkbara omfattning och mossod-
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lingens förmåga att bidra till landets försörj
ning, som vad gällde torvens många välsig
n elser i form av en rad olika industriellt 
framställda bränslen, hade en ganska svag 
koppling till verkligheten. Till exempel för
hoppningen att skapa blomstrande jord
bruksmarker i Norrland genom en försöks
stations exempel - med alla resurser en så
dan har tillgång till - och med rådgivning 
och upplysning bland kolonisterna om hur 
deras torvrika marker skulle uppodlas, kan 
snarare ses som en irrationell förh oppning 
närd av det rationella jordbrukets föresprå
kare, än som e tt realistiskt projekt i ijuset av 
landets demografiska, ekonomiska och so
ciala utveckling . 

Det är tydligen inte helt ovanligt, att före
språkare för vetenskapliga och rationella 
metoder ibland drivs av en ovetenskaplig 
och irrationell tilltro till vetenskapens och 
det ratione llas möjlighe ter. Mosskul turför
eningen är i viss mån ett sådant exempe l. 

Noter 
Bildandet har behandlats i Rappe 1936, s. 280f; 
Osvald 1956a, s. 543ff. 

2 För dessa kan.läggningsprojekt och odlingslåne
fondens inblandning i torrläggningsföretag, se 
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Ur skämtpressen. 

- Kultur, kul1ur, jäkla 1jat om deras kultur! Det finns bara en 
kultur som det är någon affär med och. det är masskultur. 

Figur 2:13 
Ur Svenska Mosskultu1Jöreningens Tidskrift 1911, 
soin åt.ergett bilden från "Skäintjmssen ". 
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26 Edling 1996, s. 24f, 90ff; se även Bergström 1979, 

s. J8f. 
27 Morell 2001, s. 127. 
28 H. von Feilitzen I 898, s. 428f. 
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30 Om organ isationen, se de inledande sidorna i 

1936 årsjubileurnsnummer av Svenska Mosskullur
foreningens Tidskrift. Se även Rappe 1936, s. 288. 
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42 Osvald 1937,s. 232. 73 Om SCU, se Erik,-on 1978. s. 441; 10511. Malmfyn-
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arna för småbrukskolonisation i Norrland", Svensk 132 H. von Feilitzen 1911, s. 623f.; Rappe 1936, s. 316. 
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Tid1krifl 1886-1936, s. 116. 137 C. von Feilitzen 1889, s. 178. 
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FLAHULTS LANTBR UKSBOTA

NISKA TRÄDGÅRD 1907, med 
från vänster sädesmagasi
net, gödselhuset, ladugår
den och längst till höger 
den äldsta byggnaden, upp
förd som rättarbostad 1891. 
I förgrunden till höger ses 
väderstationen. Här regist
rerades fortlöpande (i vissa 
fall tre gånger per dygn) 
nederbörd (mängd, sorl, 
snötäckets tjocklek), molnig
het, lufttemperatur på två 
olika nivåer (normal- max
imi- och minimitemperatu
rer), lufttryck, luftfuktighet, 
vindens riktning och styr
ka, temperaturen på tre 
olika nivåer i jorden, samt solskens tiden. 
Dessutom gjordes temperaturmätningar på 
olika djup i olika sorters jord och grundvat
tenståndet mättes på 16 p latser på elen od
lade mossen. KJin1atet var kärvt och årstem
peraturen nästan lika låg som i Gävle. Fla
hult har det absoluta köldrekordet i Göta
land för april (- 25,5 den 4/4 1942) och 
oktober (- 20 den 20/ 10 1925). Utöver skyl
tarna i den botaniska trädgården och vid 
alla försöksrutor (parceller) fanns skyltar 

STOLPHUSET FÖR TORKNING AV SKÖRDEPROVER 

på Flahult uppfördes 1908. Efter vägning på 
fältet av skörden från en hel parcell (som 
mest fanns ca 3 000 parceller) togs ett exakt 
vägt prov om 10-15 kg, som stoppades i en 
specialgjord säck och hängdes upp i stolphu
set. Efter torkningen vägdes säcken , säden 
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som angav ändamålet med respektive för
sök, för de många besökarna. Flahult besök
tes inte bara av lantbrukare, jordbruks
experter och forskare, varav en stor del från 
utlandet, utan också av vanliga turister. I 
Svenska Turistföreningens mycket använda 
guideböcker omnämndes Flahul ts "stor
artade försöksgård" och "synnerligen sevär
da experimentalfält". (Foto Hjalmar von 
Feilitzen 28/ 10 1907, Svenska Mosskultur
föreningens arkiv, Riksarkivet) 

tröskades och halm, agnar och 
kärna vägdes var för sig. Säden 
rengjordes m ed "kastmaskin, 
triumfharpa och triör" och 
mängden slösäd och strid säd 
fastställdes, varefter man analy
serade 1000-kornsvikt, hektoli
tervikt, renhet, i vissa fall gro
barhe t och hos havre skalhalt. 
Potatis och rotfrukter genom
gick särski lda procedurer. På 
gräsvallarna undersökte bota
nisten beståndets sammansätt

ning och tog vid skörden prover till kvanti
tativ analys och ofta också till kemisk analys. 
Alla gödselmedel och utsäden analyserades 
på laboratoriet innan de användes. (Foto 
Hjalmar von Feilitzen 1908, Svenska Moss
kullurfören ingens arkiv, Riksarkivet) . 
Fredrik von Feilitzen ♦ 



KAPITEL 3 

Far och son von Feilitzen och 
Svenska Mosskulturföreningens 
gyllene år 1886-1921 

Erland Mårald 

Del finnes etl namn, välkändt, akLadL och 
kärl för alla vänner och idkare af masskul
tur i Sverige och långL utanför detta lands 
gränser, namnet är von Feililzen. Inom vårt 
eget land är deua namn så fast samman
knutet med Svenska Mosskulrurfö1·ening
en, atL de båda bilda likasom ett gemen
samL begrepp. 1 

Att söner följde i sina fäders fotspår var inte 
ovanligt under agrarvetenskapernas upp
byggnadsskede. Lantbruksakademiens sek
re terare vid 1800-talets mitt Jo han Theophil 
Nathho rst hade ett fl ertal söner som gjorde 
karriär inom de t agrara kunskapsområdet. 
Mest känd var professor Hjalmar Nathorst, 
som 1862 blev den förste föreståndaren för 
Alnarps lantbruksinstitut. Hermanjuhlin
Dannfelt, som var son till intendenten för 
Lantbruksakademiens experimentalfält Carl 
Juhlin-Dannfelt, blev sedermera rektor för 
Ultuna lantbruksinstitut, Lantbruksakade
miens sekreterare och en agrarvetenskaplig 
popularisator av stora mått. Det mest slåen
d e exempl e t på detta internationellt sett 
å terfinns i England. År 1857 tillu·äclde den 
tyske kemisten Augustus Voelcke r tjänste n 
som agrikulturkemist vid Royal Agricultural 
Society of England. Nästan 120 år senare 

pe nsionerades hans barnbarnsbarn från 
samma tjänst efter att befattningen gått i arv 
från far till son i fyra generationer.2 

Att söner tog samma yrke som sina fäder 
var ett vanligt mönster under 1800-tale t. Så
väl yrkestitlar som verksamhe ter gick i arv. 
Inom d en utbildade e liten var rörligheten 
större men fö räldrarnas kon takter var i då
tidens patriarkala och oligarkiska samhälle 
avgörande för barnens utbildningsvägar och 
möjligheter att få stipendier och yrkesprak
tik. Även inom vetenskapen spelade familje
rela tioner en betydelsefull roll. Idehistori
kern Sven Widmalm menar att forskningen 
unde r 1800-talet många gånger hade drag 
av ett "familjeföretag".3 Vetenskapsmannen, 
för de t var nästan utan undan tag just män , 
var en familjeförsörjare. Samtidigt hjälpte 
ofta frua1~ barn eller syskon till att utföra det 
vetenskapliga hantverket e ller att vara sam
talspartners. De "vetenskapliga familjerna" 
blev nästan som institutioner inom universi
tetsvärlden, där sönerna övertog det veten
skapliga arvet i form av kunskap, praktiskt 
kunnande, traditioner och sociala kontak
ter. Widmalm hävdar att för att man skall få 
ett vete nskapshistoriskt he lhetsperspektiv 
måste vetenskapen också betraktas som en 
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del av ett livsprojekt, som var nära förbun
det med andra aspekter av tillvaron. Under 
1900-talet har famiijens betydelse som soci
ala kunskapsmiijöer minskat när forskning 
blev ett yrke. Fortfarande är de t dock inte 
ovanligt att makar ltjälps åt eller att barn föl
jer sina föräldrar i spåren. 

Inom Svenska Mosskulturföreningen spe
lade en sådan far- och sonrelation en helt 

Figur 3:1 
J,,Jter CttrL von Feililzens död lät hans vänner res<i en 
byst över hono111 i inslilulionsbyggnadens trädgård. 
Utföraren var Carl Eldh. Idag står bysten jJå del ano
nyma Vedtorget i Jönköping, där inslilutionsbyggnaden 
en gång stod, men di:ir idag inga övriga spår finns av 
föreningens verksamhet. 
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avgörande roll under föreningens tillkomst
skede och "gyllene" år fram till 1920-talets 
början. Carl von Feilitzen var Mosskulturför
eningens förste föreståndare 1886 till 1901 
och den drivande personen bakom fören
ingens grundande och expansion. Hans son 
l-fjalrnar von Feilitzen förde sin fars arv vi
dare som föreståndare under perioden 1901 
till 1921. Hjalmar drev i mångt och mycket 
föreningens verksamhet i samma anda som 
sin far men det fanns också skillnader, t.ex. 
att von Feilitzen den äldre hade en helt an
nan vetenskaplig bakgrund än sin son. Nå
got förenklat kan man se far och son von 
Feilitzen som representanter för två olika 
typer av vetenskapsföreträdare. De båda von 
Feilitzen var också föreståndare för Mosskul
turföreningen på var sin sida av sekelskiftet 
1900. De samhälleliga förutsättningarna för
ändrades successivt och både föreningens 
och agrarvetenskapens position var annor
lunda då von Feilitzen den yngre tog över 
verksamheten. Avsikten med detta kapitel är 
att genom far och son von Feilitzen belysa 
Mosskulturföreningens framväxt och utveck
ling, och hur inriktningen och vetenskaps
synen förändrades över tid. Förhoppningen 
är också att det biografiska perspektivet skall 
ge en me1· levande bild av Mosskulturfören
ingen och öka förståelsen för hur enskilda 
människor vid denna tid kunde gå upp i nå
got som myrodling. 

Carl von Feilitzen 
Carl von Feilitzen föddes 1840 på Vargsäter 
gård i Skeda socken i Östergötland, där 
hans far var godsägare. Hans fader var tillika 
militär och ända sedan släkten korn från 
Tyskland i början av 1600-talet hade de flesta 
varit militärer. Som yngre bror valde emeller
tid Carl en annan yrkesbana. Efter student
examen från Linköpings gymnasium, tog 
han först en bergsexamen vid Uppsala uni
versitet efter fem års studier och genomgick 
sedan den mer praktiskt inriktade Falu bergs
skola, som han slutförde 1866.'' Det var inte 
ovanligt att entreprenörer inom lantbruks
näringen vid denna tid hade en bakgrund 
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inom bergsbruket. T ill exempel hade pion
järerna inom den svenska konstgödselindu
strin Carl Fredrik Waem, direktör för firman 
C. F. Waern & Co, och Oskar Carlsson, grun
daren av Stockholms superfosfat fabriks aktie
bolag, båda en bergsexamen.5 Detta var en 
bred utbildning som innehöll stud ier i både 
kemi, geologi och marklära. Denna skolning 
var också, precis som agronomernas, prak
tiskt inriktad med fokus på att utnyttja natur
resurser på bästa möjliga sätt för att åstad
komma ekonomisk vinning. Dessutom hade 
kemiska och geologiska perspektiv vid den
na tid en dominerande ställning ino m lant
bruksvetenskapen. Detta gjorde det relativt 
lätt att föra över delar av det vetenskapliga 
och praktiska kunnandet från be rgsbruk till 
jordbruk. 

Carl bö1jade likväl sin yrkesbana som in
dustriman. Han arrenderade inledningsvis 
under korta pe1ioder i tur och ordning Alster
forsbruk i Kronoberg, Blomsforsbruk i Öst
e rgötland och lan tegendomen Ryvenäs vid 
Kalmar. Som de snabba verksamhetsbytena 
antyder uteblev framgångarna. Svältåret 
1868, sinande vatten i forsarna, torka och en 
vikande inte rnationell järnkonjunktur var 
bland annat de orsaker, som gjorde att verk
samheterna inte gick runt. Han fortsatte 
dock oförtrutet m ed nya projekt. År 1871 
grundade Carl Öfverums trädestilations AB 
och några år senare startade han Tjust tek
niska fabriks AB. Viljan att sätta igång nya 
projekt var det således inget fel på, men efter 
en tid överlämnade han ansvaret till andra 
för att driva verksamheten vidare. I Hugo 
Osvalds biografiska artikel om Carl von Fei
litzen framkommer att Carl ansågs vara duk
tig på att lösa praktiska uppgifter men han 
var "minst av all t affärsman".6 

År 1877 flyttade Carl tilljönköping, där 
han började driva en fabrik för tillverkning 
av tekniska fabrikat. Det var först nu i 40-
årsåldern som intresset för agrarvetenskap
liga frågeställningar vaknade. Han genom
gick först en så kallad frökontrollkurs och 
1882 upprättade han en kemisk station för 
att serva jordbruket och andra näringar. År 
1884 blev han Jönköpings stads handels-

kemist och året därpå blev stationen statlig 
och Carl därmed dess föreståndare. Vid 
denna tid upprättade staten ett flertal ke
miska stationer runt om i landet. Syftet med 
dessa stationer var att fungera som en service
resurs främst för j ordbruket samt att sprida 
vetenskapliga rön om nya brukningsmeto
der och konstgödsel ut i regionerna. Inrät
tandet av de kemiska stationerna hängde j ust 
ihop med att utbudet av olika konstgödsel 
och j o rdförbättringsmedel ökade drastiskt 
vid denna tid. Härigenom uppstod det e tt 
behov hos lantbrukarna att få analyser gjor
da på produkternas lämplighet och riktig
het. Således fungerade statio nerna både 
som en praktisk rådgivningsanstalt och som 
en kontrollör av den framväxande kaotiska 
konstgödselmarknaden. 7 

Som föreståndare för den kemiska statio
nen gjorde Carl många resor iJönköpings 
län för att hålla föredrag och ge råd till en
skilda lantbrukare. Med in tryck från utländsk 
litteratur och från de vidsträckta torvmarker 
som han såg på sina resor i regionen, upp
stod iden om att upprätta en mossodlings
förening.8 Tanken var att den nya konstgöd
selns potentialer och nya brukn ingstekniker 
skulle göra det möjl igt att odla upp de svens
ka myr- och kärrmarkerna och därmed nyt
tiggöra en enorm resurs. Med pengar från 
Lantbruksakaclernien genomfö rde Carl 
1885 en resa till Tyskland, Holland och Dan
mark för att studera mossodlingar och moss
försöksstationer.9 Året därpå inrättades slut
ligen Mosskulturföreningen på initiativ av 
Carl och med stöd från inflytelserika med
lemmar och hushållningssällskap. Förening
en var inledningsvis inriktad på södra och 
mellersta Sverige men efter att staten bör
jade tilldela bidrag blev fö reningen natio
nell.10 Mosskulturföreningen var således i 
mångt och mycket Carl von Feili tzens eget 
skötebarn. Föreningen blev också den platt
form som han framgent verkade från för att 
e tablera och utveckla en vetenskaplig moss
odling, såväl bland politiker och bidragsgiva
re som hos lantbrukarna. 
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Figur3:2 

Carl von Feilitzens vetenskapssyn 
Vad hade då Carl von Feilitzen för vetenskaps
syn? Han kan sägas vara en företrädare för 
ett betraktelsesätt som var vanligt inom dåti
dens agrara e tablissemang, där de praktiska 
Ian tbruksivrarna hade ett stort inflytande på 
hur och med vi lka syften agrarvetenskap be
drevs. Idealet man såg framför sig var att 
teori och praktik skulle vara i balans för att 
åstadkomma praktiska tillämpningar, eller 
för att uttrycka det med Carl von Feilitzens 
egna ord: "att vetenskap och praktik böra gå 
hand i hand med hvarandra och icke stick i 
stäf'. 11 Tanken var att vetenskapsmännen 
måste samarbeta med lantbrukarna för att 
kunna realisera faktiska förbättringar och 
produktionsökningar inom jordbruket. De 
vetenskapliga undersökningarna och för
söken som Mosskulturföreningen skulle ut
föra var således inget mål i sig. De skulle ut
göra underlag som skulle ligga till grund för 
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Carl von Feilitzen med familj omkring 1890. 
Hans hustru R.osa Stålhammarvar uppvuxen 
på Trollebo säteri nära Vetlanda. Tre av bar
nen studerade liksom fadern kemi. 

Till vänster står Gottfrid (1872-1962), 
som blev forskningsassistent hos Alfred No
bel i laboratoriet på Björkborn. Senare var 
han föreståndare för Nitroglycerin AB:s 
sprängämnesfabrik vid Vinterviken och där
efter chef för Statens sprängämnesinspek
tion. Han skrev uppsatser om torvindustri i 
Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift 
och Nordisk familjebok. Till höger om ho
nom står Hjalmar, som 1901 efterträdde fa
dern som direktör för Svenska Mosskultur
föreningen, och Helftidsom blev lärare i Lyska 
och engelska. Nederst sitter Rosa (1877-
1965), som fadern uppmuntrade att bli 
hans assistent i kemi. 1900 började hon stu
dera för professor Otto Pettersson som pri
vatelev, tillsammans med de nnes dotter, 
men var tvungen att avbryta studierna efter 
en explosion i laboratoriet vid Stockholms 
högskola, då hon miste ena ögat och ska
dade det andra, vilket ledde till grav synned
sättning. Fred1ik von Feilitzen. ♦ 

att säkerställa verkliga förbättringar i moss
odlingens praktik. Mosskulturföreningens 
huvudsyfte var också att "praktiskt verka till 
främjande afmosskulturen". 12 

Omvänt var det "rationella lantbruket", 
till skillnad från det traditionella, beroende 
av vetenskapen. Även om ny vetenskaplig 
kunskap inte var det främsta m ålet, var det 
ändå fundamentet som all utveckling utgick 
från. Carl von Feilitzens vetenskapssyn kan 
med en nutida metafor liknas vid en tre
stegsraket. Först utgick vetenskapsmannen 
från (kemiska) teorier och unde rsökningar 
i laboratoriet. Därefter följde noggranna 
praktiska försök i kärl och på fältet, där teo
rierna ställdes mot verkligheten. Slutligen, 
efter att de nya rönen bekräftats, skulle de 
spridas genom föredrag, möten, småskrifter, 
demonstrationsfält och rådgivning för att 
därmed befrämja en mer rationell och pro
duktiv rnossodling. Slut.målet var således att 



förändra lantbrukarna och myrmarkerna i 
de ras o m givn ing för att ås tadkomma en 
större och säkrare avkastning. Carl von Fei
litzen skrev: 

Grund läggande för hela det moderna jord
bruket äro agrikul turkemiska unde rsök
ningar i bredd med p raktiskt utfö rda kul
turförsök. Dessa undersökn ingar börja på 
laboratorie t, i vetenskapsmannens arbets
rum, och for tsättas på fä ltet, der han pröf
var, om forskni ngens resultat äro hållbara. 
Seda n fö1·sö ke n fortgått så länge, au teo
riernas aUmängil tighet med full evidens är 
bevisad, kunna de bö1ja tillä mpas i det 
praktiska jordbruket. 13 

Utifrån detta perspektiv blev det mycket vik
tigt för Mosskulturföreningen att bygga up p 
en egen vetenskap lig försöksverksamh et. 
Utan möjlighet att skaffa och kon trolle ra ny 
kunskap , fanns det inget att förmedla till 
myrodlarna. Arbetet med att inrätta försöks
verksamheten skedde steg för steg. Kemiska 
analyser av tonjord och gödselämnen utfö r
des in ledn ingsvis vid den kemiska stationen 
i J ö nköping. Där fanns även utrustning för 
a tt faststä lla torvjordens fysikaliska beskaf
fenhet och kontrollera skörden genom bo
tan iskt-mikroskopiska undersökningar. Vik
tigt var att dessa analyser kvantifierad es ge
nom vägn ing och mätning och fördes in i 
tabeller för att fastställa mede lvärden och sta
tistiska samband, som på sikt skulle ge moss
odlingen en säkrare vetenskaplig grund. Det 
mest cen trala var em ellertid kulturförsöken. 
Fö r detta behövdes en försöksmosse enligt 
mönster från den preussiska "Moorversuchs
station" i Bremen. ÅJ.- 1889 fick fören ingen 
u tan kostn ad av ordföranden i J ön köpings 
lä ns hushållningssällskap tillgång till en 
mindre mosse vid torpet Strömsbe rg nära 
J önköping. Där upprättades ett experimen
talfält med 66 rutor förjämförande försök. 1• 

Detta område var för li tet för att vara en för
söksmosse med åkerfält utan istället utveck
lades p latsen till en vegetatio nsgård för ex
akt:, försök i kärl och nedgrävda parceller. 

Red an åre t därpå fick emelle rtid fören
ingen arrende ra 20 h ektar varav 15 hektar 
utgjordes av en högm osse (området utöka
des så småningom till hela 109 hektar) vid 

Flahult. Härigeno m upprättad es Flahults 
försöksfält. Efte r omfattande röjn ingsarbe
ten, dikning och påförande av sand, i enlig
he t med elen tyske m ossoclla re n Rimpaus 
m etod (om de nna, se kapi tel 12) , stod en 
del av mossen klar för vetenskapliga fö rsök. 
Dessa försök skulle bedrivas såväl på fas ta 
försöksrutor som på rutor i d et fria och på 
öppna od lingar på fälte t. Vidare utfö rdes 
även här mer kontrollerade undersökningar 
genom kä rlförsök. Mossen vid Flah u l t var 
dock inte idealisk för myrodling. Det var en 
näringsfattig högmosse bestående av vitmos
sa. Oläm plighe ten framstä lldes emeller tid 
som något positivt. Om före ningen fram
gångsr ikt lyckad es odla upp den na mosse 
skulle elen bli e tt gott exempel, som kunde 
inspire ra mossodlare runt o m i lande t a tt 
utföra samma bedrift. Dessutom medförde 
läget på de t småländska höglande t ett gans
ka hårt kJ imat för de växter som odlades dä r, 
vilke t innebar att dessa "säkerligen kunna 
t.rifvas ganska högt up p emot norden" .15 Med 
andra ord, elen kunskap som man fick fram 
vid Flahult sku lle kunna tillämpas i uppod
lande t av Norrlands gigantiska myrmarker. 

Argumen t för mossodling 
Utifrån bilder, kartor och beskrivningar kan 
de t konstateras a tt Flahu lt, tillsammans med 
vegetationsgården, med tiden blev en impone
rande anläggning utifrån elen tidens mått så
väl ur ett nationell t som u r e tt internationellt 
perspektiv. Denna verksamhet var em elle r
tid inte billig. Drift, inköp av konstgödsel, ut
säd e, byggnader, underhåll med mera, samt 
löner till föreståndaren , assisten ter, kultur
ingenjö r och lantarbe ta re kostad e mycket 
pengar. De långvariga försöken krävde ock
så stor noggrannhe t och ständ ig passning. 
Detta framställdes som en börda som Moss
kulturföreningen tog på sig för de enskilda 
lantbru karnas och för de t svenska j ordbru
ke ts skull . Dessutom h ade in te en skilda 
mossodlare kompe tens att utföra vetenskap
ligt korrekta försök: 

Försöksverksamhet i egentlig mening pas
sar således icke för den prakLiska jordbru-
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karen och är dessutom mycket kostsam. På 
grund af dessa skäl har Föreningen ansett, 
att den bör taga dessa kosrnader på sina 
skuldror [ ... ] . 16 

Mycket av Carl von Feilitze ns arbe te hand
lade alltså om att skaffa pen gar och att ar
gumentera för att medlemma rna, hushåll
ningssällskapen, landstingen , mecenater 
samt staten skulle bidra till verksamhe te n 
ekonomiskt. Som vi redan sett hade Carl i 
sina tidigare industriella projekt vari t föga 
ekonomiskt framgångsrik men han hade va
rit bra på att starta upp verksamheter, skaffa 
fram medel och upprätta kontakter. Trots att 
dessa förmågor nu kom väl till pass var det 
svårt a tt erhålla tillräckligt med ekonomiska 
medel - särskilt fö r att bygga ut fö rsöksverk
samheten i den takt som svarade mot Carls 
egna ambitione r. Det krävdes därför goda 
argument för att övertyga finansiärerna. 

Vilka var d å argumenten? Framförallt var 
det e n bild av mossodlingens framtida po
tentia l som m ålades upp i nationalistiska 
ordalag. Mossodling skulle, med hjälp av 
konstgödse l, nya brukningsme tode r och ve
tenskapliga rön, kunna väcka en väldig slum
rande resurs, som. skulle ge stora vinster åt 
såväl nationen som enskilda brukare. Vidare 
hävdades att utdikning av våtmarker skulle 
minska frostländigheten och därigenom 
förbättra lokalklimatet med ökade produk
tionsresul tat även på andra marker som 
följd. Dessutom skulle brytning av torv kun
na åstadkomma en industriell utveckling. 
Det var dock de agrara tillämpningarna som 
stod i fokus vid denna tidpunkt. De som före 
Mosskulturföreningens grundande i större 
skala och m ed moderna me toder odlat upp 
myrmarker i Sverige var godsägare och and
ra storbrukare. O m mer mark kunde göras 
tillgänglig skulle emellertid fler människor 
få möjlighe t att på egenjord ägna sig åt lant
bruk. Här kunde Mosskulturföre ni ngen 
göra en viktig insats för a tt bredda den so
ciala basen för d en rationella mossodlingen. 
I Tyskland hade man för mindre bemedlade 
j ordbruksarbetare upprä ttat så kallade moss
kolonat. Carl von Feilitzen skrev: 
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På de äldre kolonaten fm ner man numera 
välmående småböndec På detta sätt fort
går kolonisationen å r efter å r, och värde
lösa mossmarkcr vinnas för kulwren; u·ef~ 
liga hem beredas för en befolkn ing, som 
kanske i anna t fall t.ill stor del hade lemnat 
fäderneslandet för att i Amerika söka sin 
utkomst. Säkerligen är detta eu värdefullt 
bidrag till lösningen af elen så brinna nde 
sociala frågan.17 

Med den "sociala frågan" åsyftades de socia
la problem som uppstått i samhällsomvand
lingens fotspår, där särskilt emigrationen sågs 
som ett allvarligt problem. 18 För att bidra till 
denna frågas "lösning" upprättade Mosskul
turföreningen sina förs ta mosskolonat vid 
Flahult i bö1jan av 1890-talet och understöd
de senare den statliga kolonisationsverksam
het som korn igång i början av 1900-talet. 

I det sistnämnda argumentet kan m an se 
en tydlig koppling till Carls bror, godsäga
ren Urban von Feilitzen. Som författare hade 
Urban von Feilitzen pseudonymen "Robin
son" och tillhörde de så ka llade åttiotalis
terna, till vilka bland andra August Strind
berg och Anne Charlotte Leffler kan räknas. 
Mest känd är kanske Urban von Feili tzen för 
sin brewäxling med Ellen Key. Mindre känt 
är att U rban von Fei litzen tillhörde en av 
socialvetenskapernas pio njä re r i Sverige -
ett vetenskapsområde som ännu dominera
des avjournalister, författare och naturveten
skapsmän. För Urban von Fe ili tzen var det 
''.jordarbetarfrågan" som stod i fokus. En all t 
större de l av landsbygdens befolkning var 
j ordlösa och många jordbruk ansågs vara 
hotade av den amerikanska konkurrensen 
på spannmålsmarknaden , med inflyttning 
till städerna och emigration som följd. Ur
ban von Fe ili tzens socialvetenskapliga un
d ersökningar resulterade i studien 1)enare, 
slalare och torJJare, som u tkom i tre volymer 
1890-92. Den bestod av en vetenskaplig 
kartläggning och insamlad statistik rörande 
de fattiga grupperna på landsbygden, som 
skulle ligga till grund för politiska reformer 
för att "lösa" missförhållandena där. 19 

Det finns flera likheter mellan den agrar
vetenskap och den socialvetenskap, som de 
båda bröderna företrädde. För båda var den 



sociala frågan en viktig u tgångspunkt, där 
mossodling var en "lösning" på denna fråga, 
politiska reformer en an nan . För bägge brö
derna utgjorde vetenskapliga snidier e n för
u tsättning för en framgångsrik mossodling 
respektive sunda samhällsreformer. Medan 
Mosskultur föreningen kartlade landets myr
m arker och samlade in odlingsstatistik, så 
karterade och kvantifierad e socialvetenska
pen de samhälle liga förhållandena. Dessa 
inventeringar och datainsamlingar syftade, 
på skilda väga r, att ligga till grund för e n 
ökad välfärd och stabili tet i nationen. För a tt 
åstad komma dessa konkreta förbättri ngar 
var det vik tigt för bägge bröderna med utåt
riktad verksamhet, som föredrag, skriftutgiv
ning och rådgivning. Såväl Mossku lturför
eningens som socialvetenskapens framväxt 
hänger tydligt samman med en politisk om
svängning under 1880- och 1890-talen - ett 
skifte frå n manchesterliberalism, frihandel 
och fokus på sto~jordbrukare till statsinter
ventioner, protektionism och inriktning på 
småbrukare. Strax efter sekelskiftet 1900 gick 
staten också in med b id rag och lån för att 
stödj a småjordbrukare, egnahem och kolo
nat.20 

En tronarvinge skapas 
Hjalmar von Feilitzens liv kom i mångt och 
mycket att sammanflä tas med Mosskultur
föreningen . Han föddes 1870 och var så
ledes 16 år när föreningen grundades. Hans 
fars engagemang i föreningen och för moss
oclling var något som sonen tidigt fick känna 
av. Som Hugo Osvald uttryckte det i en a rti
kel i samband med föreningens 40-årsjubi
leum 1926: "Han [Hjalmar von Fei li tzen] 
hade j u så att säga blivit uppfostrad tillsam
mans med Mosskulturföreningen - också 
den hans faders barn."21 Även I-ljalmars bror 
Gottfrid, som blev civilinger~jör, kemist och 
sedermera ch ef för Statliga sprängämnes
inspektionen, skrev flera uppsatser om torv
bränning i Svenska Mosskulturföreningens Tid

skrift. 
Precis som de inledningsvis nämnda agrar

vetenskapliga profilerna Johan Theophil 

Figur 3:3 

U RBAN VON F ElLITZEN (1834-1913) gick till 
ski llnad från sin yngre bror Carl (född 
1840) först motvilligt i släktens fotspår 
och blev officer och godsägare, men fram
trädde som författare i fyrtioårsåldern 
och verkade därefter främst som essäist 
och högt uppskattad litteraturkritiker. 
Hans Ibsen-kritik har rönt en viss beröm
melse och var mycket uppskattad av lbsen 
själv. Hans brevväxling med Ellen Key är 
väl känd. ♦ 

Nathhorst och Car!Juhlin-Dannfelt uppfost
rade sina söner, så uppfostrade Carl von 
Feilitzen Hjalmar i enlighet med det agrar
vetenskapliga idealet om att förena teori 
och praktik. Det agrarvetenskapliga områ
det befolkades huvudsakligen vid mitten av 
1800-talet av en tämligen brokig skara av 
lantbruksivrare, med fötterna stadigt för
ankrade i det praktiska lantbruket. Samtidigt 
började ett mer professionaliserat vetenskap
ligt ideal göra sig gällande. Agrarvetenskap 
var inte längre något som storjordbrukare 
kunde pyssla med vid sidan av sin huvud
uppgift - att bedriva Ian tbruk. Istället skulle 
forskningen bedrivas av heltidsanställda ve
tenskapsmän. 

Den äldre generationen stödde denna 
utveckling men de flesta saknade dock både 
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den formella vetenskapliga utbildningen 
och den forskningskompetens, som de själva 
ansåg vara nödvändig för att verka inom den 
moderna lantbruksvetenskapen. Såväl Nath
horst somJuhlin-Dannfelt och Carl von Fei
Iitzen var, när det gäller de ras praktiska ex
perimentella verksamhet, till stora delar 
självlärda. Den ä ldre generationen kan följ
aktligen något hårdraget sägas ha varit "ama
törer" inom det o mråde de var verksamma 
inom. Deras främ sta insatser låg i att lyfta 
upp de agrarvetenskap.liga frågorna i den 
offentliga debatten, knyta kontakter och 
mobilisera resurser för att inrätta lantbruks
vetenskapliga institutioner. Alla tre var med 
att initiera och argumentera för ny agrar
vete nskaplig forskning och inrättandet av 
nya institutioner. Man skulle kunna säga att 
de representerade en typ av "vetenskapliga 
totalentreprenörer", där ambitionen att be
driva egen forskning i mång t och mycket 
fick stå tillbaka för rollen som initiativtaga
re, propagandister och organisatörer. För 
sina söner kunde de däremot komponera 
ihop en utbildningsväg, där teori och prak
tik förenades, för att därigenom skapa kom
pletta agrarvetenskapsmän. Med andra ord, 
genom sina söner strävad e de efter att för
verkliga sina egna ideal.22 

Vilken skolning fick då Hjalmar von Fe ilit
zen? Direkt efter studentexamen i Jönköping 
1889 påbörjade han den tvååliga agronomut
bildningen vid Alnarps lantbruksinstitut, där 
han tilldelades den Nathorska premien för 
sina studie insatser.23 Sedan kom fader von 
Feilitzens posi tion och internationella kon
takter väl till pass. Först arbetade Hjalmar 
en tid som kemist på handelsgödselfirman 
Moritz Fraenke l & Co:s kontor i Göteborg. 
Denna firma var d ece nnie rna kring sekel
skiftet 1900 en viktig aktör i den svenska 
agrarvetenskapliga miljön. Bland annat gav 
firman stora ekon omiska bidrag till lant
bruksvete nskaplig forskning, vilket inte är 
konstigt med tanke på att mycket av denna 
forskning handlade om nya konstgödselpre
para t. Inte minst var mossodling en fram
tidsmarknad för företaget (se kapitel 5) . Fra
enkel & Co importerade främst kali från 
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Tyskland och även vid Kaliverkens laborato
rier i" Leopoldshall och Stassfurt gjorde Hjal
mar praktik. Hjalmar fick även möjlighet a tt 
praktisera vid flera ledande tyska laborato
rier och försöksstationer, bland annat under 
ledning av den kände agrikulturkemisten 
Paul Wagner i Darmstadt och hos professor 
Tacke vid Preussischer Moorversuchsstation 
i Bremen. Som med all tydlighet framkom
mer var den tyska påverkan stark. 

Denna yrkespraktik pågick parallellt med 
de studier i botanik, geologi och agrikultur
kemi som ~jalmar påbö1jat vid universitetet 
i Göttingen 1894. Som kulmen på sin u tbild
ning doktorerade Hjalmar 1897 i agrarkemi 
på avhandlingen Ueber die Zusammensetwng 
imd Pentosane des Torfes. Även i sin teoretiska 
skolning stod följaktligen torv och mossod
ling i fokus. Med både gedigen teore tisk och 
praktisk kunskap, och med ett stor in terna
tionellt, framförallt tyskt, kontaktnät, åter
vände Hjalmar slutligen till Sverige 1898. 
Efter att först en kort tid arbetat vid den ke
miska station en i J önköping b lev han an
ställd som förste assisten t vid Mosskulturför
eningen . Men ingen var a tt han successivt 
skulle sätta sig in i föreningens göranden 
samt utveckla dess vetenskapliga verksam
he t. Redan 1901 dog emell ertid Carl von 
Feilitzen efter en tids sjukdom och Hjalmar 
fick plötsligt ta över föreståndarrollen vid 31 
års ålder. För att ära Carl von Feilitzens min
ne avtäcktes 1910 vid föreningens nya insti
tutionsbyggnad under pompa och ståt en 
byst skapad av Carl Eldh föreställande för
eningens grundare.24 

Mosskulturföreningens 
utveckling under Hjalmar 
von Feilitzen 
Utifrån far och son von Feilitzens skilda 
erfarenhetsbakgrunder och vetenskapliga 
skolning skulle man kunna förvänta sig att 
Hjalmars övertagande av Mosskulturfören
ingen innebar en klar förskjutning mo t mer 
vetenskaplighet och professionellt styre. Det 
skedde också en sådan u tveckling, men det 



var in te fråga om något tydligt brott mot 
d en tidigare verksamheten. Som vi sett hade 
Carl höga vetenska pliga ambitioner även 
om det saknad es med el och kompetens fö r 
a tt realisera dessa fullt ut. De t var snarare så 
a ll hans målsättn ingar först fu llföijdes efte r 
hans död. Hjalmars tid vid föreningen kän
ne tecknades av e n expansio n av såväl de n 
vetenskapliga fö rsöksverksamheten som den 
p raktiska rådgivningen och upplysn ings
arbetet. 

En av Hja lmars första u ppgifter var att 
upprätta den nya institutionsbyggnaden. Frå
gan om en egen institutionsbyggnad had e 
varit aktuell ända sedan slutet av 1880-talet. 
Flera gånge r hade fö reningen ansökt om 
statsbidrag me n fått avslag och d e t var d är
för d en så he tt efte rtraktade byggnaden inte 
kunde byggas förrän nu. Huset s tod klart 
1903 med b land annat sessionssal, museum, 

Figur 3:4 

bibliotek och etL kemiskt och ett botaniskt 
laboratorium.25 Härigenom bildade insti tu
tionsbyggnaden tillsammans med den in till
liggande fö rsöksgården e n imponerande 
anläggn ing. Hja lmar såg i samband med 
detta också över arbetsrutinerna för labora
torierna och försöksgården. Alla unde rsök
ningar och försök måste ske med stor exakt
het och likformighet för att man skulle nå 
vetenskapligt hå llbara resul tat. Allt måste 
he la tiden vägas och mätas enligt bestämda 
procedurer och sedan föras in i olika tabe l
le r. Sto ra d elar av försöksgårde n täcktes av 
skyddsnät och fö rsöke n bedrevs i kärl e ller 
nedgrävda pa rcelle r i trä eller zinkplåt. Hjal
mar byggde även upp en så kallad lysime ter
a n läggn ing, bes tående av å tta betongkar 
med ett rör i botten, där dräneringsvaune t 
kunde samlas upp och undersökas på sill 
innehåll av växtnäringsämnen. Med andra 

Som el/ le(( i föreningens råägiuanät• uerksamhrl i11gick drif!Pn au i'// mindre museum eller snarare m permanenl 
ulställningslokal i instilulionsbyggnaden i Jönkö/Jing. t\ mbitiöst u/J/Jlagd lwm den aldrig att fylla nägon framträ
da11de fzmhtion i föreningens uerksmnhel. 
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ord, allL skulle utföras precist och utan någ
ra yttre störningar: 

Alla arbeten utföras med den yttersta nog
grannhet, gödseln lillväges på centigram 
när och u tströs från glaskärl med pen sel. 
Vid blåsigt väd er sä ttes vid gödslingen ett 
tält över kärlet. Sådden sker med mall , så 
all lika ston antal frön nedläggas och a lla 
plan tor komma på samma afs tånd frå n 
hvarandra.26 

Därtill var självklart all t ogräs bannlyst från 
försöksgården och jorden bevattnades var
annan eller va1je dag. Även försöksmossen i 
Flahult sköttes med samm a noggrannhet, 
liksom senare även de nya försöksmossarna 
vid Torestorp (1906) och Gisselås (1921) fast 
i mindre skala. På de större försöksfälten upp
odlades också en stor del av marken som van
liga åkerfält i överensstämme lse med d e 
senaste rönen och med nya metoder. För att 
bedriva denna vetenskapliga försöksverksam
he t behövdes protessionell personal. Under 
von Feili tzen den äldres tid hade det förutom 
föreståndaren funnits en kulturingenj ör, en 
kemist, en assistent vid vegetationsgården 
och en botanist anställda. Intressant nog be
sattes kemisttjänsten av en kvinna, Eva Nord
enskiöld, som 1901 övergick till den Finska 
mosskulturföreningen. När I1ialmar å tervän
de 1898 utökades antalet kemister ti ll Lvå. 

Under Hjalmar von FeiJitzens tid som före
ståndare ökad es antalet kulturingenjörer, 
som hade hand om d et utåtriktade rådgiv
ningsarbetet, till tre stycken. Vidare ti llsattes 
en extra botanist och vid institutionsbyggna
den arbetade en kassör med ett eller två bi
träden samt en vaktmästare.27 I Mosskultur
föreningens presentationer får man intryck 
av att försöksverksamheten skötte sig sj älv 
under vetenskapsmännens uppsikt. Det mes
ta arbe te t med d en dagliga skötseln av fö r
söksfälten utfördes emellertid av lantarbe
tare . På Flahult till exempel fanns det en 
förman samt fyra a rbetare med familje r an
ställda. Därtill kunde arbetskraft från de två 
kolonaten vid Flahult användas samt ibland 
tillfälliga daglö nare. För att övervaka att allt 
sköttes enligt d e noggranna anvisningarna 
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åkte en assistent under odlingssäsongen ut 
e tt par gånger i veckan till fältet. Denna över
vakning var dock inte tillräcklig utan 1905 
anställdes en inspektor med bostad vid för
söksfä.ltet.28 På liknande sätt anställdes senare 
en rättare vid Torestorps mossfält och en 
föreståndare vid Gisselås. 

Som föreståndare tog Hja lmar på sig ett 
stort ansvar och han var en riktig arbetsmyra 
- det var för honom "sannerligen icke fråga 
om 8-timmarsdag".29 Som vi redan sett lade 
han ner mycket arbete på au utöka och för
bättra försöksverksamheten. Han var också 
en mycket idog forskare och skribent. Bara 
i Svenska Mosslmltuiföreningens Tidskrift skrev 
Hjalmar cirka 450 artiklar. Till detta tillkom
mer de 497 artiklar och skrifter som finns 
angivna i Svenskt biografiskt lexikon samt yt
ter] igare ett stor mängd tidningsartiklar i de 
mest skilda ämnen. I hans digra publika
tionslista fanns det således långt över 1 000 
poste r. Visserligen var många av dessa sam
ma artikel som utgetts flera gånger i olika 
sammanhang m en det var också många 
grundvetenskapliga publikatione r, varav ett 
stort antal på tyska men även på engelska, 
franska och ryska. Han kom också att enga
geras i statliga utredningar om torv som ener
gikälla, fångars använd ning på nyodlingar, 
konstgödselindustr ins ULveckling samt om 
inrättandet av fasta försöksgårdar. 

Inte m inst viktigt var det utåtriktade arbe
tet, som expanderade kraftigt. Genom kul tur
ingenjörerna, publikationet~ föredragsresor, 
mosskurser och utlokaliserade försöks- och 
demonstrationsfält runt om i landet fick Moss
kulturföreningen ett stort genomslag. Hjal
mar von Fei]itzen såg en utveckling av fören
ingens verksamhet under dess första 25 år. 
Under de första 18 åren hade man främst 
ägnat sig åt att samla in erfarenheter. Trots 
att försöksverksamheten fortsatte att stän
digt förbättras, var det populariseringen av 
denna samlade kunskap som under senare 
tid blivit föreningens viktigaste uppgift. 30 

Följaktligen kan även Hjalmar von Feilit
zens arbete och vetenskapssyn liknas vid en 
u·estegsraket. Teoretisk kunskap, praktiska 
försök och förm edling av de vunna rönen 
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utgjorde en helhet. Detta synsätt stämde väl 
överens med dem som statsmakten uppmunt
rade vid denna tid. Kring sekelskiftet 1900 
dominerade en tull- och småbrukarvänlig in
ställning inom hushållningssällskapen och 
de nyinrättade myndighete rna Lantbruks
styrelsen (1890) ochjordbruksdepartemen
tet (1900). Som tidigare nämnts ifrågasattes 
den tidigare liberalajordbrukspolitiken och 
även den agra rve tenskap som bedrivits av 
Lantbruksakademien fick kritik för att vara 
för inriktad på storjordbruken och på teori. 
Försöksverksamheten skulle iställe t vara p rak
tiskt imiktad och vända sig utåt mot framför
a llt småbrukarna. Den viktigaste uppgiften 
för den agrara forskningen var att omvandla 
de vetenskapliga rönen till praktiska tillämp
ningar och snabbt föra ut dessa till lantbrukar
na för att modernisera och stärka det svenska 
jordbruket.31 De socialpolitiska målsättning
arna bakom stödet av agrarvetenskap var allt
så starka. 

För Hjalmar von Feilitzen och Mosskul
turföreningen passade detta synsätt som 
hand i handske. Både föreningen och Hjal
mar förenade en gedigen vetenskaplig grund 
med en praktiskt inriktad målsättning och en 
utåtriktad organisation. Samtidigt innehöll 
Hjalmar von Feilitzens skrifter,jämfört med 
faderns, inte alls lika mycket retoriska figu
rer och a rgumentation för mossodlingens 
gagn. Orsaken till detta berodde antagligen 
inte på att 1-ljalmar brann mindre fö r myr
odlingen och dess ekonomiska och sociala 
nytta. Iställe t kan denna nedtonade fram
ställning ses som en följd av förändringar i 
samhället och Hjalmars mer vetenskapliga 
framtoning. Genom att nyodling och små
bruk lyftes fram av en mängd andra personer, 
grupper och föreningar i början av 1900-ta
let, var mosskulturens nytta självklar. Även 
Mosskulturföreningen som organisation var 
nu e tablerad och det var inte längre nöd
vändigt att på samma sätt argumentera för 
dess existens. Slutligen var föreningens veten
skapliga legitimitet e rkänd och dessutom 
började den långsiktiga försöksverksamheten 
ge egna resultat att luta sig mot. Det mycket 
omfattande utåtriktade arbete som Hjalmar 

bedrev kännetecknades därför av mer sak-
1 iga redogörelser av vetenskapliga rön och 
konkreta odlingsråd. 

Mosskulturföreningen och 
von Feilitzens vägar skiljs 
I samband med firandet av Hjalmar von 
Feilitzens 50-årsdag 1920 offentliggjo rdes 
a tt han skulle lämna föreståndarrjänsten på 
Mosskulturföreningen. Istället skulle han bli 
professor och föreståndare förJordbruksav
delningen vid Centralanstal ten för försöks
väsendet på j ordbruksområdet i Stockholm. 
Det var inte utan viss vånda och vemod som 
Hjalmar slutade vid Mosskulturföreningen: 
"En och annan kanske tycker, att j ag sviker 
mitt lifs uppgift och min fade rs verk, när jag 
lämnar min befattning, men skälen därtill 
äro så tungt vägande, att herrarna nog kom
ma att förstå mig."32 Vilka var då de tunga 
skälen för att lämna föreningen? Först och 
främst var de t på grund av en svår astma. 
Arbetsbördan hade varit stor och förestån
darens uppgifter var mycket spli ttrade. Inte 
minst hade försöken att hålla ihop förening
ens ekonomi varit "nervsli tande". Därfö r 
hade hans läkare rekommenderat honom 
att byta uppehållsort. Vidare kunde Hjalmar 
i sin nya professorstjänst helt fokusera sig på 
försöksverksamheLen och därmed kunde 
han åter få ägna sig åt forskning i större ut
sträckning. I Stockholm fick dessutom hans 
barn bäme tillgång till en fortsatt utbild
ning. 

Man kan här utläsa att det i längden var 
svårt att upprätthålla rollen som den "veten
skaplige totalentreprenören" - vetenskaps
mann en Hjalmar kom i konflikt m ed orga
nisatören och popularisatorn. Som redan 
fram kommit stod von Feili tzen den yngre 
för en mer specialiserad och professionalise
rad typ av vetenskapsman, där forskningen 
var det viktigaste. Medan den äldre genera
tionen inom agrarforskningen befunnit sig 
i ett inledande uppbyggnadsskede där in iti
ativförmåga och visionsskapande var bety
delsefullt, så var nu detta vetenskapsområde 
i en annan fas i institutionaliseringsproces-
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Svenska Mosskulturföreningens 

KULTURINGENIÖRER 
vcrksttllla undersökning av forvmarker (mo~sar, myrar, kärr) i och 
för utrönandet av deras lflmplighcl till odling, till torvströ• eller 
brän11torvberedni11g, och lämna råd och UJJplysningar angående odling 
av dylika marker t ill Aker, slåtter- eller betcsvallar samt rörande 
s kötse-111 av redan färdiga kulturer. 

Den som ön5ikar dylikt biträde, torde före I april det är hrsö
kct nvscs till Svenska Mosskulturföre11inge11 adres~ Jönköt•ing in~inda 
a nmii.lan diirom. Därvid uppgiv~ utom rullständig adress niir
maste järnvttg3statio11, angbatshamn e ller göstgivarcgard samt 
ih1skrit antal förrlittningsdagar. 

1\vgiften för sådant biträde är· kr. 4: 50 pr förrättning::;dag jämte 
~kjuts fram och åter till järnväg, ångbåt el11tr g~lgirnrl!g.lrd. 
Övriga resekostnader bestridas av Föreningen. 

föredrag i mossodlingsfrngor samt om torvnrnrkenms nnv:lnd:indc
i övrigt, illustrerndC av ljusbilder, hnllas .lven av J.:ulfuringeniörer,ia 
pa begäran, i den mitn tidC'.n medgivcr och pii hilliga villkor. 

•/ •/•/• 

Kom ihäg att torvmarkerna1 rätt sköttn, Jämpa sig mycket väl 
lill produktion av foder, ~aJTil att man på dem kan erhä.lln :>ynner• 
I igen givande slåtter- och betcsvallar! 0 0 LA dttrför alla så.dana 
marker, som ära av 1>a~ a11de beskuffonhel, och inhämta därvid de råd 
Svenska Mosskulturföreningcn genom sinn kulturingeniörer kan giva. 

Anvilnd TORVSTRÖ till i11strö åt djuren i s tall, ladug'lu·d, svin
odt höm,hus; begagna alliid torvströ eller torvmull pci avtriidena; 
rillverka strö för eget behov överallt dlir lämplig ravara förcfi11-
11cs! Svenska Mosskulturföreningens kulturingcniörer lämna a11Yi~-

11 i11gar, var och huru delta bäst bör ske. 
Tag upp BRÄNNTORV, om passande torvmarker finnas, för att 

ö ka ut brä11stcförrädct! Mosskulturföreningens kulturinge11iörcr u11• 

d~rsöka, om mossen ifraga passar för detta ändamål. 

''''''"'''""''""'"''''"'''''""''''"''''"'"'"'''"'''''"''''"'''''"''''"''''''""'''"""'''"""''''"'''' 

SVENSKA MOSSKULTURfÖRENINGEN 
JÖNKÖPING 
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FigurJ:5 
Ett exempel pcl hur Mosskultur
föreningen vedwde for att nå ut 
med sina rön: Hjalmar von 
Feilitzens skiifl "Om betesvallar 
jJå torvj01d" sammanfattade 
föreningens dittills uj1pnådda 
e1farenheter vad gällde vallod
ling på torvmarker ( omslaget 
finns avbildat på s. I 20). 
Kopplingen mellan de veten
slwj1liga försöken och den prak
tislw nyllan betonades genom 
skriftens pedagogiska uf1j1lägg 
och framtoning. Sist i boken 
fanns därtill den här avbildade 
annonsen, som gj01de läsaren 
uppmärksam på att han ensam 
eller tillsammans ·rned andra for 
en ringa penning kunde köJ1a 
kulturingenjöremas tjänsterfor 
att /1å så vis få ytterligare lzjäl/1 
att anamma det senaste inom 
det vetenskapliga jordbrulwt. 
Som framgick i kapitel 2 var 
det med tiden alltfler mindre 
brukare som utnyttjade kultur
inge1zjörernas kunnmule. 

sen. Områdets tillväx t och breddning tillät 
mer arbetsdelning och specialisering. I be
fattningen som föreståndare fö r Mosskultur
föreningen var det dock svårt att avgränsa 
sig. Slutligen, för att återknyta till de t inl e
dande resonemanget om vetenskap som en 
de l av ett livsprojekt, framskymtar att Hjal
mar hade andra lojaliteter än till sin fade rs 
arv. I Hjalmar von Feilitzens livsprojekt hade 
Mosskulturföreningen spela t ut sin roll och 
istället gick den personliga utvecklingen och 
barnens väl före. 

När Hjalmar avtackades året därpå över
lämnades en check på 2 500 kronor som 
samlats in bland ledamöterna, som Hjalmar 
genast överlämnade till föreningen att för
valta för att premiera väl utförda mossod
lingar vid mindre gårdar. En m edalj, i guld 
eller silver, med Carl von Feilitzens porträtt 
tillverkades, som skulle delas ut till särskilt 
förrjänta mossodlare.33 I tacktale t lycköns
kade Hjalmar föreningens fortsatta arbete: 
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dess sträfvanden mol det stora mål Fören
ingen satt sig före, nämligen de svenska 
mossmarkernas rationella utnyttjande till 
vårt fosterlands fromma.34 

Varken de egna ambitionerna eller Mosskul
turföreningens strävanden blev emellertid, 
med facit i h and , särskilt framgångsrika. 
Trots flytten till Stockholm fortsatte Hjalmar 
von Feili tzens hälsa a tt försämras, vilke t 
m edförde att han inte kunde genomdriva 
alla de föresatse r han had e satt upp för sin 
nya professorstjänst. Efter flera resor för att 
vila upp sig blev han tjänstledig och till slut 
dog han 1928 . När Hjalmar slutade vid 
Mosskulturföreningen kan man även med 
fog påstå att föreningens "gyllene år" upp
hörde. Visserligen fortsatte verksam be ten 
på samma nivå ytterligare några år. Mellan
krigstiden känne tecknades ändå av stagna
tion för föreningen med ett minskat intresse 
för mossodling och sjunkande medlemsan
tal. Industria liseringen och modernisering
en fortsatte och i det framväxande folkhem
m et blev mossodling en allt mer förlegad 
företeelse. Det statliga stödet till föreningen 
fortsatte dock att öka samtidigt som de andra 
inkomsterna minskade.35 Detta gjorde att 
fören ingens självständighet undergrävdes 
och 1939 beslutade Riksdagen att försöks
verksamheten skulle överföras till Statens 
jordbruksförsök sam tidigt som föreningen 
slogs ihop med Svenska Betes- och Vallför
eningen och blev Svenska Vall- och Mosskul
turfören ingen . Så småningom , innan fören
ingen helt lades ner, försvann beteckningen 
masskultu r ur namnet och Flahult övergick 
i privat ägo 1961.36 

Mosskulturföreningens grundande och 
expansion fram till me llan krigstiden speglar 
Sveriges övergång till e tt modernt och indu
strialiserat samhälle. Det var frågan om en 
mobilisering av landets naturresurser och 
folk, där vetenskapen spelade en avgörande 
roll för att kartlägga och nyttiggöra tillgång
arna. Myrarna och torven utgjorde i de tta 
sammanhang en stor framtida potential både 
ur e tt ekonomiskt och socialt hänseende . 
Trots att lande t på kort tid radikalt förändrats 
sedan föreningen grundades var denna ny-

odlingsoptimism fortfarande obruten när 
von Feilitzen den yngre lämnade Mosskul
turföreningen. Ur far och son von Feilitzens 
perspektiv handlade det om e n moderniser
ing av e tt agrart präglat samhälle, där en 
stor landsbygdsbefolkning med stöd av mo
dern. teknik och vetenskap kunde få sin för
sörjning ur annars värdelösa marker. 

Det var framför all t Carl von Feilitzen 
som målade upp framtidsvisionerna, vilket 
var nödvändigt då föreningen var n y och 
målsättningarna måste dras upp. Carl, som 
hade stor erfarenhet av att starta igång olika 
projekt, fick ägna mycket tid och skrivar
möda åt att argumentera för att få stöd och 
medel för en utbyggnad av föreningens verk
samhet. Han lyckades också på ett impone
rande sätt att snabbt bygga upp försöksverk
samheten och föreningens organisation. 
Trots a tt Carl inte formellt hade den mo
derna forskningskompetensen stod han för 
ett tydligt vetenskapligt ideal, där teori och 
praktik skulle förenas och förverkligas ge
no m Mosskulturföreningen. När Hjalmar 
von Feilitzen tog över rodre t av föreningen 
1901 var rnossodlingens och agrarvetenska
pens ställning redan etablerad. Han hade 
ända sedan tonåren blivit skolad , såväl teo
retiskt som praktiskt, för att ta över sin fars 
livsverk och han lyckades också att förve rk
liga många av de målsättningar som von 
Feilitzen den äldre satt upp. Före ningens 
verksamhet fördjupades genom en mer om
fattande och noggrannare försöksverksam
het och det utåtriktade arbetet expanderade 
kraftigt. För Hjalmar, som var en modernare 
typ av vetenskapsman , blev dock a rvet efter 
sin far, särskilt de administrativa uppgifter
na, all t för tungt att bära i längden . 
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holm, s. 533-542. Foto i privat samling. 

3:4 Foto Hja lmar von Fcilitzen. 
3:5 Anno ns för kulturingenjörernas tji'mster, ur Hjal
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s. 93. 

HJALMAR VON FEILITZEN höll 19 J 2 föredrag vid den in lernation
ella kemikongressen i Washington/New York och besökte 
USA:s jordbruksdepartemenl och flera försöksstationcr 
(tryckt rapport 191 3). Här sitte r han i mitten med till vän
ster professorn i djurfysiologi G. von Wcndt och t.ill h öger 
professorn i agrikulturkemiA. R.indell , båda vid Helsingfors 
universilet. Bakom står professorn i j orda.rtslära i Sankl Pe
tcrsburg, P. Kossowitsch, och den finske godsägaren C. 
Bernhard. Rindell var fö rsöksledare vid Finska mosskultur
fören ingen och framslående jordbruksforskare, liksom 
Feilitzen. Hugo Osvald framhåller i Svensk växtodling och 
växtodlingslämn vid Lantbrukshögskolan (1959): "den tilläm
pade forskningen om jorden och grödan ... bli avgörande 
förjordbrukets u tveckl ing ... De t är de forskningsriktningar, 
som kan anges med namnenjustus von Liebig, Gregor Men
dcl, Rutger Sernandcr, Hennan Nilsson-Ehle och Hjalmar 
von Feilitzen". ♦ Fredrik von Feilitzen 
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FöRSöKSGÅRDEN FÖR VÄXTKULTUR, oftast kallad 
vegetationsgård en , i mättades redan 1889 
vid Östra Vedtorget i Jönköping. Fotografiet 
är taget 1903 från Mosskulturföreningens 
då nyuppförda institutionsbyggnad. Vegeta-

MODELL AV FÖRSÖKSSTATJONEN I JÖNKÖPING. 

Denna modell visar Svenska Mosskulturför
eningens institutionsbyggnad och försöks
gården för växtkultur, som de såg ut 1912 
och i stort sett fram till 1939, då föreningen 
slogs samman med Svenska Betes- och Vall
föreningen och flyttades till Lantbrukshög
skolan i Ultuna. lnstitutionsbyggnaclen rita
des av stadsarkitekten August Atterström, 
som 1itat många av Jönköpings mest kända 
byggnader och var elen dominerande arki
te kten i länet. Bakom pyramidpoppeln 
skymtar vegetationshuset av glas och där 
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tionsgården bestod av jord parceller i form 
av nedgrävda kärl utan botten, av trä eller 
zinkplåt, senare ersatta med betong. De var 
som mest 850 stycken, de flesta under stål
trådsnät som skydd mot fåglar. I elen hitre 
delen fanns ett femtiotal parceller för de
monstration av de baljväxter och gräsarter 
som man rekommenderade till odling i fler
åriga gräsvallar. Det fanns också ett stort an
tal fristående ocllingskärl av zinkplåt, senare 
av stengods och porslin. Alla arbeten utför
des med stor noggrannhet. Gödselmedlen 
vägdes på cen tigrammet och ströddes ut med 
pense l. Ogräs var givetvis bannlysta. Huset 
till höger är Östra järnvägsstationen. (Foto 
Hjalmar von Feilitzen, Svenska Mosskultur
[öreningens arkiv, Riksarkivet.) 

bakom ses vegetationsgårclen med sinajord
parceller, skyddade under ståltrådsnät. Mil
jön är sedan länge utplånad men Mosskul
turföreningen fortlever i namnet på gatan 
till vänster, Föreningsgatan. Modellen utför
des 2002 i skala 1:87 av konstnären och mo
dellbyggaren Göran JosephzoJrn, Stock
holm. Den bekostad es av Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakaclemien och visas permanent 
på Sveriges lantbruksmuseum i Juli ta. ♦ 

Fredrik von Feilitzen 



KAPITEL 4 

Vallodlingens betydelse inom 
mosskulturen 

Magne Tuvesson 

Den naturliga ängen var fram till 1700-talet 
den viktigaste arealen för produktion av fo
der för vinterperioden. Under detta århund
rade och i enskilda fall även tidigare fann 
man att ängen, genom att den brandskatta
des på näring, bland annat invaderades av 
mossa och ogräs och därm ed gav mindre 
mängd foder. Därför bötjade man bearbeta 
och så om ängarna. Man bö1jade även odla 
vallväxter på åkern främst för att erhålla 
mera foder men även för att ge den omväx
ling i odlingssystemet som trädan tidigare 
stått för. Vallen användes först som bete men 
efterhand togs även vinterfode r. I d e o m
lagda ängarna frösåddes i huvudsak timotej , 
ibland med inblandning av alsikeklöver och 
på sankmarker av ängskavle . Den vallväxt 
som blev dominerande på åkern var den ett
åriga rödklövern. 

U nder he la 1800-talet ägde en livlig nyod
ling rum i första hand genom upplöjning av 

naturliga ängar. Fram till sekle ts slut hade 
åkerarealen fyrdubblats (Tabell 1). De första 
decennierna rådde stor efterfrågan på spann
mål i Europa, varvid de svenska jordbrukar
na u tnyttjade nyodlingen för spannmålsod
li ng. Seklets andra hälft karakteriserades av 
en motsvarande intensiv odling av fode rväx
ter. Anledningen till denna kraftiga om
svängning i odlingen kan tillskrivas den då 
uppkomna spannmålskrisen. De låga spann
målsp riser som nu var för handen medförde 
e n förskjutning av jordbruksdriften från 
spannmålsodling till ökad kreatursskötsel 
(Tabell 1). Andra händelser som stärkte kra
vet på ökad odling av fodervä.xter på åkern 
var den ökade mjölkproduktionen per ko och 
att man allmän t började inse nötkreaturens 
krav på fodermängd och foderkvalitet. Fö r
ändringen gick ut över ängsarealen och ök
ningen av åkerarealen under senare d e len 
var i första hand en ökning av vallarealen. 

Tabell 1. Areal av äng, vall och åker i 1 000-tal ha samt antal nötkreatur och hästar i 1 000-tal djur. 

Årtal Äng Vall Åker Nötkreatur Hästar 

1800 850 
1860 I 950 560 2 260 1 000 ca 400 ca 

1890 1 740 l 010 3 330 
1910 1330 1 310 3 690 
1930 1200 1430 3 810 2 910 610 
1950 940 1550 3 690 2 450 400 
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Uppodling av tonjordar 
Det växande behovet av livsmedel som fram
kom på grund av de n kraftiga befolknings
ökningen (u-ots omfattande emigration) kräv
de m e r odlingsbar mark. Via studieresor i 
Tyskland och Danmark upptäckte Carl von 
Feili tzen att my1jordar kunde ge stora skör
dar, och my1jord fanns det gott om i Sverige. 
Intresset riktad es därför mot myrjordarna 
som började utnyttjas i nyodlinge n. I försök 
p å Flahult erhölls goda skördar på myrod
ling - särskilt vad gälle r vallskördar. Förut
sättningarna för nyodl ing på m yrarna var 
dock olika i olika delar av landet. My1jordar
nas egenskaper var mycket varierande. Svens
ka Mosskulturförenin gen som grundades 
1886 riktade sig i sin verksamhet i första hand 
till små och mede lsto ra brukningsenhe ter, 
men de ekonomiska resurserna var i de fles
ta fall otillräckliga på dessa för att markför
bättring och odling på myrmark skulle kun
na genomföras. 

I Norrbotten användes stora arealer sump
marke r med starr- och fräkenväxter j ämte 
andra ti ll kreaturens föda användbara sump
växter som slåtteräng. Fodret som e rhölls 
utgjorde en betydande de l av nötkreaturens 
kost under den långa stallutfodringsperio
d e n. Enstaka mossar hade uppo dla ts hos 
industriidkande patroner men småjordbru
ka rna hade inte råd att genomföra uppod
ling av myrmarke n. 

De t behövdes emellertid stora mängder 
foder för såväl nötboskap som för dragare i 
skogen. Höet var efterfrågat som foder för 
hästarna vid de stora skogsbolagens timmer
drivningar. Foderväxtodlingar blev därför 
mycket lönande för de norrländska bönder, 
som kunde producera fodret, då höet beta
lades bra. Att masskulturen u-ots tillgång på 
godartade myrar inte utvecklades i nämnvärd 
omfattning i de norrländska länen torde till 
stor del bero på de abnorma arbetsförh ållan
den som rådde i läne n vid denna tidpunkt. 
Skogsindusn-in,järnvägsbyggandet och gruv
driften sysselsatte mån ga arbe tare och drev 
upp arbetarlönerna, vilket medförde både 
dyr arbetskraft och arbetskraftsbrist. Många 
år var det svårt att få nödvändig arbetskraft 

114 

för slåttern än m indre för åtgärder i sam
ba nd m ed uppodling av myrmarker. Det 
blev därför svårt att få höet att räcka till , vil
ket medförde att länen ofta tvingades forsla 
betydande mängder hö från sydligare delar 
av lande t. Rådgivningens rekommendation 
till bönderna var att de skulle satsa på att 
trygga foderprod uktione n framför allt på 
mossmarker då d essa bäst klarar frost och 
kyla under förutsättning att lämpligt odlings
material u tnyttjas. Det blev dock först i och 
med införandet av konstgödselmed le n u n
der de två sista decen nierna på 1800-talet som 
intresset mer och mer kunde fokuseras på de 
omfattande torvmarksområde na. 1 

I Västerbottens län ansågs det att de n od
lad e arealen skulle kunna fö rdubblas om 
mossarna uppodlades. Produktion av h ö för 
avsalu var e n av d e bästa inkomstkällorna 
för bönderna vid sekelskiftet. Mossarna mås
te dä rför uppodlas med inriktning på foder
produktion. På ängar som erhållits genom 
a tt vatten letts fram till övre änden av e n 
mosse och därifrån spritts via bevattnings
fåror bringades träd a tt dö och mossan att 
ruttna. Dessa silängar gav ofta god avkast
ning . Re kommendationen i länet blev att 
mossodlingen borde bedrivas som ängskul
tur där vattn e t skulle ~jänstgöra som växt
näringstransportör.2 

På de jämtländska kalkområdena fanns 
mossar av god beskaffenhet. Siluriska sön
dersmulningsprodukter upplagrade i kullar 
i m ossarn a gav lättransporterat och billigt 
jordförbättringsmedel. Väl dikade och jord
förbättrade mossar blev säkra foderprodu
center.3 

I Västernorrlands län hade masskulturen 
inte sam ma betyd e lse som i andra län på 
grund av myrarnas splittrade fö rekomst , 
men trots att dessa i många fall var mycke t 
vattendränkta hade de betydelse för länets 
jordbruk.Ur praktisk synpunkt kunde myrar
na indelas i slåttermyrar och skogsmyrar. 
Utdikning var nödvändig men skulle betyda 
stora kostnade r för brukarna." 

På Gotla nd medförde landskapets topo
grafi a n d e n knappa nederbörd som föll 
samlades i myrar, u-äsk och vätar för avdunst-



ning medan endast en mindre de l fann ut
lopp genom naturliga vattendrag direkt i 
Östersjön. Dränering kunde på flertale t 
myrar vara mer eller mindre överflödig tack 
vare den permanenta sprickbildningen som 
med jämna mellanrum uppstår i kalk- och 
lergyttja under torkår. Förutsättningen här
för var dock att det rörde sig om en normal 
myr med minst halvmetertjockt gyttjelager 
under ett 20-50 cm tjockt lager av torv mer 
e ller mindre förmultnad. Risken med sådan 
sprickbildning var dock att stora dela r av 
mulJjorden gick förlorad och efter hand fyll
de ut sprickorna och slammade igen dessa så 
att andra åtgärder fö r awattning måste före
tas för att upptorkningen på våren icke skul
le försenas. För att undvika för I ust av den 
värdefulla torvjorden i samband med igen
slamning av de ofta mer än decimeter breda 
sprickorna i gyttjelagren rekommenderade 
man dammanläggn ingar i kanale r och i 
stör re avloppsdiken, så att sådana sprick
bildningar under torra år kunde undvikas. 
Utdikning och uppodJing av myrmarker tog 
egen tlig fart först på 1890-talet då 75 pro
cent av kostnaden för avloppskanaler kunde 
erhållas som statslån med förmånliga amor
teringsmöjligheter. Under detta decennium 
utdikades 9 000 ha myrjord på Gotland.5 

Olika tonjordars egenskaper 
O rganogena jordar har olika odlingsvärde 
och de kan indelas i gyttjor, kärrtorvjord, 
mosstonjord och mulljord.6 

Gyttjorna har uppkommit genom att sön
derdeln ingsprodukter av växter och djur 
samt uppslammade mineralpartiklar avsatts 
i vatten. I regel betraktas gyttjorna som goda 
åkerjordar. Flertalet är dessutom självdräne
rande genom pennanent sprickbildning. 

Kärrtorvjordarnas odlingsvärde är väx
lande men vanligtvis gott. Det hänger nära 
samman med de växter som bildat torven. 
Torvbildningen har skett då sjöar vuxit igen 
och stundom då fastmark överspolats med 
näringsrikt vatten i riklig mängd. 

Mosstorvjord e rhå lls då man odlar upp 
myrmarker som i huvudsak byggts upp av 

vitmossa. Sådana marker blir till vid överskott 
på näringsfattigt nederbördsvatten. Gemen
samt för mosstor\'.iordarna är att de är fattiga 
på så gott som samtliga växtnäringsämnen. 
Riklig kalkning och gödsling krävs för att 
dessa jordar över huvud taget skall kunna 
odlas. 

Mulljordar har i regel större mineraljords
halt. Det organiska materialet har brutits ned 
så kraftigt att det är svårt att avgöra dess ur
sprung. Näringsinnehåll och odlingsvärde 
är växlande och beror på från vilket to rvs lag 
det organiska materialet härstammar. Kärr
to rvjordarna och mulljordarna bidrar till 
större delen eller 75 procent av landets od
lade myrjordsareal. 

Enligt Otto Djurle, Svenska Mosskultur
föreningens kulturingenjör med ansvar för 
mellersta Sverige från 1922, står gyttj~jor
darna i allmänhet närmast fastniarksjordar
na vad mineral- och näringsinnehåll beträf
far. Till räckligt torrlagda blir de fasta och 
kan betas störningsfritt. Avbetningen kan 
bli ojämn på grund av j ordens varierande 
beskaffenhet. Gyttjejordar för be te bör ha 
hög kalkhalt eller kalkas grundligt.7 

Känjordar är de för gräsväxt bästa av vfö-a 
tonjordar. De har hög kvävehalt, som för
visso missgynnar vitklövern, är starkt fuktig
hets hållande och ger därför bra bete även 
under torrperioder. I god växtkraft ger de 
även tidigt vårbete. Mera rator, det vill säga 
en av betesdjuren på grund av sämre smak
lighet skapad grövre struktur med mera kvar
lämnade växter och växu-ester, kan oftare upp
komma på dessa än på övriga j ordar. På kärr
jord kan lätt tågväxter och smörblommor 
komma in och försämra betet. Är jorden hög
förmultnad blir den lös och kan lätt bli sön
dertrampad. Om den är mindre förmulmad 
kan man få en betesmatta som tål djurens 
tramp bra. 

Vitmossjordarna är de fattigaste ur växt
näringssynpunkt och kräver därför mer när
ingsämnen vid utnyttjande till be te. De upp
värms långsammare om våren och ger där
för senare vårbete än övriga. Vid långvariga 
regn b li r vitmosstorven lös och gräsmattan 
lätt söndertrampad. Vitklövern trivs bra på 
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denna tonjord. Betet blir då mineralrikare 
och smakligare. Om betena på vitrnossjord 
sköts rätt kan de tävla med fastrnarksbetena 
i kvalitet och avkastning ( ca 5 000 kg hö per 
ha). 

Vid betesgång på torvjordar bör marken 
vara torrlagd i samma grad som vid vanl ig 
växtodling. Produktionsförmågan kan först 
då utnyt~jas fullt ut och betets kvalitet bli till
fredsställande samt vitklöver och ängsgröe 
bibehållas i betesvalle n. 

Myrjordens sättning och 
bortodling 
Myrjordens sättning är den närmaste följden 
av torrläggning. Den blir större ju djupare 
torvlagret är och ä r störst strax efter det att 
myren uppodlats. Sättningen sker först 
ganska hastigt och därefter alluner långsamt 
för att me'd tiden slutligen nästan he lt upp
h öra. Bortodlingen orsakas av torvens sön
derdelning och nedbrytning och dess sto r
lek beror på brukningsintensiteten. 

Det är uppenbarligen av vikt att söka hej
da dessa faktorers nedbrytande effekt på 

mera värdefulla myrar. Mätningar har ge
nomförts under perioden 1922-42 av sätt
ningar på Gisselåsmyren. I ett antal punkter 
uppmättes torvdjupet genom borrning och 
provtagning varjämte punkternas höjd över 
havet fastställdes genom avvägning. Vegeta
tionstypen hade i hög grad inverkat på sätt
n ingen i olika delar av myren. Även olika 
brukning hade haft inflytande på sättning
en. Mätningarna visar att ytsänkningen både 
totalt och relativt var mycket mindre under 
andra tioårsperioden än under den första. 
Procentuellt varierade sänkningen mellan 
13 och 19 procent under första perioden 
och mellan fyra och fem procent under den 
andra med undantag för ett område där 
de n även under andra perioden var kraftig 
( ca tio procent) . Orsaken till avvikelsen var 
dels torvens beskaffenhet, dels den intensiva 
brukningen under andra perioden (fem av 
tio år) . Även de i vall liggande områdena 
hade varit utsatta för yttre påverkan men 
sammanpackningen genom betestramp och 
körning på slåttervallarna verkade vara rätt 
obetydlig. Under andra tioårsperioden efter 
uppodlingen hade sålunda Gisselåsmyren 

Figur 4:1 
Nästan direkt efter cmskajfandet av Jörsöksgården Flah-ult inleddes där långvariga försök med vallodling - vilket 
visar alt vallen även frc1n början var en viktig del av M ossk-ulturföreningens verksamhet. Pc1 bilden ses en 11-clrig 
va/i med krälwicker år 1901. Mossodlingarnas haraktä1istiska platta fält framgår tydligt. 
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genomsnittligt minskat i djup med drygt en 
halv cm per år. Denna ganska måttliga yt
sänkn ing får ses i samband med att växtod
lingen på gården varit mycket skonsam med 
stor andel slåtter- och betesvallar. Resultaten 
an tyder att bortodlingen kan bli betydligt 
större vid intensivare odling. Ett odlingssy
stem med stor vallandel är således ett effek
tivt medel om man vi ll fördrqja den odlade 
jordens bortodling.8 

Det bör påpekas att det råder en klar skill
nad mellan själva sättningen som förorsakas 
av myrens hopsjunkning då grundvatten
ståndet sänkes och den förbränning som 
äger rum i själva markytan genom en mång
fald olika processer. Denna företeelse som 
man kan benämna bortodling är störst där 
marken används i öppet bruk. Sedan myren 
en gång satt sig kan man in te tala om någon 
bortodli ng vid utsträckt vallodling men väl 
däremot vid utsträckt växelbruk.9 

Vallar för slåtter och bete måste av denna 
anledning utgöra huvudparten inom växt
följden och stråsäd och rotfrukter blott kom
ma ifråga för att skapa nödvändig omväxling 
i odlingen. Strävan efter att minska bortod
lingen av torvskiktet får dock icke leda där
hän att slåttervallar bibehålls utan omlägg
ning även sedan de insådda vallväxterna 
försvunnit och ersatts av ogräs e ller gräsar
ter vilka lämnar alltför ringa avkastning vid 
slåtterskörd. 

Vallen ger bevisligen mindre bortodling 
av torvmate rial än andra grödor genom läg
re bearbetningsin tensitet, men den påver
kar bortodlingen även genom större tillskott 
av organiskt material via stubb och rötter än 
andra grödor (Tabell 2). 

Tabell 2. Torrsubstans och växtnäringsämnen i stubb 
och rotmassa ( efter Åkerberg & Winkler 1939). 

Mängd i kg per ha 
torr- fosfor-

Gröda substans kv·dve syra kali kalk 

Su·åsäd 3930 39 22 24 78 
Ärter 3 600 63 17 13 80 
Lucern 10 810 215 44 41 220 
Rödklöver 9 980 153 84 90 293 

J ordförbättring 
Under många år har sand och lera använts 
för att förbättra tondordarna och böja avkast
n ingen från dem. 

Inblandning av mineralämnen gör den 
lösa och lätta tonjorden tyngre och fastare 
vilket ger mycket bättre brukningsmöjlighe
ter. Dessutom ökar tonjordens förmåga att 
absorbera värme. Ju lättare och lösare torv
jorden är desto större blir effekten av jord
förbättringsmedlet. 

På oförmultnad vitmossjord kunde jord
förbättringsmedlet öka skörden från vallar
na med 700 till l 200 kg hö/ha och år, medan 
det uppvisade en betydligt svagare verkan på 
fastare och segare vitmossjordar. Motsvaran
de variation förelåg på känjordar. Jordens 
fysikaliska beskaffenhet är avgörande för 
jordförbättringsmedlets effekt. Förutom torv
jordens beskaffenhet spelarj ordförbättrings
medlets mekaniska sammansättning här en 
avgörande roll. ..Sanden får inte vara för fin 
e ller för homogen i fråga om kornstorlek 
eftersom den då lätt förorsakar en hopslam
ning av torvjordens ytlager. Vidare spelar 
också torrläggningen en stor roll för resulta
tet av jordslagningen. På dåligt d ikade jor
dar kan en jordslagni ng till och med föror
saka en försäm1ing. Av resultat från ett sand
ningsförsö k på Gisselås att döma var en 
jordförbättring med 200 kubikmeter sand 
per ha en i hög grad räntabel åtgärd även 
om höet icke värderades till mer än fyra öre 
per kg. 10 

Vall växtarter 
Enligt Johan Elof Friesendahl, föreståndare 
för Norrbottens läns lantbruksskola 1888-
1902, bestämde Svenska Mosskulturfören
ingen fröblandningens artsammansättning 
genom att snidera naturliga bestånd på god
artad myrmark. Detta ledde ofta till en frö
blandn ing för norrländska myrar med lika 
delar av rödsvingel, ängsgröe, brunven, tuv
tåtel och kråkvicker. Man räknade dessutom 
med att vitklöver och höstgröe snart skulle 
komma in i vallen. De nämnda arterna kun
de ge långvariga, täta och frodiga vallar på 
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läne ts bättre mossmarker om j orden hölls i 
bra växtkrafL. Försummades skötse ln tog 
Luvtåteln överhanden. 11 

Mosskul turföreningens botanist Robert 
Tolf visade genom naturstudier och försök 
att alsikeklöver och kråkvicker var d e enda 
baljväxter som hade till räckl ig härdighet 
och avkastningsförmåga för att ingå i vallfrö
blandningarna. Kummin och rölleka skulle 
genom sina halter av aromatiska ämn e n 
kunna få betydelse i näringsrik tonjord med 
god avkastning. Ängskavle som avkastade 
bra och var härdig borde helst odlas ensam 
på grund av sin tidighet och sitt fuktighets
beroende. Artvalet växlade dock beroende 
på vilket to rvslag som var för handen. Vid 
god fuktighet kunde en non-ländsk fröbland
ning för myrmark bestå av än gskavle, höst
gröe, kärrgröe, krypven och rörflen som hu
vudko mpo nenter. Vid bättre u tdikad torv
jord kunde den bestå av timotej, ängssvingel, 
rödsvingel, hårdsvingel och ängsgröe, samt 
i vissa trakter hundäxing. Skötsel, övergöds
ling och eventuell hjälpsådd ansåg Tolfvara 
viktigt. Såsom övergödsling kunde användas 
torvströgödsel, väl brunnen och finfördelad 
kreatursspillning, urinvatten och aska. 12 

I slutet av 1800-tale t rekommenderades 
via impulserna från Tyskland a nvändning av 
mycket artrika vaJlfröblandningar (> 15 arter) 
och stora utsädesmängder (ca 100 kg/ ha). 
En ganska artrik fröblandning är också den 
som användes i ett 25-årigt försök som anla
des på mossjord på Flah ult i mitten av 1890-
talet13: 

Arter kg % 
Rödklöver 4 12 
Alsikeklöver 10 30 
Vitklöver 2 6 
Timotej 6 18 
Än gskavle 2 6 
Hundäxing 2 6 
~ ngssvingel 2 6 

Angsgröe 2 6 
Krypven 2 6 
Knilhavre 1 3 
Summa 33 100 
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Liksom tidigare fortsatte dock jordbrukarna 
att använda artfattiga blandningar, vilka ge
nom igångsatta försök i Sverige och Dan
mark visat sig ge stötTe skördar än de artrika. 
Många bönder fortsatte huvudsakligen med 
rödklöver, alsikeklöver och timotej i sina frö
blandningar. 

Som baljväxt i fröblandningen på Gotland 
ansåg Sanfrid O lofsson, konsulent inom 
mossavdelningen vid Svenska Vall- och Moss
kulturföreningen, att det främst var alsike
klövern som skulle komma i fråga även om 
den svenska rödklövern ej behövde vara helt 
utesluten. Bland gräsarter skulle alltid timo
tej inta främsta rummet men även ängs
svinge l kunde ges relativt stor p lats. Ängs
kavle visade sig gå väl till på de gotländska 
myrarna men på grund av tidighet kunde 
den lätt bli förvuxen innan övriga arter var 
färdiga att skörda. Av de finare mera sen
vuxna gräsen borde icke sengröe saknas i 
mera långvariga vallar. Den har god avkast
ningsförmåga och besitter stor förmåga att 
fylla de luckor som kan uppstå då kortvariga 
gräsarter försvinner. Foderlostan är föga 
nogräknande på j o rdmånen, uthärdar torka 
väl och kunde därför vara av värde för Got
lan ds vidkommande. 1

~ 

Genom försök med olika gräsarter visa
des att den enda växt som klarar översväm
ningar och lever kvar från år till år ä r rör
flen. Då fröodl ing var svår att få lönsam i 
Sverige utnyttjades inte dessa erfarenheter, 
men när kanadensiskt frö under 1950-talet 
blev tillgängligt borde alla ägare ti ll dessa 
lågt liggande marker urnyttja rörflen för vall
insådd enligt Arnold Lorensson,jordbruks
konsu.lent vid hushållningssällskapet p å 
Gotlancl. 1s Vallen kunde om skörd skedde i 
tid igt stadium två gånger per år med slag
hack ge ett smakligt foder som torde mot
svara mer än normaJ vallskörd och användas 
för ensilage. 

Riskerna för vinde rosion har sannolikt 
varit den främsta anledningen till att slåtter
och betesvallar fått ligga kvar under decen
n ier i de gotländska myrarna när en gång 
insådden lyckats. Rent erfarenhetsmässigt 
har man vid rationell drift gått in för kvali-



tetsfröblandningar där ängssvingel blivit 
jämbördig m ed timotej på grund av bättre 
återväxt och där rajgräset slopats he lt till 
förmån för betesgräset ängsgröe. En flitigt 
umytrjad vallfröblandning på myr var den 
kombinerade slåtter- och betesvallfröbland
ningen med sj u kg sen rödklöver, fyra kg 
alsikeklöver, sex kg timotej, sju kg ängssving
el och fyra kg ängsgröe = 28 kg/ ha. 

Från och med å r 1916 kunde Mosskultur
föreningen genomföra fullständiga bota
niska analyser i sådan mängd att man i detalj 
kunde följa utveckl ingen i ett vallbestånd. 
Det visad e sig nu att man nästan alltid fick 
samma u tveckling i en långliggande vall. 
Slutsatsen blev att man i en fröblandning 
endast borde ta med sådana arter som un
der de år vallen är avsedd att ligga hinner nå 
maximal utveckling. I en mångårig vall med 
ängsgröe borde man därför även ta med ar
ter som har sin maximala utveckling under 
de första åren för att då erhålla god avkast
ning. Om en sådan mångårig vall avses att 
användas till bete är det viktigt att lå ta elen 
egentliga betesväxten (ängsgröen) få tid på 
sig att bilda en tät matta som tål tramp. 

Det andra viktiga resultatet som framkom 
genom dessa botaniska analyser var att man 
även på d en mycket magra torvjorden kun
de få fram täta bestånd av de bästa be tesväx
terna om bara näringstillståncle t anpassades 
efter deras behov. Vid anläggning av slåtter
och betesvallar på tonjord måste jorden efter 
lämplig dikning, jordslagning och gödsling 
besås med till exempel havre under något 
eller några år så att lämplig förmultning i 
ytlagret u ppnåddes varefter vallväxterna 
kunde insås. 16 

Tonjordens gödsling 
lnnan d et i slutet av 1800-talet b]ev möjligt 
att tillföra konstgödsel hade den för odlings
resultatet nödvändiga rnineralämnestillför
seln ordnats genom bränning av myrarnas 
forna och översta hum uslager varvid en stor 
del av värdefull burnus gått förlorad. Mineral
ämnena i askan var till räckliga endast för 
n ågra å rs normal odling varefter det b lev 

missväxt igen. Denna kunde hävas först e f
ter tillförsel av fosfor och kalium. Efterhand 
som dessa gödselmedel blev mera lättill
gängliga och relativt sett billigare blev myr
odlingarna säkrare. Det dröjde emelle rtid 
decennier innan man insåg gödslinge ns 
värde, och bristen på kalium och fosfor be
redde en hel del svårigheter under avspärr
ningstider. 

Talrika resultat av göclslingsförsök kan 
anföras som bevis för uppfatmingen att det 
inte rådde några större svårigheter att även 
på magra marker skapa om miljöbetingel
serna så att även de värdefullaste betesväx
terna kunde trivas. Som exempel kan näm
nas att på de av Svenska Mosskulturfören
ingen utförda försöken i mångåriga vallar 
blev i regel rödsvingeln dominerande över 
ängsgröen på svagt och ensid igt gödslade 
rutor, men på a llsidigt och rikligt gödslade 
rutor blev det efter några år ängsgröen som 
behärskade beståndet. Man borde sålunda 
vid anläggning av betesvallar inte bygga på 
artantal utan i stället söka åstadkomma en 
växtmiljö som kunde ge de mest önskvärda 
betesväxterna gynnsamma växtförutsätt
ningar. Gick det inte att tillfredsställa de 
bästa betesväxterna fick man i stället inrikta 
sig på något mindre krävande växter. 

Mossjordarna är mycket fa ttiga på kalk, 
fosfor och kalium. Kvävehalten är lägre än 
hos känjordarna. I och för sig skulle kväve
halten vara tillräcklig för växtodling men 
omsättningen i dessa jordmånstyper går så 
långsam t att kvävetillförsel i en e ller an nan 
form är nödvändig. Försök startades påjord
slagen och grundkalkad vitrnosstorv på Fia
hult år 1903-04 med en 9-årig växtföljd där 
5-årig vall ingick. Försöken, vars resultat redo
visats av Mosskultu rfören ingens botanist 
Karl Lundblad, har bekräftat att det på en 
näringsfattig mossjord måste tillföras såväl 
fosfor och kalium som kväve om fullgoda 
skördar skall kunna erhållas. Olika grödor 
visar dock betydande skillnader i förmågan 
att reda sig vid otillräcklig näringstillgång. 
Gödslingen bestod i genomsnitt av 20 kg 
fosfor, 60 kg kalium och 50 kg kväve per 
hektar. 17 
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- Utan gödsling klarade sig bland här pro
vade växter havren bäst. Den gav dock endast 
halv skörd. Sämst gick det för vallarna, de gav 
endast 20-30 procent av normal skörd. 

- Ensidig gödsling med fosfor respektive 
kalium hade föga effekt. Sådan gödsling gav 
sämst resultat i vallarna. 

- Fosfor och kalium tillsammans gav gott 
skörderesultat för baljväxtblandat grönfoder 
och klöverrika vallar men övriga grödor mås
te även ges kväve fö r att ge tillfredsställande 
skörd. 

120 

Figur 4:2 
''Då belesfrclgan /Jcl goda 
grunder/ n. är synnerligen 
aktuell, är denna broschy1; 
som behandlar frågan för 
torvjordens vidlwmrnande 
och är u tarbetad av den 
mångsidigt intresserade före
ståndaren för Svenska Moss
kidturföreningen, att hälsa 
med tilifredsstäUelse, gmn
clacl som den är på från 
olika håll samlade rön och 
försök,;resultat ". Scl löd ett 
omdöme om denna lilla skrift 
i Bibliotelisbladet, 1918, 
s. 54, av statslwnsulent 
August Östergren. Skriften 
är ett bevis för vallocllingens 
ökade betydelse decennierna 
ef!.er sekelskiftet, i svenskt 
jordbritk i allmänhet, och 
inom masskulturen i ~ynne1° 
hrt (se även lwjJitel 2). 

- Stallgödsel gav goda skördeökningar på 
mos~jordar, bäst blev resultatet till potatis 
och klöverrika vallar. 

- E nsidiga gödslingar lönade sig icke. 
Sämst betalade det sig a tt gödsla med enbart 
kalium. Enbart fosforgödsling gav nästan 
kostnaderna betalda. Fosfor + kaliumgöds
ling var lönande. Vinstvärdet var ca 100 kr/ 
ha och år. Göd sling med fosfor + kalium + 
kväve lönade sig ännu bättre. Skördeökning
arnas värde utöver kostnaderna var ca 150 
kr/ha och år. Stallgödsel be talade sig u t-



märkt på mossjorden. Skördeökningarna 
motsvarade ett gödselvärde på 12-13 kr/ 
ton. 

Lundblads slutsatser var att ensidiga göds
lingar i förhållande ti ll gödsling m ed två el
le r fle ra växtnäringsämnen i regel även för
sämrade näringsvärdet hos skördeproduk
terna som i bland blev sämre än vid ogödslat. 
Utan gödsling degenererar vallväxterna 
snabbt. Starr, tåg och andra ogräs tar över
handen. Ensidiga gödslingar har samma ef
fekt men de egentliga betesväxte rna blir nå
got mer varaktiga. Fosfor gynnar gräsen och 
kalium gynnar baljväxterna. Fosfor+ kalium 
är lämpligast för klöverrika vallar. Kväve
gödsling gynnar gräsen medan stallgödsel 
har fördelaktig inverkan på klövern så att 
den längre kvarstår i bestånden. Ensidiga 
gödslingar inverkar dessutom ofördelaktigt 
på balansen i höets innehåll av mineraliska 
ämnen. Sådant hö kan förorsaka bristsjuk
domar hos kreaturen . Skäl talar för att växt
föijdsvallar på mossjordar ej skall ligga allt
för många år i följd. 

Markens avkastningsförmåga samman
hänger intimt med dess innehåll av närings
ämnen. Är utlösningshastigheten hos växt
näringsämnena låg eller förråden därav inte 
tillräckliga för växternas behov måste an
tingen gödselmedel som innehåller behöv
liga närsalter tillföras eller åtgärder vilka 
ändrar löslighetsförhållandena i jorden vid
tagas. Då tonjordarna sålunda innehåller 
antingen små eller först så småningom om
sättbara mängder av de näringsämnen som 
vi i första hand tillför med våra gödselmedel 
bör gödslingen på dessa jordar nästan alltid 
vara allsidig. 

Vid Sörbyn i Västerbotten genomfördes 
fastliggande gödslingsförsök med stigande 

mängder superfosfat, 40 procent kalisalt 
och kalksalpeter till vall på my1jord under 
åren 1935-39 (Tabell 3). Grundgödslingen 
uppgick till 400 kg per ha av de två gödselme
del som ej ingick i själva försöksgödslingen. 

De genomförda försöken gav följande re
sultat: 

- Fosfatgödsling i större mängder än 200 
kg superfosfat per ha medförde ingen ytter
ligare skördeökning. På grund av efterver
kan av tidigare tillfört fosfat erhölls under 
de två första åren små utslag av gödslingen 
och så liten mängd som 50 ä 100 kg hade 
lika god effekt som 200 och 400 kg 

- Kaligödslingen medförde starkt ökad 
skörd när den gavs i mängder upp till 400 kg 
40 procent kalisalt per ha 

- Kvävegöclslingen på första årets vall som 
innehöll s törre mängd klöver hade ringa 
verkan, men på äldre vallar erhölls god ef
fekt, och kväve skulle därför med fördel kun
na ges i mängder ända till 400 kg· salpeter per 
ha. Mindre mängd än 100 kg per ha borde 
inte användas till vall eftersom effekten per 
kg kväve då i regel blir ringa. 

- God gödsling särskilt med kali och kvä
ve bidrog till större uthållighet hos det vik
tiga vallgräset timotej. 

-Fosfatgödslingen påverkade inte i nämn
värd grad den botaniska sammansättningen. 
(klöverhal t ca 20 procent) . Riklig kaligöds
ling medförde en något s törre klöverhalt. 
Timotejen påverkades i högsta grad positivt 
(10-60 procent) av kaligödslingen. Kväve
gödslingen minskade klöverhalten , ökade 
timotejhalten något men lämnade ängsgröe
halten nästan opåverkad. 

Ett stort antal gräsförsök på norrbottniska 
myrar pågick flera å r på samma platser (Ta
bell 4). 

Tabell 3. Skörd i kg hö per ha. Relativtal inom parentes gäller för första resp. sista året (Ahlström 1941). 

Gödslingsgiva 

Ogödslat 
50 kg 
100 kg 
200 kg 
400 kg 

fosfatgödsling 

7 140 ( 95, 70) 
7 890 ( 97, 83) 
8 160 (100, 89) 
8 660 (102, 95) 
8600 (100,100) 

Kaligödsling 

3 820 ( 76, 22) 
5 420 ( 83, 55) 
6 450 ( 87, 69) 
7 730 ( 92, 88) 
8 650 (] 00, 100) 

Kvävegödsl ing 

5 950 ( 92, 67) 
6 210 ( 92, 67) 
6 960 ( 95, 76) 
7 670 ( 96, 90) 
8 560 (100, 100) 
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Tabell 4. Den kvantitativa skördeökningen av de olika 
gödselmedlen för vaU I-IV (efter von Feilitzen 1910). 

Chi lesalpeter 
Fosfat 

Kalisalt 
Kalk (vid in-
sådd i havre) 

1 procem var skördeökningen för 
olika vallåldrar 

Vall I vall H vall III vall IV 

32,3 36,8 19,3 18,4 
63,7 76,8 67,9 80,1 
24,4 31,0 49,9 70,2 

12,2 11,0 9,6 10,9 

Av olika gödselmedel gav chilisalt positiv ver
kan i 81-97% av försöken, motsvarande upp
gifter blev för fosfat: 94-98%, fö r kali: 75-
92% och för kalkning: 57-71 % av försöken. 

Kvävegödslingseffekten avtog med vallål
clern troligen på grund av kalkverkan som 
lå ter en del av myrjordens eget kväve frigö
ras. Fosfater ökade skörden med upp till 80 
procent men ändå något mindre än hos 
havre. Kaliverkan steg betydligt med åren 
och var mycket högre än för havre. 

Myrmarkernas utnyttjande för 
betesdrift och vallodling 
I Malmö år 1919 framhöll Anders Elofson, 
ordförande för den år 1916 bildade Svenska 
Betes- och Vallföreningen , att ett av de främ
sta botemedlen mot lantbrukets svårigheter 
att producera livsmedel låg i en rationell be
tesdrift och en rikligare hemmaproduktion 
av foder. Han underströk att betesfodret gör 
kreatursskötseln billigare och djurproduktio
nen värdefullare men också att betesgången 
måste förse djuren med till räckl ig mängd fo
der. Elofson framförde ofta i sina föredrag 
a tt vallen var vår mest försummade gröda. 
Om vallen gjordes till vår bäst skötta gröda 
skulle, enligt Elofson, lantbrukets ekono
miska siLUation förbättras och människorna 
i landet få äta sig mätta. 18 

Många myrmarker skulle kunna utnyttjas 
för betesd rift men för lyckat resultat be
höver jorden vara ganska väl torrlagd. Det 
lönar sig därför icke att anlägga betesvall på 
odikad eller försumpad mark. Upptramp
ningen blir för svår och tuvbildningen är 
omöjlig att hämma. På sådan a marker är det 
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bättre att få till stånd en mångårig slåtter
vall. För överföring av slå ttervall till vall av 
betestyp bör vallen vara någorlunda ogräsfri 
och bibehållen . Hjälpsådd skall föregås av 
relativt kraftig gödsling med exempelvis 200 
kg 40 procentigt kalisalt och 250-300 kg 
superfosfat per ha. Marken sargas genom 
grund harvning så att någon mylla bildas, 
varefter e n lämplig fröblandning utsås. Frö
e t myllas genom förnyad harvning. Kan man 
dessutom sprida ett tunt lager kompost eller 
väl brunnen gödsel ger detta en effektiv 
myllning av vallfröet. Att mossa bildas i växt
mattan tyder på försump ning, kalkbrist eller 
bristande näringstillgång i jorden. Felet kan 
avhjälpas genom reglering av nämnda fakto
rer i för kulturväxte rna gynnsam riktning. 19 

Djurle framhöll torvjorden som synner
ligen lämpad för gräsproduktion. Våra be
tesväxter i allmänhet går bra till på tonjor
dar och ger säkra skördar mycket på grund 
av jordens gynnsamma fuktighetsförhållan
den. Tonjordarna magasinerar fuktigheten 
mer än de flesta andra jordslag. En annan 
bidragande orsak ti ll god avkastning är dessa 
jordars ofta höga halt av kväve. Komplette
ras denna av en lämplig kalium-fosforgöds
ling d rivs en yppig vegetation fram.20 

Även under kriget och åren därefter vi
sade såväl stat som lantbrukets organisatio
ner ett stort intresse för vallodlingen. Det 
framgår bland annat av Statens offentliga 
utredning 1946:39 rörande "den svenska 
växtodlingens utvecklingstendenser", som 
fann anledning till uttalandet att "vallod
lingens första och viktigaste uppgift under 
de närmaste efterkrigsåren synes bli att Lill
försäkra boskapen sommarfoder i form av 
bete". Mot bakgrunden av anförda förhål
landen och med vetskap om att 40-50 pro
cent av djuren i stora områden fortfarande 
gick halvsvältande på skogs- eller dål igt hag
marks bete under sommaren borde detta 
vara en angelägenhet av första ordningen. 

I ett föredrag vid Svenska Val l- och Moss
kulturföreningens föreningsstämma i Stock
holm i mars 1948 sa Anders Elofson: "Om 
det är riktigt att jordbrukets nu mycket om
talade rationalisering främst avser ökad och 



Fzgur4:3 

ANDERS ELOFSON (1873-1957) blev efter ut
bildning vid Alnarps lantbruksinstitut först 
assistenL vid Sveriges utsädesförening i Sva
löf 1899-1901, och därefter till 1912 före
ståndare för föreningens filial vid Ultuna i 
Uppsala. Under dessa år rönte vallodlingen 
växande uppmärksamhet i Sverige, och en 
lång rad olika frösorter lanserades av fören
ingen och andra. Elofson tog under kriget 
initiativ till bildandet av en svensk vallod
lingsförening, varmed Svenska Betes- och 
Vallföreningen bildades 1916. Elofson var 
länge dess drivande kraft, dess sekreterare 
och från 1924 dess föreståndare. Förening
e n drev en omfattande försöksverksamhet 
på vallodlingsområdet. Då även Svenska 
Mosskulturföreningen bedrev en sådan i 
allt högre grad, och eftersom båda fören
ingarna delvis finansierades genom stats
bidrag, fann statsmakten det lämpligt att slå 
ihop föreningarna, vilket skedde 1939. Elof
son var också en av initiativtagarna till Sve-

förbi ll igad produktion av sådana för vår 
självförsörjning nödvändiga produkter var
på brist råder men varav högsta kvalitet för 
lägsta omkostnad kan åstadkommas inom 
landet så bör foderfrågan komma i förgrun
den i detta arbete."21 

Vad hände egentligen efter dessa uttalan
den? Odlingstekniken på de uppodlade 
my1:jordarna bö1jade få en bättre anpassad 
utformning och konstgödse ln blev mer till
gänglig och billigare, vilket gav mer vinter
foder och bättre sommarbete. De ökade kra
ven på effektiv animalieproduktion ledde 
emellertid ti ll att besättningar mera utfodra
des på stall och att betesvallar i större utsträck
ning bö1jade anläggas p å fastmarksjord. Vall 
inklusive becesvall på åker nådde sin största 
omfattning ( 1 500 000 ha) omkring 1950. 
Därmed kan vi våga påstå atl ovan nämnda 
förhoppningar infriades åtminstone vad gäl
ler totalmängde n vallfocler. 

För att uppnå underlag för en bätu-e betes
kultur erfordrades en forskningsverksamhet 
som grundade sig på insamling av praktiska 

riges fröodlarfö,-bund samt Nordiska jord
bruksforskares förening, vars ordförande 
han var mellan 1918 och 1950. ♦ 

erfarenheter i kombination med genomför
da försök och intim kontakt med praktikens 
utövare. En viktig uppgift var att klargöra be
hovet och den ekonomiska fördelen av ny
odling och kultivering av för beteskulturen 
behövliga arealer särskilt vid ofullständiga 
jordbruk och i stor utsträckning i Norrland. 

Beresvallen kan mycket väl användas till 
slåtter men det får inte ske för ofta och gräset 
får inte tillåtas komma för långt i utveckling
en. I speciella unde r tolv år utförda försök 
med ständig slåtte r av viss areal i j ämförelse 
med lika stor areal som vart annat år omväx
lande slåttades och betades erhölls per ha 
de år då de båda delarna slåttacles och jäm
förelse sålunda kunde ske i medeltal 732 
foderenheter och 169 kg råprotein mera på 
den omväxlande betade delen trots möjligast 
lika gödsling. Slåttertyp med glesare gräsmat
ta och tilltagande höggräs i beståndet blev 
följden av alltför ofta upprepad slåtter.22 

Iakttagelser i praktisk betesclrift hade gi,~t 
tydliga belägg för att tiden för första avbet
ninge n om våren har en avgörande betydelse 
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för be tesavkastningen under he la säsongen 
och även för fördeln ingen m ellan avbet
ningsperioderna. På kärrto rv kunde tidig 
första skörd något minska avkastningen un
der våren och försommaren men totalav
kastningen under hela säsongen blev något 
n edsatt endast i e tt fall. Avkasu1ingen under 
sommaren och hösten däremot blev oftast 
genom den tidiga be tningen så starkt gyn
nad att detta vida uppvägde olägenheten av 
den minskade våravkastningen eftersom till
gången på bete då ändå varit riklig. Sen för
sta avbetning nedsatte i regel totalavkast
ningen betydligt och ändrade ogynnsamt 
förde lningen i jämförelse med tidig avbet
ning. På vi tmossjord erhölls under samma 
å r i stället en maximal skördeökning genom 
sen första skörd innebärande mer än en för
dubbling av den totalskörd som erhölls vid 
tidig första skörd.23 

Flertalet myrjorda r förändrades under 
årens lopp på grund av sättning och bortod
ling så väsentligt med avseende på möjlighe
ten till vattenavledning att betingelserna fö r 
odling av grödor i öppet bruk blev starkt för
sämrade . My1jordens användning för pe r
manen t betesproduktion framstod därför i 
än nu högre grad än tidigare som det lämp
ligaste användningssättet för d essa jordar. 
My1jordsbetena kunde med fördel användas 
för uppfödning av ungdjur för kö ttproduk
tion. De goda tillväxtbetingelser dessa jor
dar erbjöd be tesväxterna inte minst bero
ende på gynnsamma fuktighetsförhållanden 
var av stort värde. My1jordsbe ten har visat 
sig ge djuren rikligt med bete även under 
nederbördsfattiga år. Ett tydligt bevis på 
ovanstående utgör de på Flahults mossjord 
under 1894-95 anlagda vallarna. Efter sand
körning, kalkning och grundgödsling insåd
des en fröblandning som bestod av ett tiotal 
olika a rte r där klöver och timotej utgjorde 
huvudparten m en även typiska betesväxter 
som ängsgröe och krypven fanns med. Man 
avsåg att anlägga slåttervall och första året 
skördades ca sex ton vall hö. De följande 
åren gav dock klent resultat främst beroen
de på att inget kväve tillfördes. Man hade 
uppfattningen att kvävegödsling var obehöv-
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lig på myrjordar oberoende av om det var 
kärrjordar som är kväverika eller vitmoss
jordar som är kvävefattiga. Efter några års 
klena vallskördar övergick man (1903) till 
a tt låta djuren beta området. Växtbeståndet 
ändrade sig ganska snabbt och typiska betes
växter kom att utgöra huvudkomponenter i 
vallen. Detta förhållande bestod fortfarande 
ca 60 år senare. Området hade varit utsatt 
för noggrann beteskontroll under perioden 
1923-30. För att få ett begrep p om bestån
dets sammansättning långt senare utfördes 
en bestämning av a rternas täckningsgrad 
enligt en femgradig skala år 1961. Ängsgröen 
och ängskavlen uppvisade den högsta täck
ningsgraden (3-3,5) . Därnäst fö ljde röd
svin gel (2) och vitklöver (1,5) . Rödsvingel 
och vitklöver liksom en del andra arter upp
visade stor spridning och förekom i vissa fål
lor men inte i andra.2'1 

Även på kärrjordarna på Flahult anlades 
pe rmanenta betesvallar. De var under 35 år 
föremål för ständig avbetning. Den rikliga 
kväve halten som kännetecknar dessa jordar 
hade stor betydelse för betesväxternas fro
diga utveckling. Även hä r var ängsgröen den 
viktigaste komponenten. Kärrgröen utgjor
de i vissa fållor en icke oväsentl ig andel av 
beståndet. Vitklövern uppvisade också myck
et vackra bestånd på vissa delar av betena. 
Smörblomma, maskros och rölleka var e tt 
rätt vanligt inslag i betena och på lågt lig
gande o mråden förekom tuvtåtel. 

Permanenta beten avtar med tiden i bör
dighet även o m man nu har möjl ighet att 
tillföra växtnäring. Fosforn stannar mest 
kvar i ytskikte t och rör sig mycket långsamt 
neråt i profilen , vilket medför att betesväx
ternas rötter koncentreras ti ll övre jord
lagret och därmed får en liten jordvolym att 
hämta näring ur och b lir lättare utsatta för 
torka. Den enda möjligheten att åstadkom
ma en förbättring är att plöja upp vallen och 
od la marken några år med ettåriga grödor 
då marken tillförs en kraftig grundgödsling. 
En sådan omläggning av gamla betesmarker 
företogs på Flahul t med början omkring 
1930. På dessa betesmarker företogs omplöj
ningen främst på grund av en önskan att få 



en jämn be tesmatta som kunde skötas ratio
ne llt genom slåtter då så erfordrades. Ge
nom den fortskridande förmulwingen sät
ter sig näm ligen torvjorden och på grund av 
växlingar i torvens beskaffenhet blir mark
ytan mer e ller mindre vågformad och tu,~g, 
varjämte då och då trästubbar kommer upp 
till ytan. Men de t var även önskvärt au få e tt 
jämnt och tätt bestånd av de bästa betesväx
tem a, än gsgröe och vitklöver.~5 

Tonjord i jämförelse med 
fastmarksjord 
I e n jämförelse mellan fas tmarksjord och 

m)'ljord i Norrbotten med avseende på skör
darnas storlek och effekte rna av gödsling 
visade Hjalmar von FeiliLZen: 

alt havren ogödslad gav n ågot större av
kastning på fasunarksjorcl men vid fullgöds
lin g var avkastningen ungefär l ika på de 
båda jordslagen, 

att gräsvallarna i regel gav något större 
skördar på fastmarksjorden än på ll1)'1jor
d en , men au antalet fö rsök på fastm arks
jorden var jämförelsevis så litet att man ej 
kunde dra för bestämda slutsatser rörande 
detta förhål lande, 

alt av de olika växtnäringsämnena var be
hovet av kväve och kalk ungefär lika på fast
marksjorden och på my1jorden medan där
emot utslaget för fosfor och kal i var be tyd
ligt lägre på fastmarksjorden, vilket kunde 
göra det möj lig t au där minska på de an
vända gödseldoserna. Även vid övergödsling 
till va ll var avkastningen av samma storleks
ordning på de bådajordslagen.26 

Föreståndaren ,~cl den kemisk-biolog iska 
anstalten i Luleå, Paul H ellström, framhö ll 
följande: 

att my1jorden vid ratione ll behandling 
kan bringas upp till lika hög avkastningsför
måga som fastmarksj o rden vad beu-äffar så
väl grön havre- som grässkörd, 

all myrjorden fordrar tillför e l av större 
mängder vä.,xtnäringsämnen än fasunarken 
för au ge samma avkasm ing som denna, var
vid tillförse ln lämpligast göres i form av 
konstgödsel, 

a ll my1jorden vid nyodling har lika stort 
behov av tillförsel av lä ttlösligt kväve som 
fastmarksjorden samt större be hov av kali 
och fosfat. 

Vid i övrigt rationell skötsel med å rliga 
övergöclslingar av vallen synes kalkbehovet 
hos de norrbotLn iska myrmarkerna icke vara 
större än hos de fasta odlingsmarkerna. De 
här åte rgivna försöksresultaten bildar en 
god g rundval för myrod lingens gödsling i 
norra Sverige och d e t var H e llströms för
hoppning an de tta skulle intressera lanunän
nen i dessa bygder att a llt mera tillvarata de 
rika odl ingsmöj lighe ter som fanns. 27 

edan redovisade erfarenheter från olika 
regione r beskriver goda möjligheter att med 
vall bed1iva odling på o lika tonjordar. 

På J äm tlands si lurom råden fanns stora 
godartade , lättodlade mossmarker passande 
för vallodling. Både kli mat och andra för
hå llanden gynnar odling av vall långt mer 
än odling av andra g rödor. Mångåriga slåt
terva lla r hade bö1ja t vinna visst ins teg i 
främst skogsbygdema i Älvsborgs län. Strå
sädesod ling var mindre lönsam i dessa byg
der med morän- eller mossjorclar. Väl skötta 
vallar kunde ofta ge fode r som var billigare 
att producera per foderenhet än stråsäd.28 

En tungt vägande faktor för urnyujande 
av tonjord var den billiga och enkla d1iften. 
Bäst driftsresultat på en fastighet erhölls tro
ligen o m torvjorden så mycket som möjligt 
utnytrjades till bete medan fas tmarksjorden 
användes för annan växtodling. Även ur syn
punkten tonjordens bevarande l"ör produk
tion var bete clrifr den lämpligaste nytrjande
formen. Tonjord en led minst svin n under 
permanent gräsodling. Torka på fö rsomma
ren hade givit svag vall på fasunarksjord men 
präktiga vallar med timotej på my1jord, vil
ke t betydde alt mossen var en säkrare foder
producent än fasunark, om den var ordentligt 
avdikacl,jordförbättrad och övergöclslad. '.."J 

H ögst fyraåriga slåttervallar rekommen
derade på mossjord. Då vallen måste betrak
tas som den ur såväl ekonomisk som andra 
synpunkter p~t mossjorden mest lämpliga 
grödan blev såvitt gäller slåttervallar växtfölj
den så enkel som tre- till fyraårig slåttervall 
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och havre med insådd ti]I slåttervall. På kärr
jord däremot kunde man som bekant ha 
slåttervallarna liggande betydligt längre.30 

Ett 15-åiigt fältförsök på Gisselås visar att 
man inte skulle envisas med att odla mog
nande sädesgrödor på myr, men de visar lika 
tydligt att då det gälle r foderproduktion, 
det vill säga odling av grönfoder och gräs i 
form av slåttervallar eller be tesvallar, erhöll 
man i medeltal unde r en längre följd av år 
bättre skörderesultat från myren än från 
fastmarken. På fastmarksjorden kunde man 
visserligen vissa år erhålla större skörd än 
från myren men en rätt dikad och gödslad 
myrjord gav goda skördar både unde r våt
och torrår.31 

Under de kritiska åren med brist på livs
medel i Sverige fick jordbruket en stark ställ
n ing hos den svenska befolkningen. Man 
ansåg bland annat att genom intensifierad 
vailodling och därmed ökad mjölk- och kött
produktion skulle livsmedelsförsörjningen 
åter säkerställas. Då vallen är den gröda som 
bäst och mest uthålligt kan produceras på 
olika my1jordar skulle man kunna påstå att 
vallen också är den gröda som haft störst in
flytande på mosskulturens utveckling. 

Sammanfattning 
Vallodlingens genombrott, den omfattande 
uppbrytningen av ängsmark och d en kraf-
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Figur 4:4 
"Chilensisk rödklöver" - en av otaliga vallväxter med vilka Svenslw Mosskulturforeningen utförde försöksodlingCL1: 
Diagrammet visar hurföreningen genom komparativa studierförsökte civgöra vilken sort som lämpade sig bäst for 
odling jx1 torvjord. 

126 



tigt ökade efterfrågan på nya arealer för od
ling av foderväxter under 1800-talet, främst 
dess senare hälft, är händelser som starkt 
bidrog till en fokusering på torvmarkernas 
möjligheter. Odling av vall på tor".iord häm
mar torvens bortodling genom dels en lägre 
bearbetningsintensitet, dels större tillskott 
av organiskt material via stubb och rötter än 
för andra grödor. 

Insatserna för att få fram lämpligt ocl
lingsmaterial för olika torvmarker och för 
att starta in hemsk fröodling av dessa arter 
var ett led i anpassningen av vallväxterna till 
vårt klimat. 

Talrika fältförsök visar att det inte är svårt 
att även på magra mosajorclar skapa miijöbe
tingelser som tillfredsställer även de värdeful
laste betesväxterna om blott bristen på fosfor 
och kalium i tonjordarna åtgärdas. De åskåd
liggör även att kalktillförsel kan öka omsätt
ningshastigheten för de stora kvävernängcler 
som finns bundna i kärrtonjorclarna. 

Kunskapen om betesväxternas olika ut
vecklingshastighet på olika torvjorclar gav 
bättre möjligheter att utnyttja tonjordarna 
för betesvallar. My1jordar som på grund av 
bortoclling genom öppet bruk försämrats 
m ed avseende på snabb avvattning kunde 
fortfarande utnyttjas som permanenta be
tesvallar. Slåtter- och betesvallar gav goda 
betingelser för uppfödning av köttdjur på 
myrmark till stor del på grund av dess goda 
fuktighetshållande egenskaper. 

Jordbrukets rationalisering med bö1jan 
under 1960-talet och den därefter tilltagan
de överproduktionen av livsmeclelsråvaror 
medförde en reducering av både åkerareal 
totalt, vallareal på åker och areal betesmark. 
Kravet på effektivare produktion fick till 
följd att en stor del av de myrmarker som 
uppodlades under första delen av 1900-ta
let, då arealbehovet var stort, nu åter togs ur 
bruk. Anledn ingen utöver ovan nämnda 
faktorer var den fortgående ytsän kningen 
genom sättning och bortodling som inne
bar tunnare my1jorclslager och försämrad 
dränering samt större omsorg som krävdes 
beträffande anpassning av växtnäringstill
förseln än vad gäller för fastmarksjorclen. 

Synen på vallodlingen förändrades. Val
len behövdes fortfarande för animaliepro
duktion men med högre näringsinnehåll 
och större avkastning till en mindre nötkre
atursstam. Den behövdes i större utsträck
n ing som avbrott i ensidig växtodling och 
elen behövdes som betesmark i det öppna 
landskapet. På my1jorcl är betesvall fortfa
rande den enda eko nom iskt berättigade 
grödan och i vissa regioner bedrivs även 
idag bland annat köttdjursuppfodning med 
acceptabel lönsamhet. 

Avslutningsvis kan utnyttjas ett uttalande 
som fälldes av en bonde i norra Skåne: "I 
Göingebygden är det i allmänhet förmånligt 
att ha både fastmark och mossmark under 
odling. Ibland när grödan torkar bort på 
sandjorclen känns det tryggt att ha mossjor
den att lita till. Med rätt skötsel och gödsling 
samt lämpligt utsädesval kan frostrisken be
härskas. Långt bort belägna mossodlingar 
bör nog i första hand användas till bete som 
kompletteras med annan vall. Nu på gamla 
dar gläder det mig att den avlägsna mossen 
på gården, som nyodlades under första hälf
ten av 1900-tale t, fortfarande används dels 
som betesmark, dels som slåttervall. Då 
lämpliga förhållanden är för handen synes 
mig denna d1iftsform vara både effektiv och 
ekonomisk under nuvarande jordbruksför
hållanden."32 
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KAPITEL 5 

En katalysator för det moderna 
jordbruket: 
Mossodlingens betydelse för 
konstgödselns genombrott 1880-1920 

Erland Mårald 

Svenska Mosskulturföreningens bildande 
1886 hänger nära samman med introduktio
nen av konstgödsel inom j ordbruket. Moss
odling var i och för sig ingen ny företeelse i 
Sverige vid d enna tidpunkt. Alltsedan upp
lysningstiden på 1700-talet hade det funnits 
stora förhoppningar om att landets väldiga 
myrmarker skulle kunna odlas upp och där
med stärka nationen. Det var emeUertid med 
konstgödselns införande som dessa planer 
för första gången verkade vara realiserbara. 
Ny kemisk kunskap visade nämligen au myr-
jorden saknade flera väsentl iga växLnärings
ämnen. Därför had e tidigare mossodlingar 
efter några års givande skördar oftast blivit 
ofruktbara. Nu när dessa näringsämnen bli
vit tillgängliga på marknaden såg man en ljus 
framtid för den annars rika tonjorden. Det 
är utifrån dessa fram tidsscenarier som man 
skall förstå Mosskulturföreningens grundan
de. Ur ett efterhandsperspektiv kan det emel
lertid konstateras att mossodling på sikt in te 
b lev den framgång som initiativtagarna h op
pats på. Övergripande samhällsomvandling-
a r, som Sveriges övergång från agrar- til l 
industrisamhälle, förändrade ekonomiska 

relationer och ideologiska förskjutningar, 
gjorde att myrodling vid 1900-talets mitLinte 
längre sågs som något modernt och attrak
tivt. 

Mossodling blev således e tt stickspår i ut
vecklingen, som inte bedömds ha haft någon 
större betydelse för landets modernisering. 
Likväl var mossodling i den fonn som Moss
kulturföreningen verkade för i a ll ra högsta 
grad ett modernt projekt. Mossodlingen 
skulle bedrivas utifrån de senaste vetenskap
liga rönen och med den nyaste tekniken. En 
myrodlare skulle också vara som en företaga
re, som agerade förnuftigt genom au stän
digt informera sig, ta ti llvara alla tillgängliga 
resurser och effektivt planera och bokföra 
sin verksamhet. Vid sekelskiftet 1900 hade 
också Mosskulturföreningen etablerat sig 
som en framstående vetenskaplig institution, 
väl jämförbar med de agrarvetenskapliga in
stitutionerna vid Lantbruksakaclemiens ex
perimentalfält i Stockholm och överlägsen 
Lantbruksinstituten vid Ultuna och Alnarp, 
som vid denna tid enbart bedrev under
visning. Jämfört med systerinstitutionen 
Svenska utsädesföreningen i Svalöv stod 
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också Mosskulturföreningens försöksverk
samhet på en säkrare vetenskaplig teorigrund, 
innan mendelismen återupptäcktes kring år 
1900. 

I de tta kapitel skall det h ävd as att Moss
kulturföreningens arbete för rnossodlingen 
inte bara var ett modernt projekt utan även 
att denna verksamh et fick e n faktisk bety
delse för jordbruke ts modernisering under 
ett avgörande skede. Detta skedde på flera 
plan: genom sin vetenskapliga verksamhet, 
de praktiska försöken och spridandet av tek
nik, kunskap och propaganda. Det var en 
organisation med ten takler och genomslag 
över hela landet, som påverkade jordbrukar
nas tankesätt och praktik och därigenom 
omvandlade landskape t omkring dem. Mer 
precist är syftet med detta kapitel att under
söka mossodlingens och Mosskulturfören
ingens betydelse för det breda accepterandet 
av fabriksmässigt framställda gödselmedel i 
de t svenska jordbruke t årtio nde na kring se
ke lskiftet 1900. För att kunna komma åt och 
förstå vi lke t inflytande Mosskulcurförening
en hade måste den sättas in i ett större sam
man hang. Varför ansågs föreningens verk
samhet vara viktig? Hur såg re lationen ut till 
det o mgivande samhället och hur arbetade 
föreningen för att sprida konstgödselns väl
signelser? Kapitlet bö1jar med en resume över 
konstgödselns introduktion internationellt 
och i Sverige för att sedan gå in mer konkret 
på Mosskulturföreningen och dess roll. 

Konstgödselns genombrott 
Sett ur ett internationellt perspektiv ökade 
handelsgödselförbrukningen drastiskt efter 
andra världskrige t. Såväl före som direkt 
efter kriget låg världsförbrukningen på cirka 
sju till åtta mill ioner ton, vi lket skall jäm
föras med de fö rsta åren av 1900-tale t då 
användningen låg på ungefär två m illioner 
ton. Bara tjugo år efter andra världskriget 
hade förbrukningen rakat i höjden nästan 
upp till 45 millioner ton. 1 Några förklaring
ar till denna snabba ökning som kan näm
nas, är j ordbrukets motorisering, förbättra
d e transporter, billiga råvaror och energi för 
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framställningen, e tt allt mer storskaligt och 
ekonomiskt inriktat lantbruk samt en begyn
nande ökad användning av hande lsgödsel 
utanför den industrialiserade världen. En 
annan viktig orsak är att konstgödsel inte var 
någon nyh et. Handeln med artificiella göd
ningsmedel hade redan bedrivits i ett sekel. 
U nder lika lång tid had e agrara organisatio
ner och lantbruksvetenskapen understödd 
av industrin, kommersiella intressenter och 
stater propagerat för en ökad konstgödsel
förbrukn ing. Härigenom var kunskapen om 
olika gödselmedel och dess användning väl 
förankrad bland lan tbrukarna. Medlen hade 
också en sto r spridning- om än inte i så stora 
kvantiteter. H ande lsgöd selmarknaden var 
följaktligen väl förberedd när de ekonomis
ka och tekniska förutsättningarna förändra
des efter kriget. 

De första växt:n äringsmedlen som det be
drevs internationel) handel med var benmjöl 
och guano.2 Ben som gödselmedel hade an
vänts under lång tid men från slutet av 1700-
talet fick det ett mer allmänt gen omslag i 
Storbritannien , och under första hälften av 
1800-talet påbörjade England en import av 
ben från övriga Europa. Ett problem var 
dock att råa ben inte bröts ner tillräckligt så 
att växterna kunde absorbera näringsämne
na. Den tyske kemistenJustus von Liebig är 
den som brukar benämnas som den teore
tiske skaparen av det så kallade superfosfatet 
på 1840-talet. Liebig föreslog att finfördelat: 
benmjöl skulle blandas med svavelsyra och 
sedan förtunnas med vatten. När syran i göd
selmedlet kom i kontakt med den basiska 
åke1jorden uppstod ett neutralt salt, bestå
ende av lättillgängligt fosfor. Det var dock 
Liebigs antagonist, den engelske agrikultur
kemistenJohn Bennet Lawes, som praktiskt 
provade ut olika superfosfater på sin försöks
station Rothamsted och som framgångsrikt 
upprättade en fabrik för produktion. Det 
fanns a ll tså redan från bö1jan en mycket 
nära förbindelse m ellanjordbrukskemisk 
forskning och utvecklandet: av kommersiella 
gödselmedel. 

Peruansk guano består av kväve- och fos
forrik spillning från häckande havsfåglar, 



som på grund av det torra klimatet skapat 
tjocka lager på öar utanför Pe rus kust. Det 
var i början av 1840-talet som guano intro
ducerades och snabbt fick genomslag i Eu
ropa och Nordamerika. Framgånge n för 
guanon blev så genomgripande att impor
ten av ben till Storbritannien halverades på 
tio år samtidigt som Perus ekonomi blev 
hell dom inerad av denna vara under fyrtio 
års tid. Handeln med peruansk guano kul
minerade 1858, d å England importe rade 
302 207 ton, för att sedan minska successivt 
unde r seklets andra hälft. Även om guano 
inte är något artificiellt gödsel blev det 
mycket viktigt för etablerandet av konstgöd
selindustrin. Guanon bidrog till att upprätta 
och expandera det kommersiella nätverk 
och kommunikationssystem, som var nöd
vändigt för att nå ut med artificiella gödsel
medel och information till lantbrukarna 
och för att föra till baka kapital i motsatta 
riktningen. Andra växtnäringsämnen, som i 
guanons och superfosfatets efterföljd ytter
ligare breddade marknaden av växtnärings
ämnen, var till exempel Norsk apatit, Chile
salpete1; Stassfurter kalisalter, Estremadura 
superfosfat, Baker Island guano, Mejillones 
guano och koprolitfosfater från Carolina, 
Florida och Algeriet. Som namnen på dessa 
varor tydligt visar hä rstammade råvarorna 
från o lika f),ndplatser runt helajorden. Följ
aktligen blev utvinningen och handeln med 
växtnäringsämnen allt mer in Lernationell 
och världsomspännande. 

Även i Sverige växte en konstgödselindu
stri fram under 1800-talets andra hälft. Flera 
mindre och kortvariga gödselfabriker av 
olika slag startades i slutet av 1850-talet och 
under 1860-talet. En mer stadigvarande in
dustri etablerades först på 1870-taleL - en 
näringsgren som snabbt Yäxte till och fick 
en stark ställning inom den kemiska indu
strin i början av 1900-talet. Det var två före
tag som dominerade. För del första var det 
Stockholms superfosfat fabriks aktiebolag, 
som grundades 1871 med sin fabrik vid 
Gäddviken i Nacka, och som senare etable
rade fabrike r i Månsbro (1893), Ljungaverk 
(l912), Trollhättan (1915), Alby (vid Ånge, 

1918) och Porjus (1919-21). För det andra 
var det Skånska superfosfat- och svafoelsyre
fabriks AB, som grundades i Helsingborg 
1875, och som senare anlade fabriker i Lands
krona (1882), Malmö och Limharnn (1903). 
Som råmaterial till framställningen av su
perfosfat användes huvudsakligen importe
rat no rdamerikanskt råfosfat. Båda dessa 
industrikonce rner, liksom flera andra, fick 
starkt stöd av olika lantbruksorganisationer 
och agrarvetenskapsmän var ofta direkt in
blandade i utvecklandet och u tprovandet av 
olika produkter. 

Till vad användes konstgödseln? 
Ser man till Sverige steg förbrukningen av 
konstgödsel minst lika snabbt procentuellt 
sett de sista decennierna av 1800-talet, som 
efter andra världskriget. I början av 1870-ta
let var importen av gödselmedel och råfos
fat cirka 17 000 ton per år medan den 1910 
hade stigit till nästan 200 000 ton, alltså mer 
än en tiodubbling på 30 år.3 Detta skedde 
samtidigt som det svenska lantbruket, som 
en följd av den ökande konkurrensen på 
den internationella spannmålsmarknaden, 
ställde om från främst spannmåls- till anima
lieproduktion. Detta medförde au mycket 
jordbruksmark, även mossjord, lades om för 
att producera foder, vi lket möjliggjorde en 
ökad mängd husdjur och därmed kreaturs
gödsel. Under samma Lid steg också impor
ten av oijekakor, som foder till husdjuren, 
lika snabbe som konstgödsel importen, vilket 
ytterligare ökade an talet husdjur och till
gången på naturgödsel.4 Till delta kan läg
gas de stora insatser somjordbrukskonsu
len ter och andra gjorde för att förbättra 
gödselvården, genom täta gödselstacksbott
nar och gödsel brunnar etcetera. 

Således måste mängden av kreatursgöd
sel ha ökat avsevärt under denna tid, vi lke t 
till stor del bör ha täckt åkerbrukets behov 
av växtnäring. Dessutom slog gröngödsling
en igenom vid denna Lid punkt, som en följd 
av upptäckten av att samspelet mellan bak
terier och baljväxter binder luftens kväve i 
jorden. Därmed kunde kvävebalansen för-
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bättras på många odlingsmarker. Utveck
lingen i Sverige var inte unik. I Holland till 
exempel, där användningen av konstgödsel 
ökade mycket snabbt och där förbrukning
en per odlad hektar var störst i världen kring 
sekelskiftet 1900, var åtgången av kreaturs
gödsel fyra - fem gånger så omfattande som 
konstgödseln. Ekonomhistorikern Merijn 
Knibbe hävdar, att trots den snabbt stigande 
importen av växtnäringsämnen var det den 
växande mängden naturgödsel som fram till 
1920-talet stod för den största delen av den 
ökande mängden växtnäring i det holländ
skajordbruket.5 

Var användes då konstgödseln? En viktig 
storförbrukare var sockerbetsodlingen, vars 
genombrott även det ligger parallellt med 
introduktionen av fabriksmässigt framställ
da växtnäringsämnen. I Malmöhus län, där 
sockerbetsodlingen var som störst, låg 1911 
den genomsnittliga användningen av konst
gödselprodukter på 131 kilo per hektar od
lad mark, vilket var 75% mer än genomsnit
tet för hela landet.6 Sockerbetsocl1ingen var 
dock geografiskt begränsad till Skåne och i 
viss mån till angränsande landskap. En an
nan brukningsform som krävde konstgödsel 
för att fungera var just mossodlingen. Det 
var främst fosfatgödsel och kalisalter som 
mossjorden behövde tillföras för att odling 
skulle bli möjlig. Vad det gäller kalium hade 
till exempel Sverige tidigt jämfört med andra 
länder en stor import. I en statistisk översikt 
från den tyska kali industrin, som publicera
des i Svenska Jvlosskulturföreningens Tidskriji 
l 891, framgår de t att Sverige var den fjärde 
största kal iumimportören i världen efter 
Tyskland, USA och Storbritannien. En för
klaring till Sveriges framskjutna position, 
som lyftes fram i en kommentar, var att lan
det hade mycket mossjord. i Även när den 
agrarvetenskapliga förgrundsfiguren Her
manjuhlin-Dannfelt 1925 översiktligt skulle 
belysa konstgödselns införande i landet, 
lyfte han fram mossodlingens betydelse: 
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Detta avpassande av gödslingen e fte rjor
dens och växternas an möjliggjordes 
genom användningen av konstgödsel som 
komplcmenL Lill kreatursgödsel e ller i stäl-

leL för denna, vilket i synnerheL blev vanligL 
på kärr- och mossodlingar, varför ock den 
från 1880-taleL starkt tilltagande mossod
lingen hade en betydlig ökning av förbruk
ningen av konstgödsel till följrl.8 

Således finns det flera belägg för att moss
odlingen vid sidan av sockerbetsodlingen 
var en drivmotor bakom elen snabbt ökande 
konstgödselanvändningen i Sverige under 
1800-talets sista decennier och några årtion
den in på 1900-talet. Detta stärks ytterligare 
av resultatet från ett frågecirkulär från 1897, 
där det om konstgödsel konstateras: "för 
vissa odlingar, nämligen för myrodlingen 
samt för den intensiva odlingen af rotfruk
ter, särskildt sockerbe tor, äro de tvifvelsutan 
en conditio sine qua non".9 

Till skillnad från odlandet av sockerbetor 
bedrevs uppodling av moss- och kärrjord i 
hela Sverige - från Skåne till Norrbotten. 
Mossoclling bedrevs också av såväl storjord
brukare som medelstora lantbrukare och 
småbrukare. Här spelade Mosskulturfören
ingen en mycket viktig roll för att sprida de 
artificiella gödselmedlen til l lantbrukare i 
hela landet, för att u ndersöka nya gödsel
medel och för ta fram rekommendationer 
för konstgödselanvändningen på mossod
lingar. Låt oss därför nu övergå till Mosskul
turföreningens verksamhet inom detta om
råde. 

Kontroll och inköps
rekommendationer 
En uppgift var att kontrollera kvaliteten på 
de nya produkter som ständigt dök upp på 
den växande konstgödselmarknaden. Det 
var nämligen inte ovanligt au det förekom 
förfalskningar eller atr produkterna inte 
höll vad de lovade. De t fanns också en del 
mirakelmedel som såldes med stöd av mer 
eller mindre korrekta vetenskapliga teorier, 
som den etablerade lan tbruksvetenskapen 
försökte hålla rent ifrån. Det var med anled
ning av denna kaotiska situation som det 
under 1800-talets andra hälft inrättades en 
mängd kemiska stationer i Europa och 
Nordamerika, med Tyskland som förebild . 



Figur 5:1 
För den enskilde jord
brukaren var det rätta 
bruket av honstgörLsel en 
ganska komplicerad fråga. 
Priset var högt, varför det 
fanns en tendens att gödsla far 
litet. Kunskaf1erna om hur, när 
och vilken mängd rle artificiella 
gödselämnena skulle påföras var 
länge låg, vilket ledde till en rnissione
rande ved1sarnhet från det vetenskapliga 
lantbrukets representanter; såsom Mosskultw0 

föreningen. Här ses omslaget till en bok av den 
tyske agrilmlturhemisten Paul Wagner, i översätt
ning av en av landets ~fora agmrvetenslwfJS1nän, 
Carljuhlin-Dannfelt. Annu en civ dessa, Hjalmar 
Nathorst, hade redan tidigare översatt ett liknande 
fJedagogiskl arbete av just Wagne1; Anvisning till super
fosfats och tlwrnasmjöls rätta användande sclsom göd
ningsämnen ( 1890). Ytterligare en rad arbeten av Wagner 
korn ut k1ing sehelskiftet. 

Deras uppgift var att för lantbrukarnas räk
ning kontro llera olika produkter och analy
sera_jordprover etcetera. Vid sidan av labo
ratorieuppgifterna kunde stationerna också 
fungera som spridare av vetenskapliga rön 
och lan tbrukarna kunde vända sig dit för att 
få rådgivning och u pplysningar. 

I Sverige börj ade frågan om rådgivning 
och kemisk handräckning för jord brukets 
vidkommande d isku teras redan vid 1800-
talets mitt. 10 Inledningsvis utfördes kemiska 
analyser av jordprover och konstgödsel, mot 

en avgift, av Lantbruksakademiens agriku l
turkemist och vid Lantbruksinstitu ten i Ul
tuna och Alnarp samt hos privata kemister. 
I början av 1870-tale t bö1jade det emellertid 
ställas krav på att staten skulle ta ansvar för 
att sådan service blev tillgänglig i he la lan
det. De fyra första kemiska stationerna inrät
tades också 1876 i Halmstad, Skara, Kalmar 
och Västerås. An talet stationer växte där
efter snabbt och u ppgick som mest till e lva 
stycken kring sekelskiftet 1900. Paralle ll t 
byggdes också e tt nät av frökontrollstationer 
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upp, med uppgift att granska kvaliteten på 
det marknadsförda utsädet, och som mest 
fanns det 24 stycken i landet. 

Mosskulturföreningens förste förestån
dare Carl von Feilitzen började just sin över
gång från industriman till lantbruksivrare i 
bö1jan av 1880-talet gen om att gå en kurs i 
frö kon troll och att upprätta en privat ke
misk station i Jönköping. Denna station blev 
bara efter något å r en av de statligt finansie
rade kemiska stationerna med von Feilitzen 
som föreståndare. Det var utifrån denna 
plattform som von Feilitzen sedan kunde 
agera när han tog initiative t till att grunda 
Mosskulturfören ingen . Fram till 1903, då 
Mosskulturföreningen fick sina egna institu
tionsbyggnacler med ett kemiskt laboratori
um, stod också den kemiska stationen för 
föreningens kemiska analyser. Gränsen mellan 
den kemiska stationen och Mosskulturför
eningen var fö \jaktligen diffus. Via Mosskul
turföreningens tidskrift förmedlades resul
tat från stationens kontrollverksamhet och 
det publicerades en mängd artiklar och no
tiser om nya produkter och dess lämplighet. 
En orsak till att Mosskulturföreningen spred 
sådan information var att många av konst
gödselbeclrägerierna bara gick att upptäcka 
med hjälp av kemiska analyser. Carl von Fei
litzen skrev: 

J ordbrukaren är dock Lillräckligt utsatt för 
att bl ifva bedragen vid dessa inköp. Och 
detta på ett sätt, som han omöjl igen sjelf 
kan kontrollera, nemligen genom a tt er
hålla sämre vara, än han begär, e ller ock 
rent af en förfalskad sådan.11 

Det var d ärför alltid viktigt att ta prover 
innan en vara inhandlades. Detta gällde 
även produkter från etablerade firmo1~ efter
som en dålig hantering av de enskilda för
säijarna kunde försämra kvaliteten. Carl von 
Feilitzen uppmuntrade lantbrukarna att gå 
samman och gemensamt inköpa större par
tier av konstgödsel för att minska kostnaden 
för provtagningen. Ett återkommande bud
skap var också att lantbrukarna inte skulle 
köpa så kallade sammansatta gödselmedel, 
det vill säga speciella blandningar av olika 
sorters medel. Sådana produkter var ofta 
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dyra och det var bättre att själv blanda ihop 
de olika ä mnena he mma på loggolvet. På 
detta sätt kunde också jordbrukaren bättre 
anpassa blandningen efte r sina egna jor
dar. 12 Vidare fanns det på marknaden pro
dukter, som trots återkommande varningar, 
fortsatte att sä\jas. Ett av dessa var "Hensels 
mineralgödsel", som bestod av ett i stort sett 
verkningslöst fältspatsmjöl. Även råfosfater 
av olika slag, som var svåra fö r växterna att 
tillgodogöra sig, fortsatte att säljas. Alla så
dana medel såldes med braskande in tyg, 
referenser och utmärkelser för a tt över tyga 
köparna. Även o m noggranna unde rsök
n ingar med tiden visade att dessa produkte r 
hade liten eller ingen verkan alls, så: 

[ ... ] återkomma årligen nya blandningar, 
e ller nya fosfater, som utpuffas derför Pål 
och Pe r erhållit lysande resultater med de
samma, och när de då pröfvas af sakkun
niga män befinnas de odugliga, men unde r 
tiden [ .. . ] hafva försäljarne tagi t djupa 
grepp i de lättrogna lan dtbrukarnes fick
o r. 111 

Det var således för lantbrukarnas bästa som 
de kemiska statione rna och Mosskulturför
eningen erbjöd sina tjänster och informe
rade. Ett m er unde rliggande syfte var också 
att skapa e tt höjt förtroende för elen för d et 
moderna jordbruket så väsentliga konstgöd
seln. Om de dyra artificiella gödselmedlen 
all t som oftast visade sig vara verkningslösa 
eller förfalskningar riskerade den betydelse
fulla expansionen av konstgödselutnyttjan
clet att bromsas upp. 

Gödselförsök och odlingsråd 
Mosskulturföreningens huvudsakliga arbete 
för att främja en ökad användning av ko nst
gjorda växtnäringsmedel bestod emellertid 
av jämförande gödslings- och vegetations
fö rsök i långa serier. Syftet med denna verk
samhet var att genom långsiktiga försök om
vandla olika agrarvetenskapliga teorier till 
praktiska tillämpningar och tillförliLliga od
lingsrekommendationer. Härigenom bespa
rades de enskilda lantbrukarna en massa eget 
experimenterande och onödiga misstag. För 



att nå välgrundade och generaliserbara resul
tat krävdes också stor vetenskaplig noggrann
het, vilketjordbrukama inte hade kompetens 
eller ekonomiska möj ligheter att åstadkom
ma. Detta var grunden för hela Mosskultur
före ningens verksamhet och legitimitet. Utan 
försöksverksamheten fanns det ingen kun
skap eller råd att sprida ti ll lantbrukarna 
och inte heller några mo tiv för staten eller 
andra att stödj a föreningen . 

Dessa försök bedrevs huvudsakligen vid 
föreningens försöksmosse vid Flahult. En stor 
vegetationsgård byggdes också upp 1890 i 
Jönköping för exakta försök i kä rl och i ned
grävda fasta parcelle r. De t var invid denna 
anläggning som senare den nya institutio ns
byggnaden byggdes. Vidare ko m fö rsök att 
drivas vid föreningens :filialer vid Torestorp 
och Gisselås. Dessutom byggde föreningen 
successivt upp ett landsomfattande nätverk 
avu tlokaliserade försöks-och demonstrations
fäl t. Således blev Mosskulturföreningens för
söksverksamhe t med tiden omfattande. År 
1909 bestod vegetationsgården av 851 j ord
parceller, 173 fristående kärl och 67 rutor på 
fritt land . Vid Flahult var 36 hektar uppod
lade med bland an nat 1 360 försöksmtor, vid 
Tores torp var drygt sju hektar i drift och runt 
om i landet fanns det sammanlagt 226 för
söksfält på en areal av 62 hektar uppde lade 
i 4 010 rutor.14 Denna försöksverksamhet fort
satte sedan att expandera för att nå sin kul
men på 1930-talet, bland annat med nya för
söksmossar i Svartökärr nära Flahult, Sörbyn 
i Väste rbotten och med dryga 400 utlokalise
rade fält. 1

" 

Inom försöksverksamheten utgjorde göds
lingsförsöken en betydande del. Det gällde 
att prova ut olika gödselmedel för a tt under
söka på vilka jordar de passade bäst, vilka 
växter som krävde vad, hur olika medel skul
le kombineras och när, hur och i vilke n 
mängd de skulle tillföras. Även om det fanns 
en mycket konstgödselvänlig grundinställ
ning, pläde rade Mosskulturföreningen inte 
för en ohämmad och okritisk användning av 
artificiella växtnäringsmedel. Försöksverk
samheten syftade istället till att åstadkomma 
en vetenskaplig och ekonomiskt ratione ll 

förbrukning, där lantbrukarna lärde sig att 
inte gödsla mer än nödvändigt eller felak
tigt. Det går likväl a tt utläsa en revidering av 
den odlingsoptimistiska syn som fanns när 
föreningen grundades. Alla myrar var inte 
lönande att odla upp - inte ens med konst
gödsel. Detta gällde huvudsakligen de när
ingsfattiga viunossarna, som endast i vissa 
fall var lönsamma att bruka, och i så fall som 
betesmarker. Försök på Flahult visade att 
det var möjligt omvandla en vitmosse till ett 
bördigtjordbruk. De t var dock inget för den 
vanlige odlaren att ge sig in på och när det 
d essu tom fanns ou tnyttjade näringsrika 
kärrmarker var de t bättre att satsa på dessa 
först. 16 En utgångspunkt var emellertid att 
en intensiv odling all tid strävade efter att 
åstadkomma en så hög avkastning som möj
ligt. För a tt nå detta mål krävdes konstgödse l, 
särskilt på mossj o rdar där flera växtnärings
ämnen saknades. 

Vilka praktiska resultat ledde då försöks
verksamheten fram till? De växtnäringsäm
nen som saknades i de flesta mossjordar var 
fosfor och kalium. Även kalk måste tillföras 
i stora mängder som jordförbättringsmedel 
för att neutralisera den sura tor".iorden. Fos
for kunde tillsättas främst i form av benmjöl, 
superfosfat e ller tl10masfosfat. Vilka av dessa 
medel som var att föredra berodde på pris 
och i vi lke t sammanhang de skulle använ
das. Benmjöl hade ifrågasatts under 1890-
tale t eftersom det ansågs vara svårlös I igt. 
Senare resultat, från bland annat Mosskul
turföreningen, visade dock att i sur my1jord 
blev fosforn tillgänglig för växterna. Super
fosfa t och thomasfosfat var emellertid de 
bästa medlen. Det fanns dock en viss förkär
lek för thomasfosfatet i rådgivningen, då 
denna sorts fosfat gav en längre efte rverkan 
och dessutom innehöll kalk. Vidare måste 
kalium tillföras utifrån. Här rekommende
rades i stort sätt enbart Stassfurter kalisaltet~ 
vilken sort av d essa spe lade mindre roll. 
Trots a tt kväve fanns i de flesta mossjordar 
kunde ändå tillsatser av chilesalpeter, kalk
salpeter eller karbidkväve användas för att få 
snabba skörderesultat elle r för a tt upprätt
hålla kvaliteten på valla rna . Efter fö rsta 
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världskriget ändrades inställningen till kvä
vegödselmedel, vilket sammanföll med att 
de blev billigare, och man bö1jade förorda 
regelbunden användning även på myr
marker.17 

Konstgödsel var dock in te a llena salig
görande för masskulturen. I bötjan hade 
det funnits förhoppningar om att torvmar
ker kunde odlas he lt utan användning av 
kreatursgödsel, eftersom myrarna ofta var 
rika på kväve och mull. Den snabba utveck
lingen inom bakteriologin i slute t av 1800-
talet förändrade b ilden. Härmed fick man 
insikt om att mikroorganismer och bakte
rier i j orden spelade en avgörande betydelse 
för bördigheten utan att man alltid visste 
riktigt hur. Genom en mängd praktiska od
lingsförsök kunde Mosskulturfören ingen 
visa att dessa o rganismer hade en viktig 
funktion för att växterna skulle kunna till
godogöra sig de näringsämnen som fanns i 
jorden. Men "[e]n nyodlad tortjord", skrev 
Hjalmar von Feilitzen, "är däremot ganska 
fattig på bakterier, och fö rst när dessa före
finnas i riklig mängd, kunna omsättningar
na i jorden ostördt fortgå, och de i organisk 
form befintliga växtnäringsämnena löslig
göras."18 Genom försöken kunde von Feilit
zen komma fram till nya rön, som visade att 
tillfö rsel av en liten mängd stallgödsel, som 
var rik på mikroorganismer, satte "lif i jor
den". Även fö r att kunna utföra "gröngöds
ling", cl .v.s. odla kvävefixerande baljväxter 
som sedan plöjdes ner, behövde mossarna 
berikas med de nödvändiga kvävebakterier
na. Här kunde Hjalmar von Feili tzen beläg
ga att så kallad j o rclympning, d e t vill säga 
ti llförsel av j o rd från mark där redan klöver 
och vicker var väl etablerad, var en effektiv 
metod. Att överföra de nyttiga bakte rierna 
på detta sätt var, enligt von Feilitzen , betyd
ligt bättre än att köpa in olika sorters kväve
bakterier i handeln_ iii 

Förändri ngarna inom det svenska lant
bruke t med övergången mot en ökad ani
malieproduktion påverkade också odlings
rekommendatione rna. Innan Mosskulturför
eningen grundades hade mycket nyupptagen 
mossjord och marker som framställ ts genom 
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sjösänkningar använts till havreodling, vilket 
sammanföll med elen stora havreexporten 
till Storbritannien decennierna efter 1800-
talets mitt. Havre odlades på samma jord år 
efter år, vilket ledde till att skördarna mins
kade på grund av att ogräs successivt tog 
över. För att motverka problemet med ogräs 
pläd e rade Mosskulturföreningen för växt
rotation bestående av spannmål, rotfrukter, 
vall och träda. Alltmer kom emellertid fle r
åriga vallar med gräs och klöver att framföras 
som d en viktigaste odlingsformen på mos
sarna. Ett annat svar på denna utveckling 
var grundandet av Svenska Betes- och Vall
föreni ngen 1916, som sedermera Mosskul
turföreningen gick upp i. Även vad det gäller 
foclerframställning på myrmarker spe lade 
konstgödseln en avgörande roll. Man såg ett 
tydligt samband mellan konst- och stallgöd
sel, moss- och fastlandsjord och mellan åker
bruk och djurhållning. I en översatt tysk ar
tikel i Svenska Mosslmlturföreningens Tidskrift. 
1891 om thomasfosfatens betydelse, stod 
det till exempel att läsa: 

Thomasslaggen in leder således inom landt
bruket eu genom a lla stadier fonlöpande 
gagneligt kretslopp, emedan den möjl iggör 
att på billigt sätt införa en större odling af 
foder, gröngödsling, ökad krcatursbesätl
ning, derigenom större mängd spillning 
och på samma gång ytterligare förbättring
en af gödslingen!" 

Den konstgödslade mossjorclen kom således 
alltmer att användas för att framstäJla foder 
ti ll en större kreatursstam, som i sin tur kun
de öka tillförseln av kreatursgödsel till fast
marksjorden. Användandet av konstgödsel 
sågs som ett sätt att föra in mer resurser i 
lantbruket på marker som annars inte kun
de u tnyt~jas effektivt. Härigenom kunde 
jordbrukarna accelerera omsättningen i 
he la systemet, såväl i jorden som ekono
miskt, för att förhoppningsvis få en större, 
säkrare och snabbare avkastning. 

Idealism, kommers och 
statsintressen 
Även om Mosskulturföreningen, liksom and
ra agrarvetenskapliga institutioner, strävade 



efter att vara oqjektiv och opartisk, fanns det 
nära förbindelser mellan den vetenskapliga 
och utåtriktade verksamheten, kommersi
ella intressen och staten. Gränserna mellan 
dessa sfärer upprätthölls men det fanns för
enande intressen och en samsyn på många 
frågor. Detta var en förutsättni ng för Moss
kulturföreningens existens. Antale t med
lemmar uppgick aldrig till mer än dryga tre
tusen och deras avgifter räckte inte långt. 
Föreningen var beroende av ekonomiskt stöd 
och samhällelig uppbackning fö r att kunna 
fungera och expandera. Omvänt fyllde för
eningens organisation och verksamhet en 
funktion som kunde utnyttjas för att frän~ a 
kommersiella eller statliga intressen. Moss
kulturföreningens arbete syftade till att mo
clerniserajorclbruket, minska de sociala pro
blemen och involvera lantbrukarna i det 
ekonomiska och vetenskapliga utbytet för 
att därigenom stärka nationen, vi lket alla 
kunde ställa sig bakom. Det gemensamma i 
målsättningarna överlappade dock bara del
vis. De olika sfärerna hade också skilda in
tressen, som även de ibland gynnades av ett 
samarbete. 

Mosskulturföreningen beviljades tidigt 
statsanslag m en det dröjde fra m till 1906 
innan staten blev den dominerande biclrags
givaren.21 Det fördes en ständig kamp för att 
öka anslage n och förmå sta ten att under
stödja m yrodlingen. Orsakerna till motstån
det att ge Mosskulturföreningen alla de be
gärda m edlen var både politiska och en följd 
av bristande resu rser. Övergången från ett 
dominerande liber al t synsätt, där state n 
skulle undvika a tt gripa in och stödja vissa 
verksamhete r, till ett statsinterventionistiskt 
perspektiv sammanföll med Mosskulturför
eningens inrättande. Brytpunkten mellan 
dessa synsätt brukar förläggas till Tullstriden 
1888, då tullvänne rna i r iksdagen lyckades 
få igenom tullar för att skydda jordbruket 
från utländsk ko nkurrens. Därefter kom 
statsmakterna att all t oftare gripa in för att 
stödj a infrastruktursatsningar, utbildnings
väsendet och för att minska de sociala pro
blemen. Staten var dock fortfarande ganska 
svag och hade en begränsad pott att fördela. 

Det var också långt ifrån självklart att alla 
politiker och intressen såg mossodling som 
en framtidslösning. Den här motsättningen 
framkommer särskilt tydligt i debatten om 
elen så kallade Norrlandsfrågan, som hand
lade om huruvida Norrlands framtid låg 
inom industrin eller jorclbruket.22 Striden 
mellan de agrara och industriella förkäm
parna å terfanns inom alla partier och långt 
in på 1900-talet var agrarförespråkarna star
ka. Mosskulturföreningens stöd fanns således 
bland agra1ivrarna och mossoclling kan dä1'
med p laceras in i ett politiskt sammanhang. 

En fråga som Mosskulturföreningen drev 
gentemot staten var olika stöd för att under
lä tta nyqjanclet och spridningen av j ordför
bättringsmeclel. Redan 1886 skickade fören
ingen sin första skrivelse till Kungl. Maj:t 
rörande fraktlindring för kalk och gödsel
medel. De tta var ett ärende som föreningen 
envetet fortsatte att driva med stöd av hus
hållningssällskapen. Sent omsider blev de 
e nvisa påstö tningarna framgångsrika och 
1907 beviljades en fraktlindring på kalk med 
40%. Ijordbruksdepartementets proposi
tion såg man det vara "ett viktigt statsintres
se" att tillgången på kalk unde rlättades, sär
ski lt för de kalkfattiga de lar av landet där 
mycket mossocllingar fanns.23 Första världs
kriget ställde också till problem för tillgång
en på konstgödsel med stränga ransonering
ar som fö ljd. Enligt Mosskulturföreningen 
drabbade detta speciellt mossodlingarna 
som var helt beroende av tillförsel av fosfor 
och kalium. l flera skrive lser försökte fören
ingen hävda att mossodlarna borde få e n 
större ranson än övriga j ordbrukare och att 
fördelningen måste ske snabba re så att med
len hann komma odlarna till nytta. I viss 
mån fick också Mosskulturföreningen ge
nom sina krav.24 

Mosskulturföreningens ivrande för en 
ökad konstgödselanvändning innebar också 
att man direkt e ller indirekt propagerade 
fö r olika kommersiella produkter. Speciella 
bolag e lle r märken angavs sällan men ett 
å terkommande råd till lan tbrukarna var att 
konstgödsel skulle inköpas från välrenom
m erade firmor. Nya svenska produkter, som 
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Figur 5:2 

MoruTz FRAENCKEL (1 846-1910) hade en 
m orbror, Carl von Heinemann, som från 
1870 var p1-eussisk generalkonsul i Stock
holm. På hans förslag flyttade systersönerna 
David, Moritz och Louis till Sverige från 

thomasfosfat från Domnarvet och Norrbot
ten , Wiborghsfosfat och Palmaerfosfat, vilka 
var aktuella kring år 1900, uppmuntrades 
dock direkt. Hjalmar von Feilitzen skrev två 
skrifter om kalig ruvorna i Stassfurt respek
tive om fosfatindustrin i Sverige, där de 
svenska aktörerna presenterades.25 En sär
skilt nära och lång förbindelse hade Moss
kulturföreningen me d handelsmannen Mo
ritz Fraenckel (1846-19 10) och hans bolag 
med samma namn.26 Moritz Fraenckel till
hörde e n tysk köpma nssläkt och kom från 
Sachsen inte långt ifrån kaliindustrins cen t
rum. T idig t flyttade han ti ll Sverige och 
1876 startade h an Moritz Fraenckel & C:o i 
Göteborg. I början av 1880-talet tog han in 
det första partie t av Stassfurter kalisalte r och 
e n kort tid därefter blev firman general
agent i de nordiska länderna för d e t nybil
dad e tyska kahsyndikate t. 

När Mosskulturfören ingen började sina 
kulturförsök så stod Fraenckel för alla göd
selmed el som a nvänd es. Under m å nga år 
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Aschersleben söder om Magdeburg. Den 
äldste brodern, David , blev grosshandlare i 
Stockholm. De yngre bröderna tog inled
ningsvis rjänst hos David, som handlade 
bland an nat med superfosfat och annan 
konstgödsel - vilket knappast var en slump, 
då Aschersleben var e tt centrum för tysk 
konstgödselindustri med en omfattande 
kaliproduktion. Medan den yngste brodern 
Louis slog in på bankirbanan, flyttade Mo
ritz till Göteborg där han bildade Firma 
Moritz Fraenckel & Co, som sna rt kom att 
bli en dominerande aktör på den svenska 
konstgödselmarknaden, med generalagen
tur för Norden för det betydelsefulla tyska 
kalisyndikatet. Moritz Fraenckel kom att bli 
en framstående gynnare av svensk jord
bruksvetenskap i allmänhet och av masskul
turen i synnerhet, beroende som denna var 
av stora mängder konstgödsel. Fraenckel gav 
också stöd åt t.ex. Finska Mosskulturför
eningen samt bekostade den praktfulla atlas
en Sverigesjordbruk vid 1900-talets början, 
ett eftertraktat praktverk utkommet 1909. ♦ 

fick föreningen också "en icke obetydlig sum
ma" för försöksverksamheten. Vidare köpte 
firman u1 och skänkte Mosskulturförening
en den mark där de nya, av Fraenckel d elvis 
fina nsie rade, institutionsbyggnaclerna upp
rä ttad es och Fraenckel bidrog även med 
elen största delen till byggnaderna vid To
restorps försöksfäJt. Om medel saknades för 
p lanscher, extranummer e lle r flygblad kun
de före n in gen dessutom a ll tid "vara säke r 
på" att Fraenckel ställde upp om det var till 
nytta för jordbruket. Förutom mecenatska
pet till Mosskulturföreningen, vilket enligt 
fö reningen själv var det viktigaste för Fra
en ckel, bidrog firman också med medel ti ll 
i stort sätt alla agrarvetenskapliga institutio
ne r i Sverige. Från 1891 fram till sin död var 
även Fraenckel en aktiv styrelseledamot i 
Mosskulturföreningen. Ett förslag som bland 
annat väcktes på Fraenckels in itiativ var in
förande t av ett nytt säckmärkningssystem 
för konstgödsel, vilket bidrog till att bringa 
ordning i handeln.27 



Självklart var man inom Mosskulturfören
ingen medveten om att Fraenckels engage
mang för föreningen inte enbart byggde på 
ett genuint intresse för mossodling och jord
brukets modernisering. Som framkommit 
behövde mossjord tillsatser av kalisalter för 
att ge bra avkastning och Fraenckels firma 
hade i stort sett monopol på försäljningen av 
kaliumgödselmedel i Norden. Att via Moss
kulturföreningens organisation och kontak
ter sprida upplysningar till jordbrukarna om 
konstgödselns betydelse ökade såväl försälj
ningen som förtroendet och den vetenskap
liga legi timiteten för firman. I samband med 
firmans 50-årsjubileum skrev Mosskulturför
eningen om Moritz Fraenckels förmåga att 
förena idealism med ekonomisk verksam
het: "Därför lyckades han också att på ett 
sällsport sätt förena en framsynt affårsprincip 
med e tt ideellt intresse för jordbruket i de 
nordiska länderna."28 Företrädare för fören
ingen såg följaktligen inte den nära kontak
ten med firman som något problem. Både 
Mosskulturföreningen och Fraenckel hade 
ett gemensamt intresse av att användningen 
av konstgödsel snabbt växte på ett kontrol
lerat sätt. Den täta förbindelsen mellan för
eningen och bolaget garanterade en sådan 
utveckling. Efter Moritz Fraenckels död tog 
sonen Gösta över fi rman och tillika styrelse
platsen i Mosskulturföreningen och således 
kom samarbetet att fortsätta. 

Dessa nära förbindelser mellan vetenska
pen , staten och kommersiella intressen var 
långt ifrån unika. Flera agrarvetenskapliga 
organisationer, som hushållningssällskapen 
och Lantbruksakademien , fungerade som 
halvstatliga institutioner, som förenade in
tresseorgan isation, vetenskaplig institution 
och statliga förvaltningsuppgifte r i ett. I 
Svenska utsädesföreningens fall, som idehi
storikern Sven Widmalm visat, var kontak
terna ännu tätare.29 För det första blev för
eningen , genom det all t större statliga stö
d et för att bedriva växtförädling, "nästan" 
en statlig landsomspännancle organisation. 
För det andra, avknoppades den privata fir
man Allmänna svenska utsädesaktiebolaget, 
som skulle marknadsföra de nya sorter som 

föreningen tog fram. Fö1- det tredje, på 
1920-talet placerades Institutionen för ärft
lighetslära vid Lunds universitet vid Svalöv, 
som en följd av att professorn Herman Nils
son-Ehle blev chef för växtförädlingsanstal
ten. Således kom "Svalöf' att stå fö r både en 
ideell förening, en statlig organisation, ett 
företag och för universitetsforskning. Denna 
så kallade Svalöfmodellen blev en mönster
institu tion både nationellt och internatio
nell t, där grundforskning, tillämpning och 
snabb förmedling av produkterna ut till lant
brukarna sammanbands. Det finns en tydlig 
parallellitet med Mosskulturföreningens or
ganisation, där utvecklingen dock så småning
om förde denna i en annan riktning och 
återstoden av dess försöksverksamhet slut
ligen överfördes till Lan tbruksinstitutet i 
Ultuna. 

Spridningsvägar 
Av namnet "svenska", det statliga stödet och 
uppbackningen från landets hushållnings
sällskap och landsting följde en nationell 
ambition och strävan att tillvarata hela rikets 
potentiella mossodlinga1-. Mossodlingen och 
nyttjandet av konstgödsel var dock inget som 
spred sig av sig självt- åtminstone in te i elen 
takt som Mosskulturföreningen önskade sig. 
För att förmå lantbrnkarna att bedriva myr
odling enligt de senaste rönen måste fören
ingen bygga upp en organisation och eta
ble ra informationskanaler och kontakter, 
där allt fler människor, institutioner och re
surser involverades. På de tta sätt samman
länkades inte bara Mosskulturföreningen, 
som vi tidigare sett, med staten, kommersi
e lla intressen och andra agrara organisatio
ner. Genom den utåtriktade verksamheten 
innefattades även jordbrukarna direkt i nät
verket. Denna kontakt med den lokala nivån 
var betydelsefull såväl för förmedling av de 
lantbruksvetenskapliga rönen som insam
landet av erfarenheter till föreningens kun
skapsuppbyggnad. 

Mosskulturföreningen var emelle rtid inte 
ensam om att förm edla masskulturens och 
konstgödselns nyttor. Under slutet av 1800-
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talet och början av 1900-tale t byggdes en 
"agrarvetenskaplig infrastruktur" upp bestå
ende av jordbruksvetenskapliga institutioner 
med förgreningar över landet, lantbrukssko
lor, lantbruksföreningar och försöksfält. 30 

Hushållningssällskapen hade i detta samman
hang en viktig roll. Genom sin hierarkiska 
organisation med såväl nationella koppling
ar som regionalt och lokalt ansvar var hus
hållningssällskapen idealiska för att förmed
la information och sp1ida ny teknik. För att 
sköta om den här verksamheten anställdes 
med ltjäl p av statliga medel ett allt större an
tal agrara experter, som jordbrukskonsulen
ter, vand1ingsrättare, länsagronomer, diknings
förmän etcetera. År 1925 fanns det vid hus
hålln ingssällskapen omkring 350 rådgivare 
och vid slutet av 1930-tale t hade denna siffra 
stigit till cirka 700.31 De t är därför svårt att 

Figur5:3 

PAUL HELLSTRÖM (1866-1927) studerade un
der 1890-talet oli.ka sidor av jordbruksveten
skapen, och blev 1895 u tnämnd till chef 
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skiija ut Mosskulturföreningens insatser från 
de övrigas inom den agrarvetenskapliga in
frastrukturen. Likväl var inte Mosskulturför
eningens insatser obetydliga. Dessutom kom 
föreningens perspektiv och kunskaper, ge
nom föreningens vetenskapliga tyngd, att lä
ras ut och fönnedlas av de andra aktörerna. 

Mosskulturföreningens utåtriktade verk
samhet bestod av flera delar.32 De som arbe
tade med detta var främst kulturingenjörer
na. Deras uppgift var att ge praktisk konsul
tation till mossodlarna, hålla föredrag och 
sköta de utlokaliserade försöksfälten . Den 
första kulturingertjören anställdes 1888, där
efter dröjde det till 1904 innan den andra 
tjänsten inrättades och 1910 anställdes den 
u-edje, och landet uppdelades därmed i tre 
d istrikt. Det går att utläsa att det skedde en 
förskjuu1ing av vilka som utnyttjade ingertjö-

över den nybildade kemiska försöksstatio
nen i Luleå. Vid stationen bedrevs även växt
förädling, odlingsförsök och gödslingsför
sök, särskil t på torvmarker. Med stationen 
som bas drev Hellström en intensiv upplys
nings- och rådgivningsverksamhet, med en 
ständig argumentation för det vetenskapliga 
jordbrukets och särskilt konstgödselmed
lens betydelse för det norrländska jordbru
kets utveckling. Hellström kom att bli en 
tongivande gestalt inom det nya seklets j ord
bruksorganisation. Han vart.ex. under många 
år sekreterare i Norrbottens läns hushållnings
sällskap, från 1911 styrelseledamot i Svenska 
Mosskulturföreningen, riksdagsman i Andra 
kammaren 1903-05 och 1912-14, samt i 
Första kammaren 1915-27, ledamot av jord
bruksutskottet från 1912 och Lantbruksaka
demiens sekreterare 1919- 27. Detta fram
gångsrika engagemang kröntes med en kort 
sejour som jordbruksminister 1926. Hell
su·öm var en produktiv författare, med en 
rad skiifter framför allt om non-ländska jord
bruksförhållanden (framför allt Norrlands 
jordbruk, 1917). Nämnvänär hans motstånd 
mot den allmänna rösträtten, som han trod
de skulle ge arbetarna för stor makt på be
kostnad av de mindre j ordbrukarna. ♦ 



rernas rådgivning. Från början var det m er 
välbeställda lantbrukare för a tt efter sekel
skiftet 1900 bli mer småbrukare, vilket upp
munlrades genom att en del av ingenjörernas 
tid avsattes för gratis konsultation. Vidare 
förmedlade föreningen sitl budskap via de t 
tryckta ordet- genom tidskriften, småskiifter 
och flygblad. Föreningen sammanställde 
också åskådningsmate1ial för lantbruksunder
visning och man deltog regelbundet i olika 
utställningar. Varje år ordnades ett sommar
möte som ambulerade mellan olika platser i 
landet. Härigenom kunde man förbättra för
bindelserna med de t hushå llningssällskap 
som hjälpte till att arrangera samt genom
föra exkursioner till intressanta mossföretag 
i trakten. !Jönköping hölls dessutom från 
1906 en mosskurs med flera hundra deltaga
re årligen. Från 1924 anordnades även sär
skilda norrländska mosskurser vid Gisselås 
för att belysa de nordliga förhå llanclena. 33 

Dessutom höll föreståndaren och botanisten 
föreläsningsserier vid lantbruksinstituten för 
att ge de blivande agronomerna kunskaper 
i myrodling. 

Den mest genomgripande metoden för 
att n å ut i lande t var emellertid de lokala 
försöks- och demonstrationsfålten. Försöks
fälten skulle gärna vara lättillgängligt beläg
na och väl synliga. Kulturingenjören lade 
upp försöksplanerna och höll i demonstra
tionerna, d å från e tt tiotal upp till ett par 
hundra åskådare d el tog. Den dagliga till
synen sköttes emellertid av ett drygt hundra
tal försöksvärdar. Inte minst d essa försöks
värdar spelade en viktig roll. De skulle vara 
dugliga och orde ntliga lantbrukare som 
fungerade som lokala ambassadörer för moss
odlingen . Förutom Mosskulturför eningen 
bedrev alla andra agrarvetenskapliga institu
tioner och hushå llningssällskap liknande 
försök, ofta i samarbete med varandra. Till 
exempel i Norrbotten anordnade de n Ke
misk-växtbiologiska anstalten omkring 150 
gödslingsförsök å rligen på såväl åkermark 
som myrodlingar. Varje fält bestod av 15 ti ll 
20 rul.or, där helt ogödslade rutorjämfördes 
med fullt gödslade (kväve, fosfor, kali och 
kalk) respektive rutor där e tt av växtnärings-

ämnena saknades. Tanken var au fälten 
skulle tala sitt tydliga språk - alt använd
ningen av olika sorters konstgödsel gav stör
re avkastning och lönade sig ekonomiskt. 
Anstaltens föreståndare, Paul H e lls tröm, 
kunde också konstatera att det utåtriktade 
arbetet gav resultat: 

Mången landtman, som för några år sedan 
med illa doldt tvifvel och ett nästan förakt
fullt löje åsåg, huru anstaltens tjänstemän 
strödde ut konstgödseln å det lilla försöks
fältet på hans myrodling, använder nu år
ligen afäevärda mängder konstgödsel fö r 
sin myr.:w 

Vetenskapssociologen Christopher Henke 
menar alt försöksfältet som "plats" intar en 
central funktion i d en lantbruksvetenskap
liga forski1ingen.35 Försöksfältet kombinerar 
laboratorie ts strävan att nå absu·akta resul tat 
med fältforskningens målsättning att belysa 
platsers speciella egenskaper. Vidare har 
fö rsöksfältet ett dubbelt syfte. Försöken be
drivs inte bara för att ta fram fakta utan även 
för att förändra landskapet och lantbrukar
na i dess omgivning. Med tydlig åskådnings
pedagogik och sifferpresentationer besitter 
försöksfältet en stark övertalningsförmåga.:ir, 
Var och en kan med sina egna ögon se att de 
m od erna jordbruksmetoderna lönar sig. 
Om lantbrukarna ändå inte ser detta kan 
de mo nstral.ionerna lära d em au se vad de 
förvän tas att se. H enke kritiserar dock före
ställningen om att det e nbart är frågan om 
en spridning av kunskap från cen trum till 
periferi. Iställe t är försöksfältet en plats för 
kunskapsutbyte och förhandling. För att nå 
framgång måste försöken anpassas efter lo
kala förutsättn ingar och jordbrukarnas egna 
intressen. Vidare bedrivs fältförsök ofta på 
jordbrukarnas egen mark och genom utnytt
jande av deras praktiska kompetens. Utan för
söksvärdarnas hantverkskunnande skulle det 
vara mycket svårl. a ll få fram den mängd 
standardiserade data som är relevant fö r 
ko mmersiella tillämpningar. Med andra ord, 
via försöksfälten blir jordbrukarna delaktiga 
i det vetenskapliga kunskapsinsamlandet. 

Slutligen, en förklaring till MosskulLUr
föreningens genomslag och konstgödselns 
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snabba spridning, är att samhällets politiska 
målsättningar i stortsammanföll med fören
ingens egna fram till 1930-tale t. Nyodling, 
uppodling av myrar, kolonisation och fler 
småbrukare sågs av många som en lösning 
på emigrationen, arbetslösheten och flykten 
från landsbygde n. För att stimulera sådana 
odlingsprojekt inrättades e n mängd olika 
lån och bidrag, som nyodli ngslån, frostminsk
n i ngsanslag, avdikningsanslag, premielån, 
gödselvårdsbidrag, egnahemslån och täckdik
n ingsbidrag.37 Mosskulturföreningen både 
pläderade för inrättandet av sådana bidrag 
och kunde genom sin konsulentve rksam het 
hjälpa till så att de användes på ett korrekt 
sätt. För att få lån och bidrag krävdes nämli
gen att Ian tbrukaren skulle sköta sin nyupp
tagna myr eller sitt kolonat med moderna 
m e tode r och med fastlagda brukningspla
ner. Lånen och bidragen fungerade där ige
nom som ett slags uppfostringsinstru ment. 

Inte he ller här var de t bara frågan om 
tvång och styrning. Många jordbrukare tog 
egna ini tiativ för att odla upp myrmarker, 
köpa in kons tgödsel eller ta hj älp av de agra
ra experterna. Lantbrukare gick också sam
man i olika inköps- och kontrollföreningar, 
för a tt sänka inköpspriset på konstgödsel 
och andra varor eller att anställa en kontrol
lan t för att undersöka kvaliteten på de pro
dukter de framställd e och föreslå förbätt
ringar. Fle ra av lantbrukarnas målsättningar 
med att tillämpa modernajordbruksmeto
der skiljde sig säkerligen från s tatens och 
Mosskulturföreningens syften.38 Medan sta
ten såg till e tt övergripande allmänt ansvar 
och Mosskulturföreningen till organisatio
nens och ve tenskapens intresse, så utgick 
jordbrukarna från ett individue llt perspek
tiv. Införande av ny teknik skulle minska det 
tunga och eviga slitet. Lån , bidrag och de 
moderna brukningsmetoderna lovade också 
en säkrare avkastning och en tryggare till
varo. Lantbrukarna hade även intresse av att 
få tillgång på reda pengar, som öppnade vä
gen till konsumtionsvaror och ett mode r
nare liv. Lantbrukarna själva var följaktligen 
en drivkraft bakom den ökande konstgödsel
användningen. Mossodlingen var i detta 
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sammanhang ett område där flera olika ak
törer kunde mötas för att nå sina respektive 
mål. 

Konstgödselns inverkan 
Som detta kapite l försökt visa var mossod
lingen i en initial fas från 1880-talet fram till 
mellankrigstid en e n viktig katalysator för 
konstgödselns genombrott i Sverige . Det 
finns inga direkta siffror som visar myrod
lingens d el av konstgödselförbrukningen. 
Likväl finns det många belägg för att myrod
lingen genom sina särskilda krav på tillsatser 
av växmäringsämnen bidrog till en faktiskt 
ökad användning av konstgödsel. Vilken be
tydelse denna ökand e förbrukning fick kan 
emellertid diskuteras. Den tidigare nämnda 
Merijn Knibbe menar, att för Hollands del 
hade d e artificiella växtnäringsmedlen en 
relativ liten betydelse för j ordbrukets sLigan
de produktion fram till mellankrigstiden.39 

Det var istäUet den stigande mängden na
turgödsel som hade störst betydelse för jord
brukets växande avkastn ing. För ett land 
som Sverige hade antagligen konstgödseln 
en ännu obetydligare ställning ända fram 
till efter andra världskriget. Ändå, menar 
Knibbe, hade de fabriksmässigt framställda 
gödselmedlen redan tidigare en stor inver
kan på lantbrukets praktik. Konstgödseln 
medförde att elen bökiga och tidskrävande 
återvinningen av städernas avfall minskade 
drastiskt, arbetskraftbehovet inom jordbru
ket sjönk och att de holländska lantbrukar
na kunde specialisera sin produktion. Inver
kan låg a ll tså mer på ett organisatoriskt och 
socialt plan. 

Denna slutsats ligger nära historikern 
F.L.M. Thompsons analys av vad han kallar 
för "th e second ag1-icultural revolution", som 
i England pågick mellan 1815 och 1880.'w 
De tta var en process som föregick mekani
serin gen av jordbruket, vilket T hompson 
benämner som den tredje agrara revolutio
nen. Det var under den andra fasen som 
Ian tbruket bröt sig ur "the cl osed circuit-sys
tem" och blev sammankopplat med mark
nadsekono min, och j o rdbrukare n började 



bedriva sin verksamhet på ett sätt som på
minde om fabriksägarens. Viktigt för denna 
förändring var introduktionen av kommer
siella utsäden, konstgödsel, fodertillsa tser 
samt investeringar i täckdikning. Detta ska
pacle ett behov av e tt ständigt kapital- och 
resursinflöde till lantbruke t samt e n pro
duktio n inriktad på att maximera avkast
ningen och erhålla vinst. Den sve nska moss
odlingen kan knappast sägas ha lett till spe-

cialisering eller sparad arbetskraft, som i de t 
holländska fallet. Däremot medförde an
vändningen av konstgödsel på myrodling
arna en förändrad praktik och att lantbru
karna bröt sig ur den främst lokalt inriktade 
och självförsörjande produktionen. Moss
kulturföreningen hade här, som vi sett, e n 
betydelsefull funktion för att länka samman 
j ordbrukarna m ed kommersiella intressen 
och med nya produkter. 

Figur 5:4 
Marknaden för artificiella 
gödningsämnen expande
rade snabbt decennierna 
runt sekellkiflel 1900. 
Aktörerna var många var
av )lera var små. Några 
stora dominanterflmns 
dock, s(1som Stockholms 
Swpe,fosfals-Fabrilis Aktie
bolag och Finna Morilz 
Fraenckel & Ca i Göteborg. 
Förrtagen annonserade rik
ligt i jordbrukspress och 
la11dsortsf1ress. Här ses en 
cmnons ji-ån företaget Stoch
holms Swpnfosf at-Fab'liks 
filial Ceres i Göteborg i ett 
nummer i Svenslw Moss
kulturföreningens Tidskrift, 
som förstås var en mycket 
intressant annonsplatsför 
dessa tillvedwre. 

Stockholms Superfosfat-Fabriks Aktiebolag 
med 

Superfosfat- & Svafvelsyrefabriker 
i Stockholm ocli Göteborg 

försäljer alla slag 

Artificiela Gödningsämnen,. 
hvariblan d, 

Koncentrerade rena Gödningssalter 
för trädgårdar och blomkrukor, 

Kraftf od erämn en. 
Hufvudkontor : Stockholm, adr. Fosfatbolaget. 
Afdelningskontor : Göteborg, • Filialen Ceres.• 

Malmö, » Fosfatbolaget. 
~ 

Stockholms Supertosfat-Fabriks Aktie-Bolags Filial 

CERES, Göteborg, 
tillverkar och försäljer: 

Superfosfate1.•, Thomasfosfat (finmalen). 

Benmjöl och Syror, 
s amt för s äljer inför s krifna: 

Schlaff01.•ts Benmjöl, Chili-Salpete1.•, Svafvel
syrad Ammoniak och Kalisalter. 

Öfriga sort.nr enli~t våra priskuranter. 

Po.~tadl'ess: Filialen CERES. 
Telegl'aj adress: CERES. 

Telefonförbindelse med båda Bolagen. 

Fabrik, L1,ger och Kontor vid Dämmet. 
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Till sist, myrodlingen och Mosskulturför
eningens insatser innebar att konstgödseln 
fick en stor geografisk sp1·idning och att den 
fick en acceptans hos d e breda lagren av 
lantbrukare. Det var inte bara frågan om att 
få ut medlen och kunskapen om hur de 
skulle användas. Det handlade också om att 
förmedla ett sätt att tänka. Ett jordbruk var 
en produktionsenhet som skulle tillföras re
surser och kunskap utifrån för att öka om
sättningen . Det gällde att inte vila på lag
rarna utan ständigt sträva efter att förbättra 
systemet och därmed öka avkastningen. I 
arbetet med att lära ut de tta betraktelsesätt 
spelade agrara sällskap, experter och tidskrif
ter en central roll. Det var ett gigantiskt u t
bildningsprojekt, vilket vi lätt glömmer bort 
när vi idag stirrar oss blinda på det nya "kun
skapssamhället". Mosskulturföreningen och 
mossku lturen var i det här sammanhanget 
en av katalysatorerna som påskyndade jord
brukets modernisering. När ny teknik, sam
hälleliga målsättningar och tillgängligare
surser efter andra världskriget sammanföll 
och fick konstgödselförbrukningen att ske
na i höjden hade dock mossodlingen och 
Mosskulturföreningen ramlat ur bilden. Till 
skillnad från vanliga katalysatorer, förbruka
des de således själva av sin egen framgång. 
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Förteckning över bilder och 
bildtexter 
Figur 
5:1 Foto KB. 
5:2 Foto ur Mosskulturföreningens tidsklift 1911. 

5:3 Moberg, Arvid, 1969-71 , "Hellström, Paulus 
(Paul)", Svenskt biografiskt lexikon, bd 18, Stock
holm, s. 603-606. Foto KSLA. 

5:4 Annons ur Mosskulturföreningens tidskrift 
1894. 

LvsIMETERANlÄGGNlNGEN vid vegetationsgården i Jönköping 
var den första i Sverige, byggd 1904 och utvidgadl912. 
Den medgav studier av inverkan av nederbörd, bevatt
ning och olika grundvattenstånd på genomrinning, av
duns tning, förlust av växtnäring samt skörd av olika kul
turväxter på olika jordslag. Anläggnin gen bestod av två 
rader med vardera 10 nedsänkta betongcisterner, med 

insatser av järnplå t, och med en 
mellanliggande djup gång (i van
liga fall skyddad av en träbro med 
uppfällbara lock) och etl system 
med avloppsrör och olika höga stig
rör. Den var konstruerad av Hjal
mar von Feilitzen "och väckte be
rättigat uppseende hos alla besö
kande fackmän, in- som särskilt 
utlänningar". Bilden är från 1914 
och visar e tt grundvattenförsök 
med två-års vall. 1920 byggde även 
Centralanstalten för försöksväsen
de t på jordbruksområdet en lysi
meteranläggning på Experimen
talfältet i Stockholm, vilken projek
terades av von Feilitzen tillsam
mans med Mosskulturföreningens 
försöksassistent E.Nyström. (Foto 
E. Nyström, Svenska Mosskultur
föreningens arkiv, Riksarkivet.) ♦ 

Fredrik von Feilitzen 

ETI VEGETATIONSHUS AV GLAS uppfördes 1912 i 
försökssgården i Jönköping, för exakta od
lingsförsök i fristående kärl enligt det Wag
ne rska systemet. Utanför glashuset fanns en 
motsvarande yta, överbyggd med skyddsnät 
liksom största delen av vegetationsgården. 
Kärlen var placerade på vagnar som kunde 
skjutas ut och in på en egen liten Decauvil
lebana med fyra spår. Glashuset såg ut som 
en miniatyr av järnvägsmetropolernas stora 
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säckstationer. Det rymde sammanlagt 16 vag
nar med totalt 192 vegetationskärl. I Sverige 
fanns vid denna tid en liknande försöksgård 
med vegetationshus endast vid Central
an stalten för försöksväsendet på jordbruks
området ("Experimentalfältet") i Stockholm, 
men den var betydligt mindre. (Foto E. Ny
ström 1913. Svenska Mosskulturföreningens 
arkiv, Riksarkivet.) ♦ 
Fredrik von Feilitzen 



KAPITEL 6 

Svenska Mosskulturföreningen 
- växtnäringsfrågor 

Jan Persson 

Inledning 
Redan år 1804 presenterade Theodore de 
Saussure ett arbe te där han klargjorde be
greppen respiration och fotosyntes: "Växter
na tar upp syrgas och avger koldioxid i såväl 
mörker som ijus (respiration). Växten tar 
upp koldioxid och avger syrgas, men endast 
i ijus (fotosyntes)". Vid mitten av 1800-talet 
publicerade Justus von Liebig, den tyske 
agrarkemisten och konstgödselns "fader", 
sin mineralämnesteori. Redan då hade man 
ganska klart för sig vilka näringsämnen en 
växt behöver. Liebig gjorde kvantitativa be
stämningar över vilka mängder av de olika 
näringsämnena som växten behöver. 1 Upp
ställningen nedan sammanfattar för växten 
nödvändiga växtnäringsämnen. Den veten
skapliga basen fanns således när Mosskul
turföreningen startade sin verksamhet år 
1886. 

Grundstenar Makronäringsämnen 

Kol (C) Kväve (N) 
Syre (0) Fosfor (P) 
Väte (H) Svavel (S) 

Kalium (K) 
Kalcium (Ca) 
Magnesium (Mg) 

Redan kort tid efter mi.neralämnesteorins 
genombrott kom försöksverksam het igång 
för prövning av gödselmedel på olika håll i 
Europa. De mest berömda försöken startades 
i England på 1840-talet av Joseph Gilbert och 
John Bennet Lawes. I Sverige genomfördes 
fältförsök under 1800-talet på Lantbruks
akademiens försöksgård och vid hushåll
ningssällskapen.2 Hushållningssällskapens 
försöksverksamhet samordnades från och 
med år 1900 i Centralanstalten för hushåll
ningssällskapens lokala fältförsök. Anstalten 
förlades till Väsby. Denna organisation sam
ordnades med Lantbruksakademiens för
söksgård år 1907 under namnet Centralan
stalten för försöksväsendet på jordbruksom
rådet, i dagligt tal kallad Centralanstalten. 

När Mossku lturföreningen startades år 
1886 fick forsknings- och försöksverksam
heten på mossjordsområdet en samlande 

Mikronäringsämnen 

Mangan (Mn) 
Koppar (Cu) 
Zink (Zn) 
Järn (Fe) 
Molybden (Mo) 
Bor (B) 
Klor (Cl) 
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organisation, detta långl innan den övriga 
försöksverksamheten i landet. Mosskultur
föreningen var aldrig ansluten till Central
anstalten. 

Det är ställt utom va1je tvivel au Mosskul
turföreningens verksamhet hade en enorm 
betydelse för en rationell uppodling av moss
markerna. Man kan nästan säga att den be
tydde allt. Det var många frågetecken som 
rätades u t tack vare föreningens verksamhet. 
I detta avsnill ligger fokus på växtnäringshus
hållningen och kalkningen. 

Det gick tidigt upp för företrädarna vid 
Svenska Mosskul turföreningen att växtnär
ingen var en nyckelfaktor för växtodlingen. 
Ett stort arbete lades ner för att ringa in växt
näringens möjligheter och begränsningar. 
Man fann Lidigt att fosfor och kalium var de 
näringsämnen som i första hand begränsar 
grödans utveckling på mossjordar. Kvävet 
var oftast i mindre utsträckning begränsan
de. Man visste vilka näringsämnen som var 
kritiska i olika situationer och man lärde sig 
hur marken ska analyseras för en karakteri
sering med avseende på nödvändiga åtgär
der. Redan under 1800-talet hade man rekom
mendationer fä rdiga för dessa näringsäm
nens användning i växtodlingen. Därvid togs 
hänsyn till grödvalet men framför allt till 
jordens beskaffenhet. Man var också klar 
över att vissa jordar hade behov av kalk. 

I vissa avseenden var man nära forsknings
fronten. Jämförelsen gäJler vid den aktuella 
tidpunkten och attjämföra med dagens 
forskningsfront är orealistiskt. Svenska Moss
kulturfören ingen tog intryck av motsvarande 
verksam het i Tyskland och man hade sam
arbete med mossförsöksstationen i Bremen. 

Svenska Mosskulturföreningen utförde 
fältförsök spridda över hela landet. Det vik
tigaste fältet var Flahult. Några exempel på 
yttedigare försöksfält: Nederkalix och Kor
pilombolo i Norrbotten, Gisselås i Jämtland, 
Österbor och Oslättfors Bruk i Gästiikland, 
Vårgårda i Västergötland, Hennickehammar 
i Värmland, Hofberga i Västmanland, Skäggs 
Martebo myr på Gotland, Tobo i Uppland, 
Bjerka-Säby i Östergötland, Torestorp i Små
land, Rönneholm i Skåne. 
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Fosfor-, kalium- och 
kvävegödselmedel 
Fosforgödselmedel - framställning och 
kemi 
Stora ansträngn ingar gjordes vid Mosskul
turföreningen för att finna bästa mqjliga 
fosforgödsling. Detta gäller såväl givans stor
lek som valet av fosforgödselmedel. Tidigt 
stod råfosfat, benmjöl, superfosfat och lite 
senare thomasfosfat till förfogande . Stall
gödsel var givetvis också ett verksamt fosfor
gödselmedel. Detta behandlas i ett senare 
avsnitt. 

Man var tidigt klar över att råfosfat kan 
föreligga dels som kristallinskt eller vulka
niskt (apatit) dels som sedimentärt råfosfat 
(fosforit). Apati ter kan inte användas opro
cessade. Undantagsvis kan fosfo riterna an
vändas utan vidare behandling. Dessa kan ha 
mycket olika löslighet. Från Tyskland fanns 
erfarenhet av olika fosforiter och man hän
visade till ett algeriskt fosforit som ansågs vara 
så lättlösligt att det kunde användas direkt 
som gödselmedel utan vidare bearbetning.J 

Benmjölet var också aktuellt som fosfor
gödselmedel men fick inget större gensvar 
vare sig i praktiken eller i Mosskulturfören
ingens försök.sverksamhet. Som fosforgödsel
medel blev, åtminstone inledningsvis, super
fosfat allenarådande. Liebig hade ju redan i 
mitten av 1800-talet framställt vad han kal
lade patentgödselmedel. Detta fungerade 
in te beroende på att det var alltför svårlösligt. 
Det blev i stället Gilbert och Lawes, som på 
Rothamsted framställde superfosfat. Super
fosfat framställs genom att man löser upp 
råfosfatet i svavelsyra eller fosforsyra. Över
skott av svavelsyra gör an fosfor övergår i vat
tenlöslig form, HlO ,-. Denna vattenlösliga 
fosfor visade sig överlägsen som forforgödsel
rnedel. pH-värdet i superfosfat är lågt, mellan 
ett och två. 

År 1878 modifierade S.G. Thomas och P. 
Gilchrist bessemerprocessen så att fosforhal
tigt tac~järn kunde användas vid framställ
n ing av stål. För att fånga in fosforn infodrar 
man stålugnen med kalksten och dolomit. 
Vid elen höga temperatur som råder i ugnen 



oxideras fosforn till fosforsyra, som reagerar 
med kalken under bildning av blandkristal
ler av tetrakalciumdiortofosfat och dikalci
umortosilikat. Efter finmalning kan slaggen 
användas som fosforgödselmedel - thomas
fosfat. 4 Redan på 1800-talet, inte lång tid 
efter det att processen introducerats, togs 
thomasfosfatet upp till intensiv prövning vid 
Svenska Mosskulturföreningen. Fosforsyra
halten blir hög, 17,5%. Genom att samman
smälta kiselsand med thomasslagg kunde 
man öka lösligheten hos fosforsyran. 

I Tyskland utarbetade Wagner en analys
metod för utvärdering av thomasfosfatets 
fosforeffekt. Därvid extraherades gödselmed
let med ammoniumciu·at. Dessutom fraktio
nerades slaggen i två fraktioner, en finmjö1s
fraktion, <0,15 mm och en grovmjölsfraktion, 
0,15-0,23 mm. I Sverige ställdes krav på 80 
procent citratlöslighet och en finn~jölshalt 
på 80-90 procent.5 Senare har man i Sverige 
övergått till att bedöma thomasfosfaLet med 
ledning av dess innehåll av citronsyralöslig 
fosfor. 

Kaliumgödselmedel - sortiment och halter 
Under 1800-talet var kaliumfältspat aktuellt 
som kaliumgödselmedel. Dessutom kalisal-

Figur6:l 

ter från Stassfurt: 15- 18% svavelsyrat kali
magnesia, 15% gödselsalt ( en biprodukt vid 
tillverkning av klorkalium och svavelsyrat 
kal i) , kainit, 12% K.,O, 37% kaligödning och 
47% kalisalt (klorkälium).6 

Inom landet finns fältspater, vilka är rika 
på kalium. Vid Mosskulturföreningen fann 
man att dessa inte kan användas som kali
umgödselmedel utan att kaliumeL görs mera 
tillgängligL. Någon lämplig metod för detta 
fanns inte. Man var därför hänvisad till tyska 
kalisalter. 7 

Effekter på skörden 
Allmänt gäller att mossjordarna är fattiga på 
både fosfor och kalium. Därför måste nor
maltjordarna gödslas med båda dessa när
ingsämnen. I allmän het höjes skörden genom 
ensidig gödsling med fosfor eller kalium, 
men gödsling med båda dessa näringsämnen 
är nödvändig för att erhålla högsta skörd. 
Carl von Feilitzen hänvisade till minimum
lagen formulerad av Liebig vid mitten på 
1800-talet: Det näringsämne som finns i mini
mum bestämmer skördens storlek.8 

Man visade entydigt att råfosfaterna läm
par sig föga för gödsling av mossjordar. Carl 
von Feilitzen prövade olika råfosfater. Fos-

EU av Mosslmlturforeningen utfart lwnlrolleral kvävegödsiingsforsöli, som tydligt illustrerar såväl många växters, i 
detta fall potatisens, slom behov av kväve, som ett rentralt j1roblem for många lorvjorrlar: deras stora brist på kväve. 
Som Ji-mngår av tex/en behövde dock inte alla lorvmarlier lillslwlt av kväve. Vmje enskild lonnna:rks lmnislw sam
mansättning måste noga undersökas innan någon konstgödsel fors på. En stor del av Mosskulturföreningens ve-1k
sainhet gicli ut på att cmalysera enskilda torv marker j)(t delta säll. 
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for togs upp från råfosfaterna. Skörden blev 
dock lägre än för thomasslagg. Det förelåg 
skillnad mellan olika råfosfater. Inte he ller 
benmjöl fungerade tillfredsställande. De t 
var dessutom för dyrt.9 

Thomasfosfat och superfosfat reagerar 
olika i jorden. Super fosfatfosforn upplöses 
genast i j orden. Ganska snart övergår fosforn 
i mera svårlösliga former genom att fosfor
syran förenar sig med i jorden befintlig kalk 
eller järnoxid. Thomasfosfatets citratlösliga 
fosforsyra upplöses inte i rent vatten, men i 
det kolsyrahaltiga markvattnet löses thomas
fosfatet. Denna upplösning påskyndas också 
av syror som utsöndras av växtrötterna samt 
av humussyror. Upplösningen av fosforn tar 
därför lite längre tid för thomasfosfat än för 
superfosfat. Därför bör thomasfosfat spridas 
en tid före sådd - gärna på hösten . Förråds
gödsling kan tillämpas för thomasfosfat, där
emot inte för superfosfat. 10 

Stora insatser gjordes för att jämföra su
perfosfat och thomasfosfat. Som en generell 
regel sade man i Tyskland att ett kg citrat
löslig fosfo rsyra i thomasfosfat har samma 
verkan som ett kg fosforsyra i superfosfat. 
Erfarenheter från Tyskland sade dock att 
thomasfosfat från olika stålverk kunde ha 
olika verkan . En tysk professor (Moritz Flei
scher; om denne, se kap l 2) hävdade: "För 
mossjordar gäller som fullt bevisat att ett kg 
thomasslaggfosfor är värd lika mycket, om 
icke mer, som e tt kg superfosfatfosfor." Man 
får dock inte reda på om j ämförelsen gäller 
citratlöslig fosforsyra. Principiellt gäller sam
ma för svenska förhållanden. Detta gäller i 
synnerhet om jorden är i gott fosfortillstånd. 
Dock måste man vara klar över att förutsätt
ningarna kan variera från plats till plats. Det 
göres ytterligare e tt tillägg: För mossjordar 
kan man förutsätta attju fattigare jorden är 
på fosforsyra desto rikligare måste gödsling
en med thomasfosfat göras i relation till super
fosfat.11 

Carl von Feilitzen menade a tt man ska 
gödsla upp jorden till god växtkraft genom 
att öka dess fosforsyrainne håll. Ett sådant 
tillstånd ska sedan underhållas genom fort
löpande gödsling - underhållsprincipe n. 
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Risken för att fosforn fastläggs i för alltid 
oåtkomlig form var enligt von Feilitzen över
driven. Till nyodlade högmossar eller sämre 
skogsmossar bör thomasfosfat all tid använ
das. Det framhålles också att thomasfosfatet 
har ett plus genom sin kalkverkan. 12 

Som tidigare om nämnts finns stora mäng
der kaliumrika fältspater i Sverige. Försöks
verksamhet vid Mosskulturföreningen har 
emellertid visat att fältspat inte är något an
vändbart kaliumgödsel mede l. 13 Carl von 
Feilitzen sammanfattade försöksresultaten 
sålunda: "Utav alla hittills gjorda försök med 
fältspatmjöl kan med visshet dragas den slut
satsen att det icke kan anses som ett gödsel
ätnne för mosajordar. Därtill upplöser den sig 
alldeles för långsamt."14 

Länge använde man sig av 15% gödselsalt 
(se ovan). Variationer i kalihalt gjorde att 
m an gick över till kainit, som också är e t t 
låghaltigt kal i umgödselmedel. Bisal ter gör 
att man kan e rhålla negativ effekt av kainit. 
Särskilt nämns sänkt stärkelsehalt i potatis 
på grund av hög klorhalt. Undantagsvis kan 
bisalterna ha positiv effekt. För att undvika 
den negativa effekten av klor rekommende
ras utspridning på hösten. Carl von Feilitzen 
varnade emellertid för detta förfaringssätt 
eftersom risken för utlakning av kalium är 
stor. Till potatis bör i stället högprocentig 
klorkalium användas. Man note rade också 
att den 37-procentiga kaligödseln innehål
ler magnesium. I övrigt konstaterade man 
generellt att skillnaden i effekL mellan olika 
kaliumgödselmedel är liten. Därför blev pri
set en viktig faktor när de t gällde att välja 
kaliumgödselmedel. 15 

Kvävegödselmedel 
Förutom kol, väte och syre är kväve det när
ingsämne som växten behöver i störst mängd. 
Kväve är ju livsviktigt med tanke på protein
syntesen . Kvävets miijöeffekt var inte aktuell 
vid tiden för Mosskulturföreningens verk
samhet. Kvävet tas upp av växterna antingen 
som ammoniumkväve (NH/ ) e ller som ni
tratkväve (NO

3
·). Ammoniumkvävet bildas 

när döda växter och djur bryts ner av mikro
organismer. De tta kan sedan oxideras till 



nitrat av andra mikroorganismer. Carl von 
Feili tzen ägnade kväve mindre uppmärk-
samhet än fosfor och kalium. Villkoren för 
kvävegödslingen är annorlunda på mossjor-
dar än på fastmarkajordar. O lika mossjordar 
innehåller mycket o lika mängd kväve. Detta 
exemplifieras med analyser från ett stort an-
tal mossjordar. Mängder mellan 1 ton och 25 
ton kväve per hektar till 20 cm djup uppges. 
På grund av detta är behovet av kvävegöds-
ling mycket varierande. Många mossjordar 
har inget behov av kvävegödsling. Kväverikast 
var mossjorda.rna på Gotland. Det är främst 
kvävefattiga högmossar som behöver kväve-
gödslas.16 Hjalmar von Feilitzen poängterade 
att kvävegödsling är nödvändig på kväve-
fattiga mossjordar. Från danska försök redo-
visades positiv kväveeffekt även på kärrtorv-
jordar_l7 

Redan under 1800--talet hade man till-
gång till ett flertal kvävegödselmedel: Chile-
salpeter, svavelsyrad ammoniak, fiskguano. 
Tillgången var dock begränsad. Kalksalpeter 
kom inte förrän några år in på 1900--talet. Det 
var norrmännen Birkeland och Eide, som 
utvecklade den så kallade ljusbågsprocessen, 
där atmosfäriskt kväve binds under bildning 
av kväveoxider. Därtill kommer stallgödsel, 
som inte bara innehå ller kväve utan är ett full-
gödselmedel. Vid j ämförelse fann Hjalmar 
von Feilitzen att kalksalpeter hade samma 
verkan som Chilesalpeter. 18 

Fältförsök visade mycket riktigt att olika 
jordar har o lika behov av kvävegöd sling. 
Jämförande försök på Flahult visade att chi-
lesalpe ter som kvävegödselmedel gav bättre 
resultat än svavelsyrad ammoniak och fisk-
guano. Man var klar över att d et är nödvän-
d igt att använda chilesalpeter om man efter-
strävar höga skördar av kvävekrävande grö-
dor såsom säd och potatis. Skall stallgödsel 
användas för a t t förse grödan med kväve 
måste mycket stora mängder användas. 

Åren kring sekelskiftet rådde oro med 
tanke på elen framtida proteinförsörjning-
en . William Crookes var den som först fäste 
världens uppmärksamhet på d et faktum att 
det fanns ett "kväveproblem", som måste 
lösas inom en snar framtid. Vid ett föredrag 

år 1898 sade Crookes: "Bindandet av luft
kväve är en av de största uppfinningar, som 
väntar på att bli lösta av kemis ternas skarp-
sinne. Denna sak ä r av grundläggande bety-
delse för människosläktets framtida välfärd 
och lycka."19 

Hjalmar von Feilitzen beskrev en innova-
tion som li te senare skulle visa sig leda till 
ett viktigt tillskott till gödselmedelssortimen-
tet. "Vid ledning av luftens kväve över smäl-
tancle karbid erhålles icke kalciumcyan id 
utan kalciumcyanamid: CaC

2 
+ 2 N ---+ CaN-

CN + C. Denna förening, som benämnes 
kalkkväve kan lätt överföras till ammoniak. 
Den kan alltså användas som gödselmedel. 
Det har också visats att kalkkväve har ett 
hyggligt gödselvärde . Vi skulle alltså vara 
räddade ur den fatala situationen när chile-
lagren tar slut. Ännu tillverkas ämnet bara 
för försök."20 Kalkkväve innehåller 14-23% 
kväve. Kalkkvävet prövades tidigt i Masskultur-
föreningens regi av Hjalmar von Feilitzen. 
Han framhöll att det fungerade tillfredsstäl-
lande. Han fann vidare att ammoniumsulfat 
och kalkkväve hade ungefär lika god kväve-
verkan. Effekten var lägre på kväverik än på 
kvävefattig jord. 21 

Kvävefixering genom leguminoser 
I symbios med bland annat baijväxter kan 
vissa bakterier ( rhizobium) fixera luftens 
kväve. Kunskapen om detta växte fram gans-
ka sent. Vid mitten av 1800--talet var man 
klar över att det är bakterier, som utför fix-
eringen och att dessa bakterier lever i sym-
bios med exempelvis baljväxter, men inte 
förrän 1888 isolerades bakterierna av Beije-
rinck.22 

Mosskulturföreningen tog upp kvävefix-
eringen i sina undersökningar och rekom-
mendationer gjordes redan under slutet av 
1800--talet. Robert Tolf beskrev ett flerta l 
leguminoser (Häckvicker, Fransk vicker, Pe--
1 uschk--ärt, Lupin och Humlelucern) . Han 
underströk leguminosernas värde som kväve-
samlare. Särskilt framhölls Peluschk--ärt som 
en god kvävesamlare. Man föreslog ympning 
m ed_jord taget från fält, där baijväxter od-
lats med framgång.Jämn utspridning av 40 
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hektoliter ym r.jord per hektar rekommende
rades. Man föreslog till och med ett preparat, 
Nitragin , innehållande renodlade mikroorga
nismer.23 Hjalmar von Feili tzen redogjorde 
för försök där man jämförde ympjord med 
renodlade baljväxtbakterier av märket Hilt
ner. Det utlagda försöket visade klart bättre 
resultat av ympjorden än av Hiltner. Det på
talades att leverantören arbetade med att 
förbättra kulturen. I uppsatsen antyder man 
också a tt bakteriekul turen inte är anpassad 
för de odlade legumi noserna.2

·
1 Att olika 

baljväxter växer tillsammans med olika bak
te riestammar har bekräftats av modern 
forskning. Hjalmar von Feilitzen och Moss
kulturföreningens assistent för försöksverk
samheten, Elis Nyström, redogjorde för pröv
ning av ytterligare baljväxtpreparat. Förutom 
ympjord prövades Nitragin, Azotogen och 
Farmogen. Av dessa fungerade det sistnämn
da sämst.2-' 

Carl von Feilitzen beskrev hur de t b ildas 
knölar på ärternas rötter efte r tillförsel av 
ympjord. Då utvecklades också ärterna fro-

digt. Man ansåg att det var en viss bakte rie
art som åstadkom dessa knölar. Olika förslag 
till förklaringar presenterades. Fäl tförsök 
m ed ärter på Strömsberg visade frodig till
växt därympjord tillförts. Skillnaden i skörd 
blev betydande. Kvaliteten förbättrades ock
så.26 

Hemfrid Witte beskrev hur kråkvicker kan 
förse grödan med kväve under kvävefattiga 
betingelser under förutsättning att grödan 
är väl försörjd med kalium. Tolf menade att 
en startgiva med kväve kan vara gynnsamt.27 

Det föreslogs också användning av balj
växter som gröngödslingsgrödor. Man på
pekade att detta också påverkade fosforupp
tagningen eftersom exempelvis lupiner har 
förm åga att lösa ut fosfor från svårlösliga 
föreningar. De tta stämmer med den moder
na uppfattningen att råfosfater lämpar sig 
bättre för ba\jväxter än för stråsäd. 

Stallgödsel 
Stallgödseln får inte samma utrymme i Moss
kulturföreningens tidskrift som gödsling 

Figur 6:2 
Att påföra sand, lera eller dyli/11. som innehåller näringsämnen som sa/mas fJå torvmarkema, är ytterligare ett sätt, 
vid sidan av konstgödslingen, att tillföra de näringsfattiga torvmarkerna näring. Sandkörningen gör dem ochså 
mindre lätla. Mosslmltmforeningen utförde en radförsök kring detta och begagnade metoden vid rnossodlingar vid 
F/.ahull, som denna bild visw: Härför arbetare ut sand på en frusen mossodling med hjälp av en jlyllbarjärnväg. 
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med mineralgödselmedel. Carl von Feilit
zen diskuterade stallgödselns betydelse för 
mossodlingen. Han menade att stallgödseln 
innehåller ganska mycket kväve. Men det är 
inte kväve som våra bättre mossodlingar be
höver. Skulle man genom gödsling med 
stallgödsel tillföra mossodlingen tillräcklig 
mängd av de ämnen, på vilka de vanligen 
lider b1ist, nämligen fosfor och kalium, skulle 
man ovillkorligen erhålla liggsäd. Det finns 
emellertid mossodlingar som behöver kväve-
gödsel. Det är inte enbart fråga om typiska 
högmossar utan också skogsmossar och grun
da mossodlingar. Det framhålles att gödsling 
med stallgödsel är mycket fördelaktigt på 
högmossar. Därigenom befrämjas förmult
ningen och ett rikt förråd av kväve, fosfor 
och kalium tillförs den näringsfattiga jord
månen, vilke t så småningom kommer grö
dan till godo.28 

Hjalmar von Feilitzen redovisade försök 
där mineralgödsel och stallgödsel jämför
des. Stallgödselgivan var 30 ton per ha. Om 
resulta ten kan m an övergripande säga att 
mineralgödseln gav bättre skörd än stallgöd
sel. Man noterade också att efterverkan av 
stallgödsel var obetydlig. Till rotfrukter ska 
stallgödseln spridas långt före sådd, helst på 
hösten.2Y 

År 1910 publicerades en undersökning 
rörande kväveförluster från stallgödsel i ladu
gården och under lagringen. Som strömedel 
prövades halm, sågspån och torv. Resultaten 
kan sammanfattas enligt följand e: Redan i 
ladugården förlorades en del av kvävet. För
lusterna var större med halm som strömedel 
än med sågspån . Minst var förlusterna vid 
användning av torv. Under det att ur halm
gödseln efter lagring mer än hälften av am
m oniakkvävet bortgått och ur sågspånsgöd
seln något mer än en fjärdedel fö rlorats var 
förlusterna ur torvströgödsel ej mer än 4,7%, 
eller ytterst obetydligt. Till detta kan följande 
kommentar fogas: "Halmgödselns förlust av 
ammoniakkväve behöver inte enbart bero 
på avdunstning. Det kan också vara fråga om 
immobilisering av ammoniumkväve. Denna 
imrnobilisering av ammoniakkväve kan för
väntas vara större med halm som strömedel 

än med sågspån och torv som strömedel. 
Halmen är nämligen lättomsättbar och dess
utom kvävefattig. Detta betyder att man kan 
förvänta sig kraftig immobilisering av kväve 
vid omsättning av halmen. Detta kväve finns 
emellertid kvar i gödseln, nu i organisk form. 
Sågspånet ( om det är fråga om barrträdspån) 
är svåromsättbart och således inte lika gynn
sam för mikroorganismernas tillväxt och för
ökning. Därför blir immobiliseringen mind
re. Torven är dels svåromsättbar, dels sur. 
Surheten gör att ammoniaken binds. Under
sökningen var mycket pretentiöst planerad. 
Tio kor ingick i studien. Djuren vägdes. Fod
ret och stallgödseln vägdes och analyserades. 
Därigenom kunde växtnäringsbalans upprät
tas. Slutligen utfördes fältförsök för att pröva 
gödseln. 30 

Hjalmar von Feilitzen beskrev senare ett 
annat försök m ed lagring av stallgödsel. Tre 
metoder prövades: 

1. Gödseln fast packad i gödsel hus. 
2. Gödseln löst lagrad i gödselh us. 
3. Dålig skötsel i det fria. 

Förlusterna i alternativ 1 var 7,5% av kvävet. 
I a lternativ 2 var förlusterna 20% och i alter
nativ 3 var fö rluste rna 31 %. Detta för tan
karna till Perjönsson Rösiö, vars budskap 
var au gödseln ska vara täckt med tak, fuktig 
och väl packad. Rösiö verkade som lärare 
och föredragshållare i bö1jan av 1900-talet. 
Det är troligt att Hjalmar von Feilitzen inspi
rerades av Rösiös ideer när han an lade si tt 
lagringsförsök.31 

Några samspelseffekter 
Carl von Feilitzen skriver: "För många av våra 
mossjordarter är samtidig gödsling med fos
forsyra och kalium nödvändig, om goda eko
nomiskt lönande skördar skola erhållas." 
Vidare skriver han: "Kalkfattig mosajord mås
te kalkas, ifall gödslingen skall u töfva sin fulla 
verkan."3~ 

Witte redovisade mycket stora samspels
effekter mellan fosfor och kalium i danska 
försök på kärrtorv. Liknande resultat erhölls 
vid Mosskulturföreningens försöksfä lt Tores-
torp. I dessa försök var tJ1omasfosfat och su-
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perfosfat bättre än råfosfa t och benmj öl. 
Några skillnader mellan olika kaliumgödsel
medel fanns inte. Hjalmar von Feilitzen pre
senterade försök på jordar med mycket olika 
egenskaper på försöksfålten i Jönköping och 
vid Flahult. Undantagslöst hade man mycket 
stora positiva effekter av samtidig gödsling 
m ed fosfor, kalium och kväve.33 

Carl von Feilitzen redovisade försök där 
inget positivt samspel fanns mellan fosfor 
och kalium. Han kommenterade detta en
ligt följande: "Det finns här och hvar inom 
landet mossodli ngar, som af naturen äro 
fosfo rsyrehaltiga, och andra, hvi lka genom 
flera års riklig gödsling bluvit så riktade med 
fosfo rsyra, att goda skördar kunna erhållas 
med endast kaligödsling. Det finns äfven 
mossar, som av naturen är o kalirika, och 
andra, hvilka genom sand- eller lerkörning 
påförts kalirikajordförbättringsmedel, men 
det lönar sig vanligen att gödsla med en 
mindre mängd kalisalt."34 

Witte redovisade intressanta försök med 
gödselvatten. På vitmosstorv erhölls en kraf
tig skördeökning för gödselvatten på vallar 
under förutsättning att vallen enbart bestod 
av gräs. Vid kraftigt inslag av baljväxte r 
(kråkvicker) verkade endast kaliumet i göd
selvattnet. Kråkvickerna kunde förse vallen 
med kväve i tillräcklig omfattning. Där en
dast fosfor tillfördes (inget kalium) växte 
inte kråkvickerna. Därför fick man ingen 
kväveeffekt av baljväxter.35 

Mikronäringsämnen 
Det dröjde innan man fick klart för sig sam
manhangen och betydelsen av mikronärings
ämnen. Bristsjukdomar som följd av brist på 
mikronäringsämnen kom att samlas under 
beteckningen m arksjukdo mar. 

I samband med ett föredrag år 1930 ana
lyserade Hugo Osvald orsaken till gulspets
sj ukan. Han framhöll att inga sjukdomsalst
rande organismer var involverade utan att 
det var fråga om en av markförhållanden 
framkallad ämnesomsättningssjukdom. Gul
spetssjuka var en välkänd sjukdom hos od
lare av mossjordar.36 Ernst Henning beskrev 
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sjukdomen år 1918. Sjukdomen blir tydlig 
när stråskjutningen bö1jar. Kärnsättningen 
uteblir. Bladspetsarna blir gula och hänger 
som pisksnärtar. Det bildas nya skott varför 
halmskörden ofta blir normal samtidigt som 
kärnskörden blir mycket svag.37 Au gulspets
sj uka förorsakas av kopparbrist visades av 
Harding & Meyer 1925. Bristen kan avJ-tjälpas 
med 50-200 kg kopparsulfat per hektar. Trots 
detta hävdade Osvald att sjukdomen kan 
uppträda av olika anledningar. Osvald p re
senterade försök där han inte fick effekt av 
kopparsulfat, men också försök med positiv 
effekt. Kvävegödsling har gynnsam effekt - i 
synnerhet amm oniumsulfat. 38 Lun dblad 
hävdade att kopparsulfat har positiv effekt. 
Fosforgödsling försvårar sjukdomen.39 

En annan sjukdom, som kunde bli allvar
lig på mossjorclar, är gråfläcksjuka. Växten 
blir låg och vek. Bladen får vitgula eller grå
gula fläckar, som kan flyta samman nedom 
bladets mitt. Bladet knäcks så att en grönfär
gad spets blir nedhängande. Witte beskrev 
åtgärder som kan förvärra respektive hindra 
gråfläcksjukan. Han menade att sjukdomen 
förorsakas av för hög kalkhalt i jorden. Sjuk
domen gynnas också av gödsling med sal
peter men dämpas av gödsling med ammo
niumhaltiga gödselmedel. Där sjukdomen 
visat sig övergödslas med koksalt, mangan
salter eller med ammoniumhaltiga salter. De 
föreslagna åtgärderna har bäring mot kalk
tillståndet - sjukdomen förvärras vid högt 
pH-värde.40 

Kisel brukar betecknas som icke nödvän
digt men främjande (dock är kisel nödvän
digt för vissa växter, exempelvis kiselalger). 
Carl von Feilitzen fann ingen effekt av kisel
syragödsling.41 

Kalk - mossodlingens 
fundament 
Tidigt var man klar över att kalktillståndet 
är en viktig parameter för mosskuln.1rodling
en . Man visste att kalcium är ett essentiellt 
växtnäringsämne, men man visste också ti
digt att kalken har en indirekt verkan på jord
arnas bördighet. Terminologin var i bö1:jan 



inte så väl definierad. Man använde ordet 
kalk vare sig det var näringsämnet kalcium 
eller om det var ett syrane utraliserande 
ämne i marken eller i ett jordförbättrings
meclel. Numera betecknar vi näringsämnet 
som kalcium och den syraneutraliserande 
komponenten som kalk eller CaO. 

Kalkens effekt på marken 
Den allt överskuggande effekten av kalkning 
var då som nu att basmättnaclsgraden ökar. 
Detta kan betecknas som kalkningens vikti
gaste indirekta effekt. Många andra effekter 
inbegrips i de indirekta processerna föror
sakade av kalk. Den organiska substansen 
genomgår en snabbare nedbrytning. Man 
ser detta tydligt genom att vitmossan sönder
delas och antar en mörkare färg. Jordvoly
men minskar samtidigt. Fosforn binds till 
kalcium, vilket är gynnsammare än om elen 

Figu.r 6:3 
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binds till järn. Vidare påverkas växttillgäng
ligheten hos mikronäringsämnen negativt. 
Detta blev man emellertid medveten om 
ganska sent. 

Man hade länge känt till att nitrat bildas 
i marken, men man kände inte till de proces
ser som förorsakar ni tratbildningen. Pasteur 
trodde att det är en bakteriologisk process. 
Det skulle visa sig att han blev sannspådd när 
den banbrytande mikrobiologen Sergei Wi
nogradsky (1856-1953) genom en serie ele
ganta försök lyckades isolera de involverade 
bakterierna. Vid mosskulturföreningen var 
man tidigt medveten om att ett gott kalktill
ståncl är en förutsättning för en effektiv ni
tratbildning. Detta är ytterligare en viktig 
indirekt effekt av kalkningen. 

Mossar som reagerar surt måste kalkas. 
Orsak till surheten kan vara humussyror 
men också den starka syran svavelsyra. De t 

';,OO ~'}- """l'-'if,,,fa-l',, 
ioo • ~r. li.at;,,~ct, 
itcd+iab 1~01. 
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Ett gödslingsforsök. med vallväxter/rån 1_900-talets bö1jan visar tydligt på enskilda torvmark.ers stora näringsfattig
dom - i detta fall från OjJ/1reda utanfor Osterbymo i nuvarande Ydre lwmmun på sydsvenska höglandet. Kons/gödsel 
- fosf01; kali, kväve - är otillräckligt; även kalk måste tillföras. Därtill blir resultatet bäst när j orden även sandkörs. 
En slutsats som lwn dras av bilden, är att den enskilde mossodlaren noga måste överväga kostnaden i såväl pengar 
som tid, innan han ger sig i kast med odlingsfåretaget. 
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var inget ovanligt med mosajordar som inne
höll två till tre procent svavelsyra. I samband 
med clikning kunde den uppkastade d ikes
jorden vara mycket rik på sulfider. Om den
na jord spreds ut över fältet kunde total miss
växt bli följden eftersom sulfiden oxideras 
till svavelsyra när luften får tillträde. Svavel
syran måste neutraliseras genom kalkning.'12 

Hjalmar von Feili tzen med flera utförde 
lysimeterförsök för att belysa kalkningens 
effekt på utlakning av näringsämnen. Resul
taten visade att avgjort mindre kalium och 
kväve bortgått från den kalkade än från den 
okalkade jorden. Genom tonjordens kalk
n ing påskyndades humifieringen och en 
större förlust av organisk substans ägde rum 
i det kalkade ledet än i det okalkade. För lus
ten var större där grödan utgjordes av gräs
vall än där den bestod av öppen åker.43 

Hjalmar von Feilitze n citerade en tysk 
uppsats, där ett antal indicier på kalkbrist 
redovisades. Jorden lider brist på kalk: 

l. om den reagerar surt. Kan kontrolleras 
med lackmuspapper, 

2. om järnhaltigt vatten förekommer, 
3. om järnavlagringar fö rekommer, 
4. om växtligheten helt eller delvis uteblir 

efter jordens uppodling, 
5. om dikesvattnet är gulbrunt (humus

syror) , 
6. om ortsten förekommer, 
7. om det finns rikligt med osönderdelade 

växtrester, 
8. om j orden bildar skorpa, 
9. om kalkälskande växter uteblir, 
10. om kalkskyende växter uppträder. 14 

Carl von Feilitzen gjorde år 1898 en intres
sant kommentar rörande styva leror. Man 
hade funnit att en styv och besvärlig lera 
med dålig struktur kunde återfå sin "milda 
beskaffenhet" genom kalkning med osläckt 
kalk. Strukturkalkning var alltså en reali tet 
redan för mer än 100 år sedan.45 

Kalkens effekt på skördeutfallet. 
I såväl kärlförsök som fältförsök erhölls 
mycket stora skördestegringar genom kalk
ning . Detta verifierades i åtskilliga försök. 
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Till och med när man fosforgödslade med 
thomasfosfat erhölls stora skördeökningar 
för kalkning. Thomasfosfatets kalkverkan 
räckte ofta inte till för att täcka kalkbehovet. 

Olika grödor svarade olika för kalkning. 
Klöver reagerade positivt för kalkning med
an lupiner närmast reagerade negativt. Det 
poängterades att gödslingen måste ökas i 
kalkade led för att kompensera för den öka
de skörden. En negativ effekt var att skorv
frekvensen hos potatis ökade efter kalk
ning.-16 

Hjalmar von Feilitzen utförde kärlförsök 
för att pröva rödklöverns reaktion för kalk. 
I ogödslade och okalkade kärl växte inte en 
enda rödklöverplanta. Gödsling med tho
masfosfat och kalisalt men utan kalk resulte
rade också i att klövern inte växte. Vid stark 
kalkning och gödsling utvecklades rödklö
vern väl. 17 

På många tonjordar är kalkning ett oefter
givligt villkor för klöverns utveckling. Man 
ska aldrig försumma att analysera jorden 
med avseende på kalkbehov när en klöver
vall ska an läggas. 

Erforderliga kalkmängder 
Redan tidigt talade man om grundkalkning 
och underhållskalkning. Grundkalkning 
vidtar man för att snabbt åstadkomma ett ac
ceptabelt kalktillstånd på en kalkbehövande 
jord. Underhållskalkning sker för att vid
makthålla ett tillfredsställande kalktillstånd. 
Man måste återkomma med underhållskalk
ning med relativt täta intervall. Anledning
en är dels att grödan för bort kalk (kalci
um), dels att det sker förluster på grund av 
utlakning. I rapporterna finns olika uppgif
ter om förlusternas storlek. I allmänhet upp
ges relativt stora förluster, 300-500 kg CaO 
per hektar. För fältet på Flahult angavs 500 
kg CaO per hektar. Högmossar bör under
hållskalkas med större givor än lågmossar.'18 

Grundkalkning måste baseras på analyser 
och vegetationsförsök. Eftersom mossjor
darnas volymvikt varierar mycket föredrog 
Carl von Feilitzen att ange kalkbehovet som 
CaO per hektar i stället för ett procenttal. 
Han deklarerade att om jorden innehåller 



Uto n knll 

Grundgödsling r~r hekrnr: 300 kilogram superfu~far och 300 kilogram svafvelsyrad ammoniak. 

100 kilogram k:,11 per ht kta r l 37•p roccn t1;:t k~llsa l t (Kollgöd nlng). 

Crund_gödsling per hektar: J00 kilo!lrnm superfosfat och J()0 kiln~nim w:if1·ds, rad ammoniak. 

Fig ur 6:4 a och b 
Svenska Mosskultwjöreningen företog även lwligödslingsjörsök till kålröller och j10Latis Illustrationen visar m 
outvecklad kåbvt utan kaligödsPl och en välutvecldad efter gödsling med kalisalt. 
Av Hjalmar von Feilitzen. Bilagct till Svenska Mosslmltwjöreningens Tidskrifl, 1905. 
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3 000-4 000 kg kalk är kalkning i allmänhet 
obehövlig. Dock fanns exempel där skörden 
stegrades vid kalkning med 6 000-8 000 kg 
kalk. Man blev klar över att hänsyn måste tas 
till innehållet av svavel i jorden vid bestäm
ning av kalkbehovet. Därför utarbetades en 
analysmetod som tog hänsyn till både kalk 
och svavel. Detta behov betecknades som netto
kal kmängd. 49 Mera härom under analysav
snittet. 

Många gånger är det inte lönande att 
omedelbart kalka upp en ton jord till den 
reaktion som för de vanliga kulturväxterna 
anses lämpligt. Den even tuella skördesteg
ringen betalar inte kostnaden för de ej sällan 
mycket stora kalkmängder, som därför skul
le e rfordras. Det går inte att av pH-värde t 
dra några som helst säkra slutsatser om i jor
den förefintlig mängd kalk.50 

Kalkningsmedel 
Det framhölls med skärpa att den som för
fogar över märgel bör använda denna som 
kalkningsmedel. Ursprungligen kalkade 
man normalt med släckt kalk. Man tog hem 
bränd kalk, som släcktes på gården enligt 
olika förfaringssätt. Ett kalkningsmedel, som 
började användas u nder senare delen av 
1800-talet, är kalkstensmjöl. Carl von Feilit
zen redogjorde för skillnaden mellan dessa 
båda kalkningsmedel. Han hävdade att skill
naden inte är stor. Även den släckta kalken 
övergår i kolsyrad kalk (karbonat) . Denna 
är emellertid mycket mera finfördelad och 
blandas därför mer intimt med jorden. Den 
kommer därför att verka snabbare och kraf
tigare än d en råa finmalda kalken. 5 1 Hjal
mar von Feilitzen gjorde försök där kalkens 
siktkurva prövades. Finleken betydde inte 
mycket för effekten av den släckta kalken. 
För kalkstensmjölet betydde d en däremot 
mycket. Bränd kalk rekommenderas om det 
är stora mängder som ska sp1idas. På så sätt 
bli r det mindre kvantiteter att transportera. 
Thomasfosfathar kalkverkan men ofta räck
er den inte för att täcka behovet av kalk. Un
dersökningen utfördes i kärl."2 

Hjalmar von Feilitzen jämförde mjöl av 
kalci t och finmald dolomit från Norrbotten . 
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Det var fråga om att använda ett lokalt kalk
ningsmedel för att m inska transportkostna
derna. Undersökningen genomfördes i kärl. 
Försöksväxten var klöver. Denna u tvecklades 
väl för båda kalkningsmedlen. Slutsatsen var 
att man mycket väl kan använda finmald do
lomit till kalkning av mossjordar.53 

Masugnsslagg är en kalkhaltig produkt där 
kalken är bunden till kiselsyra. Fråga upp
stod huruvida denna kalk kan ersätta den 
kolsyrade kalken vid kalkning av mossjord. 
Man genomförde kärlförsök och j ämförde 
släckt kalk, märgel och olika masugnsslagg. 
Av resultaten framgick att effekten hos olika 
slagg utföll väldigt olika. Några typer av slagg 
visade till och med bättre resultat än släckt 
kalk. Carl von Feilitzen prövade också granu
lerad slagg i jämförelse med finmald slagg. 
Effekten blev dålig av elen granulerade slag
gen.54 Hjalmar von Feilitzen prövade mas
ugnsslagg som kalkningsmedel och fann 
god kalkeffekt. Han fann emellertid också 
positiv effekt av slaggens innehåll av fosfor 
och kalium och han menade att man bör 
räkna med innehållet av dessa näringsäm
nen.55 

Vid Mosskulturföreningen prövade man 
också gips som kalkningsmedel. Gips faller 
som överskottsprodukt vid framställning av 
superfosfat. Försöken visade att skörden 
blev allt sämre ju mer den släckta kalken er
sattes med gips. 

Svenska Mosskul turföreningens 
kemiska laboratorium 
Inom ramen för Svenska Mosskulturfören
ingen startades i Jönköping ett kemiskt labo
ratorium för att serva försöksverksamheten 
vid Mosskulturföreningens försöksgårdar 
och försöksfält. Vare sig Svenska Mosskul
turföreningen eller laboratoriet var administ
rativt knutna till Centralanstalten för hushåll
ningssällskapens lokala fältförsök. Långt se
nare (1939) skedde omorganisation genom 
samgåendet med Svenska Betes- och Vallför
en ingen. Vid laborato1iet utfördes analys av 
såväl jord som växunaterial. De kemiska ana
lyserna baserades på våtkemiska metoder. 



Kalkbehovsbestämning- pH-bestämning 
År 1909 introducerade Sörensen pH-begrep
pet, som ett mått på vätejonkoncentrationen i 
en vattenlösning (negativa logaritmen för vä
tejonkoncentrationen). Tidigt kom pH-värdet 
att användas som mått på kalktillståndet i jor
dar. Men pH-värdet är ett intensitetsmått och 
kan inte ensamt ge besked om vilken kvantitet 
kalk som behövs till en viss mängd jord. Det 
krävs också ett kvantitetsmått. Man måste kän
na kolloidernas mängd och buffertverkan. På 
en mineraijord kan man erhålla tillfredsstäl
lande mått på detta genom en jordartsbestäm
ning. Lerhalten och mullhalten är därvid ut
slagsgivande. Kvaliteten hos dessa är relativt 
enhetlig på olika mineraijordar. 

För organogena jordar är en motsvarande 
förutsägelse svårare att göra. Kvaliteten hos 
humuskolloiderna varierar mycket mer än 
på mineraijordar. Den beror på ursprungs
materialet och omsättningsförloppet. Dess
utom kan mulijorden innehålla sulfider och 
organiskt svavel, som efter oxidation till sva
velsyra sänker pH-värdet drastiskt. Som en 
kompletterande analys har dock pH-värdet 
en funktion att fylla även på mossjordar. 
Man kan således slå fast att om pH-värdet är 
6 lönar det sig inte att kalka. På vitmosstorv 
är pi-I-värdet sällan över 5 vid tillfredsställan
de kalktillstånd. 

A. Resultat af kalk.uingsförsök. 

I. Verkan af kalkning på kalkfattig torfjord. 
Tr.-Jit .itt1.& ;:riU\nll .Jr 1411·1 (R.1J.1 rutopu ~Li,!J,·" .h 1902 mtJ kJl5fr(r o(b um,,lcj.) 

K.J..ik,id ,,.iJ oJli11,:c11 ;H IQUO 
(K.tlk1t1 y..sf~ 1 1!Jht k.itlc ocL b;i,I,\ rumrn.1 bdvo1 Jth,:ru uh-'llit fodoup"~ :,.-h l..-t11:\iJalu1,l), 

Figur6:5 
Planschen över resultal av kalkningsjö1;5Ök får tjäna som exemjJel /1å hur Mosslmlturföreningen genom vägg/Jlanscher 
och annat slwlmalerial fönölile fm:sentem resultaten Jrrln försöksverksamhelen på elt /1edagogiskt vis och i en fann 
som fungerade jJå lantbruksskolor och lantbruksutstiiltninga,: Planschen illustrerar ett av de rön som Mosskulluijör
eningens wpresenlrmter sjiilva framhöll som ett av de vik tigas le: nödvändigheten av en rik lwlkning och den kmftiga 

verkan som. kalkning medjö1: 
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Vid tiden för laboratoriets verksam het fanns 
givetvis vare sig automatiska analysutrust
ningar eller atomabsorption. Analysmeto
derna beskrivs här tämligen kortfattat. Me
toderna förändrades och utvecklades över 
tiden. För detaljbesk.rivning hänvisas till en 
skrift av föreningens kemist Herman Hjert
stedt.5" Där finns mycket detaljerade besk.riv
ningar över analysernas utformning. Sedan 
Mosskulturföreningen grundades år 1886 
har ca 40 000 analyser utförts. Merparten av 
dessa varjordanalyser. Ett mindre antal avser 
analys av skördeprodukter. 

Provtagning och kemisk analys av kalk, 
fosfor, kalium och magnesium 
Nonnalt eftersträvade man att ta utjordpro
ver i naturlig lagring, dvs. utskärning av viss 
bestämd volym jord i fält. Provet vägdes efter 
lufttorkning. Provtagningsdjupet var i allmän
het 20 cm, undantagsvis 30 cm. 

En enklare provtagningsmetod var att 
blanda j orden på fältet. Efter ytterligare om
blandning på laboratoriet pressades jorden 
in i ett mätkärl av bestämd volym, breddes ut 
för lufttorkning och vägdes. Till skillnad från 
fastmarksjordar, där man relaterar närings
innehållet till jorclvikten, relateras närings
innehållet t ill jordvolymen för mulljorclar. 
Uttagna jorclprover analyseras med avseen
de på näringsämnen, kalktillstånd, förmult
ningsgracl och botanisk sammansättning. 

Den kemiska analysen utfördes dels som 
askanalys, dels som extraktanalys. Askanaly
sen ger närmast en totalbild av jordens närings
innehåll medan extraktanalysen är ett uttryck 
för de t växttillgängliga näringsinnehållet. 
Askanalysen utfördes genom att jorden för
askades varefter askan lakades och tvättades 
flera gånger under fil tre ting. Bestämning av 
näringsämnen gjordes i extraktet. Extrakt
anlysen utfördes genom behandling först 
med salpetersyra och sedan m ed saltsyra. Till
vägagångssättet för att åstadkomma extraktet 
ändrades över tiden. 

Bestämning av de enskilda näringsämne
na gjordes i de framställda extrakten. Kalk 
bestämdes genom fällning med ammonium-

oxalat och magnesium genom fällning som 
magnesiumammoniumfosfat. Kalium bestäm
des kolorimetriskt. Fosfor bestämdes gen om 
fällning med amrnoniummolybdat. 

Precis som för extraktframställningen va.iie
rade me toderna för bestämningarna över 
tiden. Hje rtstedt lämnade mycket detaljerade 
beskrivningar av o lika versio ner av analys
förfa randet. 

Bestämning av kväve 
Organiskt kväve bestämdes enl igt Iqeldahl, 
en klassisk metod, som var i bruk redan i slu
tet av 1800-talet. Provet kokades i svavelsyra. 
Salt tillsattes för att höj a temperaturen. Pro
cessen innebar a tt kvävet överfördes till am
moniakkväve. Efter avsvalning tillsattes nat
riumhydroxid tills alkalisk reaktion erhölls. 
Då kunde ammoniaken destilleras av, sam
las upp i syra och bestämmas genom titrer
ing. 

NH/ -N bestämdes genom destillation ef
ter ti llsats av magnesiumoxid för att höja 
pH-värdet. NO

3
·-N kunde bestämmas genom 

reduktion av nitratet med Dewardas leger
ing. Dänrid bildades NH/-N, som kunde av
destilleras och bestämmas enligt ovan. En 
annan möjlighet var att göra kolori metrisk 
bestämning efter reaktion med fenoldisul
fonsyra. 

Bestämning av svavel 
I tonjordar kan det finnas j ärnsulfider och 
d eras oxidationsprodukt svavelsyra. Detta 
kan mycket drastiskt påverka kalktillståndet 
i jordarna. Så länge svavle t fö re ligger som 
sulfid är inte pH-värdet särskilt lågt. Det är 
efter oxidation till svavelsyra som pH-värdet 
sjunke r. Sulfidsvavel kan prövas kvalitativt 
genom att häftigt glödga lufttorkad jord i en 
degel. Slår man u t degelinnehålle t på en 
järnhäll känner man e n stickande lukt av 
svaveldioxid, om d et finns sulfid i jorden. Är 
detta fallet måste kvantitativ analys göras. 
Detta görs enligt Eschkas metod. Denna ger 
ett mått på totala innehållet av svavelsyra. 
Analysgången är komplicerad och beskrivs i 
detalj av Hjertstedt.57 
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Kalkbehovsbestämning- pH-bestämning 
År 1909 introducerade Sörensen pH-begrep
pet, som ett mått på vät1::jonkoncentrationen i 
en vattenlösning (negativa logaritmen för vä
tejonkoncentrationen). Tidigt kom pH-värdet 
att användas som mått på kalktillståndet i jor
dar. Men pH-värdet är ett intensitetsmått och 
kan inte ensamt ge besked om vilken kvantitet 
kalk som behövs till en viss mängd jord. Det 
krävs också ett kvantitetsmått. Man måste kän
na kolloidernas mängd och buffertverkan . På 
en mineraljord kan man erhålla tillfredsstäl
lande mått på detta genom en jordartsbestäm
ning. Lerhallen och mullhalten är därvid ut
slagsgivande. Kvaliteten hos dessa är relativt 
enhetlig på olika mineraljordar. 

För organogenajordar är en motsvarande 
förutsägelse svårare att göra. Kvaliteten hos 
humuskolloiderna varierar mycket mer än 
på mineraUordar. Den beror på ursprungs
materialet och omsättningsförloppet. Dess
utom kan mulUorden innehålla sulfider och 
organiskt svavel, som efter oxidation till sva
velsyra sänker pH-värdet drastiskt. Som en 
kompletterande analys har dock pH-värdet 
en funktion att fylla även på mossjordar. 
Man kan således slå fast att om pH-värdet är 
6 lönar det sig inte att kalka. På vitmosstorv 
är pH-värdet sällan över 5 vid tillfredsställan
de kalktillstånd. 

A. Resultat af kalkningsförsök. 

I. Verkan af kalkning på kalkfattig torfjord. 
Tr-:d1c 1r.:1, ir.uv;ill .ir 1<1~. (TilJ.t ruto(IU bc.i,W<!I .\r 1902 n1t.J kl6fvtr 0<h ttn\Ol>!j.) 

Kallc.t,J ,..i,i 1iJli11i,:<l"P .ir l'iQO 
(K.11\ttn z.sr, i 11.lkl kAlk o<I, b.i,la ~u1r,rn,1; h.sfvA .:uli.:rn ,•rh~ll11 r, .. t.,nrr, .. rxh k.ali(6.ldln,tl 

Figur6:5 
Planschen över resultat av kallmingsforsök får ljäna som exemfJel jJå hur Mosskullwjöreningen genom väggplanscher 
och annat skolmalerial försökte jJresentera resultaten från försöksverkscunhPlen /Jå el/ j,edagogiskt vis och i en .form 
som fungerade /Ht /antbruksslwlor och lantbru//sulsliillninga1: Planschen illustrerar ett av de rön som Mosskullmjör
eningens represen/an/er sjiilvaframhöll som Pil av de viktigaste: nödvändigheten av en rik kalkning och den kraftiga 

verkan som kallming meclfö1: 
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Kalkbehovsbestämning - nettokalk 
Vid Mosskulturföreningen utarbetade man 
en metod för kalkbehovsbestämning be
nämnd nettokalkbestämning. Som redan 
påpekats går det in te att använda pH-värdet 
för att bestämma kalkbehovet på m ulljordar. 
I korthet går nettokalkbestämningen ut på 
an bestämma mängden utbytbart kalcium. 
Analysen ska i princip endast omfatta utbyt
bart kalcium, det vill säga växttillgängligt 
kalcium. Mineralbundet kalcium ska således 
inte ingå i analysen. Detta är inte växttillgäng
ligt. Om detta omfattas av analysen skulle 
denna överskatta kalktillståndet. Därför ska 
analysmetoden endast användas på jordar 
med ingen eller liten andel mineralpartik
lar. Risken är att dessa avger svårlösligt kalci
um under analysgången. För en riktig netto
kalkbestämning är det nödvändigt att känna 
jordens volymvikt. Bestämning av denna be
skrivs i ett särskilt avsnitt. En störande faktor 
vid kalkbehovsbestämningen utgör eventuell 
förekomst av reducerat svavel, sulfid eller or
ganiskt svavel. Kalciuminnehållet måste där
för reduceras med den mängd svavelsyra, 
som betingas av svavelinnehålle t. Detta måste 
bestämmas genom analys. Nettokalkrnäng
den beräknas enligt: CaO - 0, 7 x SO/8 

dMM.. ITIII 

.J1'~ KAv c/o.J.14/) 

Konklusion 
Mosskulturföreningen arbetade med jordar, 
som var väsensskilda från de mineraljordar, 
moränjordar och sedimenterade fastmarks
j ordar, som man av hävd brukat. Man gav sig 
på jordar, som hade bildats på grund av att 
döda växter inte bröts ner som följd av syre
brist. Dessajordar måste dikas för att bli od
lingsbara. Därigenom erhöll man jordar, 
som kan sägas vara ekologiskt omöjliga efter
som de inte var stabila utan bröts ner under 
bildning av koldioxid. Att de trots detta 
finns beror på att torven är jämförelsevis sta
bil mot nedbrytning och att torvlagret oftast 
är djupt. Men på sikt går dessa jordar tvek
löst mot total nedbrytning. 

T illgång till växtnäring är en förutsättning 
för att alla j ordar ska kunna odlas. Typiskt för 
tonjordarna är att de oftast är mycket fattiga 
på växtnäring. Mot bakgrund av detta är det 
logiskt att mosskulturen tog fart under and
ra halvan av 1800-talet. År 1840 presente
rade Liebig nämligen mineralämnesläran, 
som slår fast att växten lever av koldioxid 
från luften och mineraJämnen, som tages 
upp via rötterna. Man fick en teoretisk grund 
för att styra växtnäringshushållningen. Som 
en konsekvens började en gödselmedelsindu
stri att växa fram. 

Figur 6:6 
Mosskultwfdimiingen 
gjorde fonök även kring 
växter som var mindre 
vanliga vid och utgjorde 
en betydligt mindre del av 
svenska bönders odlingen; 
såsom trädgårdsväxler 
av olika slag. Här se et.t 
kal/mingsfdi·sök med 
sjJenat och sallad _fi-ån 
1910-talet. 
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Det blev fältförsöken, som fick visa vägen. 
Man fann att det främst var fosfor och kali
um, som måste tillföras mossjordarna. Carl 
von Fe ilitzen redovisade resultat från fältför
sök där 50-60 kg fosfor och 50 kg kalium 
prövades.59 Troligtvis svarade de tta mot be
hovet. Enligtjordbruksverket rekommende
ras i dag 15 kg fosfor och 25 kg kalium per 
hektar till jordar i hyggligt växtnäringstill
stånd. 

Mosskulturföreningen ägnade sig in te 
enbart åt fosfor- och kaliumgödsling. Fören
ingens verksamhet på växtnäringsområdet 
hade stor bredd. Man anammade snabbt 
nya ideer och anpassade d em till praktiska 
rekommendationer. Som exempel kan näm
nas ympning med baljväxtbakterier. Likaså 
intresserade man sig för vad vi i dag kallar 
bristsjukdomar, men det tog lång tid innan 
orsakssammanhangen blev klargjorda. Kalk
ning var ett annat problemområde, som fick 
stor uppmärksamhe t hos Mosskulturfören
ingen. Kalkning var av fundamental betydel
se för flertalet mossjordar, men villkoren var 
d e lvis annorlunda än på fastm arksjordar. 
Det krävdes en ny analysmetod. En sådan 
togs fram vid föreningens laboratorium. 
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Frågan är om Mosskulturföreningens land
vinningar och rekommenda tioner slog ige
nom i praktiken. Figuren 6:7 visar hur gödsel
förbrukni ngen utvecklades fram till de första 
decennierna av 1900-talet. Mängderna i figu
ren avser fosforsyra (P

2
0

5
) respektive kali 

(R.iO). För att omvandla dessa storhete r till 
fosfor (P) och kalium (K), som är gängse sätt 
att utu-ycka växtnäringen i dag ska man mul
tiplicera halten fosforsyra med 0,43 och hal
ten kali med 0,83. Efter en sådan omräkning 
framgår det att vid den sista perioden, som 
är representerad i figuren tillfördes 3,2 kg P 
och 3, 7 kg K per hektar. Detta är långt mindre 
än de mängde r som man prövade i fältför
söken. Det förfaller således som om prakti
ken inte var i takt med Mosskulturförening
ens rekommendationer. Nu ska det sägas att 
figuren avser såväl mosajordar som fastmarks
jordar. Det är dock tveksamt om de tta änd
rar bilden. Längre fram i tiden har ju prak
tikens gödsling ökat påtagligt. Det är mqjligt 
att influenser från Mosskulturföreningen 
haft betyd e lse för denna utveckling, men 
de t fanns en annan pådrivande fakt01~ näm
ligen sockerbetsodlingen . Sådan odling 
fanns i he la landet upp till Mälardalen , men 
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Figur6:7 
KonstgödselJörbrnkningen i Sverige 
åren 1876- 1923 i kg jJer ha åkerfar 
vmje 5-årsjmiod sarnt veteskörden i 
dl jJer ha åkerför varje 10-årsfJeriod 
åren 1871-1920. 



den var främsL koncentre rad till Skåne. Ge
nom hushållningssällskape ts försöksverk
samheL blev det kla rgjon att fosforn var kraf
tigt begränsande på många j ordar. Rekom
menda Lionerna påve rkades av detta. Del 
blev en injektio n också för andra grödor. 
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KAPITEL 7 

Svenska Mosskulturföreningens 
gödslingsf örsök. 
Några äldre långliggande fältförsök 
analyserade med hjälp av 
undersökande statistik 

Käll Carlgren 

Inledning 
När Mosskulturföreningen startade sin verk
samhet år 1886 kunde man inte göra statis
tiska analyser av resultat från fältförsök. Den
na möjlighet uppstod först på 1920- och 
] 930-talen. 1 Svenska Mosskulturförening
ens årsböcke r, där resultat från föreningens 
fältförsök publicerades, finns därför in te 
några jämförelser mellan exempelvis olika 
gödselmedel e ller spannmålssorter baserade 
på statistiska metoder. 

Undersökande statistik har sedan 1930-
tale t en vidsträckt användning fö r analys 
och tolkning av vetenskapliga resultat. Med 
hjälp av sådan kan man göra objektiva ana
lyser av problem där enkla men kanske vik
tiga orsakssammanhang ibland maskeras av 
d e analyserade variablernas egna variabilite
ter.1 

En forskare av idag, som har en frågeställ
n i ng och går o ch funderar på med vilken 
m etodik den skulle kunna belysas, kommer 
förmodligen snart underfund m ed att un
de rsökande statistik kan vara e tt bra hjälp
medel att testa sina hypotese1-på. Han formu-

le rar i så fall först en h ypotes om sitt pro
blem och denna prövar han sedan genom a tt 
utföra experimen t. Därigenom tär han fram 
vissa resultat och genom att u tvärde ra resul
taten med hjä lp av undersökande statistik 
accepterar eller förkastar han elen uppställ
da hypotesen. Den sta tistiska u tvärde ringen 
ske r med 1-uälp av en viss typ av sannolikhets
beräkning . Om resulta ten accep te ras av 
forskaren själv, och även av an dra forskare, 
när de läggs fram, ko mmer de a tt gälla tills 
andra gjort ytterligare rön, kanske baserade 
p å bättre form ule rad e hypo teser som är 
överlägsna de äldre rönen. 

Hypotesen i elen här presen terade under
sökningen är, att man genom att använda 
moderna statistiska me tode r, kan förbättra 
eller förtydliga d e slutsatser forskarna drog 
vid förra sekelskiftet och åren närmast där
efter med ledning av sina utförda fältförsök 
på o rganogena jordar. I dessa jämförde man 
främst olika gödselmede l eller prövade u t 
den bästa givan av ett visst gödselmedel vid 
odlingen av organogena jordar. Genom att 
jämföra de nyvunna slutsatserna med de rön 
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som kom till uttryck i årsböckerna från förra 
sekelskiftet kan hypotesen förkastas eller ac
cepteras. 

De ettåriga försöken kan inte användas 
Ett villkor som måste uppfyllas för att statis
tiska undersökningar skall kunna göras är, 
att det experiment e ller d e åtgärder som 
skall testas utförs med ett antal upprepning
ar, detta för att man skall kunna få ett mått 
på variationen och med hjälp av denna be
döma h ur säkra de uppnådda resultaten är. 

Redan för cirka 100 år sedan utförde Moss
kulturföreningen ettåriga gödslingsförsök 
med tre eller fyra slumpade upprepningar 
(försöksrutor) avva1j e testad åtgärd, det obe
handlade ledet kunde till och med vara upp
repat fem eller sex gånger. Teoretiskt sett 
borde det därför idag finnas möjligheter att 
göra sta tistiska tester på resultat från d e 
många fältförsök som utfördes i föreningens 
regi med början ett tiotal år före sekelskiftet 
1900 och därefter drevs ett an tal år framåt. 
Men tyvärr - möjligheterna saknas. I års
böckerna publicerades nämligen blott årliga 
medeltal av skördarna. Kontroller nyligen 
gjorda på Riksarkivet, där allt försöksmaterial 
från Svenska Mosskulturföreningen finns ar
kiverat, visade att några rutvisa försöksskör
dar från fältförsöken inte har sparats. De 
årliga ledvisa medelskördarna kan inte hel
ler användas som upprepningar då många 
försök bara existerade i ett eller två år eller 
inte upprepades alls. Mosskulturföreningens 
äldre, ettå1;ga fältförsök medger därför inte 
någon statistisk bearbe tning av idag. 

Kan de fleråriga försöken användas som 
underlag för sammanställningar? 
Ibland utförde man dock flerå riga experi
me n t. Liggtiden för ett sådant fältförsök 
kunde vara omkring tio år, under vilken pe
riod identiska åtgärder utfördes i de olika 
försöksleden varje å r. För "det ständiga göds
lingsförsöket" på Svenska Mosskulturfören
ingens största försöksfält Flahult, beläget på 
sm åländska höglande t, var liggtiden ännu 
längre. Detta fältförsök påbörjades 1904. 
När d et avslu tades på 1970-ta let, på grund 
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av att markytan i parcellerna genom bortod
li ng sjunkit långt under o mgivande mark, 
var de t lande ts äldsta gödslingsförsök. En 
del gödslingsförsök var långliggande därför 
att det fanns ett visst intresse av att se vilka 
effekter en upprepad tillförse l hade samt 
vilken efterverkan gödselmedlen hade. 

I fören ingens fleråriga gödslingsförsök 
finns vissa möjligheter att idag göra statis
tiska undersökningar. Här kan man använda 
de årliga medelskördarna som upprepning
ar och få e tt må tt både på försöksledsmedel
tal för elen undersökta perioden och på fel
variationen. 

En allvarlig invändning mot ett sådant 
tillvägagångssätt är, att i fleråriga försök inte 
bara försöksskördarna, utan även jorclegen
skaperna på varje försöksruta påverkas av de 
årliga gödslingsåtgärderna, i alla fall om de 
senare också har efterverkan. När de år liga 
medelskördarna används som upprepning
ar blir de inte helt obe roende av varandra, 
ty d e förändringar i jordegenskaperna på 
va1je försöksruta som vållas av gödslingsåt
gärderna kan också påverka de kommande 
skördarna. Man kan därför i Svenska Moss
kulturföreningens långliggande försök inte 
all tid särskilja och mäta alla faktorer som 
under försö ksperioden påverkade skördar
na, och en viss försiktighet vid uttolkning av 
resultaten från de statistiska bearbetningar
na är nödvändig. 

Några jord provtagningar i de olika för
söksled en utfördes inte på den tiden. De 
jordanalyser, som idag utförs i göclslingsför
sök, var vid förra sekelskiftet ännu inte utpro
vade eller var för grova för att kunna använ
das till uppskattning av de ganska små årliga 
förändringar i jordegenskaper det ändå rör 
sig om. Man visste således inte så mycket om 
hur markegenskaperna påverkades av de för
söksåtgärder man mä tte skördeeffekterna 
av. 

Årsmånen, den med väder och vind år
ligen skiftande storleksordningen på skör
darna, var en annan svår ighet som man 
måste kunna bemästra om man vill använda 
d e årliga skördarna som upprepningar. Ett 
sätt att undvika årsm ånens inverkan är att 



använda sig av begreppet "re lativ skörd" vid 
de statistiska beräkningarna. Man relaterar 
då procentue llt försöksskördarna varje år 
till skörden på den ej försöksbehand lade 
noll rutan och erhåller då så kallade "relativ
tal": skörden i försöksledet man vill under
söka multipliceras med 100 och divide ras 
med skörden för försöksledet man villjäm
föra denna skörd med, oftast skörden i det 
obehandlade försöksledet. På så sätt undviker 
man skördevariationer som beror av o lika 
grödors och årsmåners varierande skörde
nivåer. Denna metodik har använts i denna 
undersökning. 

Långliggande försök av idag 
De modernare långliggande gödslingsför
sök, bördighetsstudierna, som idag bedrivs 

vid Avdelningen för växt.näringslära i Sveriges 
lantbruksuniversitets regi och som nu är 
mera än fynio år gamla, består av tolv fält
försök som årligen gödslas och skördas på 
samma sätt.2 Försöksplanen innehåller göds
lingsled både med mineral- och stallgödsel 
samt växtföljder med olika grödor. De ledvisa 
skördarna har, precis som vi nu ämnar göra 
med Svenska Mosskulturföreningens försök, 
använts som upprepningar vid de olika sam
manställningar som under å rens lopp gjorts 
för den förflutna försöksperioden. Genom 
att flera försök m ed samma design finns i 
varje region kan man i detta projekt göra en 
nästan invändningsfri statistisk bearbetning 
därför att man också har försöken inom 
va1j e region som upprepningar. Möjligheter 
fi nns då att hitta regionala skillnader för ge-

dfwhlt~ 1.A/. ~:v_ o/ .f ~M ~~ rev ,{/kydJwu! ~ -
,5,e ~ ~ ~ ~ Ft~ rWvt<:t-1um1r41,,( ~ 
it~~tel. 

~Af /vd W ~~!'Mo/. /vj ~ ~-

Figur 7:1 
Bilden illustrerar på ett tydligt sätt den komparativa metod som dominerade föreningens farsöksverksamhet och som 
redan framgått av bilder från _föregående lwjJilel. Metodens stora åskådlighet hjälpte fareningen i dess strävan att 
sprida sitt huvudsahliga budska/J.' att den rätta tillförseln av näringsämnen till en tornjord nu1ste ske /Jå vetenskapligt 
vis och därmed faregås av grundliga analyser och beräkningar. 
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mensamma grödor med mera. I bördighets
s tudierna görs regelbundnajordprovtag
ningar. Man mäter bland annat förändringar 
hos markens pH-värde och lättlösliga fosfor
och kaliumhalter, parametrar som förändras 
genom den gödsling, kalkning och bortför
sel av näringsämnen som sker med skördar
na och genom att växtnäring lakas ut. 

Men in te heller i dessa försök går det att 
helt undvika att försöksåtgärderna, förutom 
att årligen påverka e tt visst års skördar och 
markegenskaper, även inverkar på den fram
förliggande skörde utvecklingen på ett sätt 
som är svårt att mäta och tolka. Problemet 
att finna en he lt invändningsfri modell för 
statistisk behandling är kanske universellt 
för alla långliggande gödslingsförsök. 

Ett försök att förklara hur undersökande 
statistiska jämförelser går till 
Tre eller fyra upprepningar av variablerna i 
ett fältfö rsök är nödvändiga att ha för att ob
j ektivt kunna mäta skillnader mella n olika 
variabler. Variabler kan exempelvis vara sti
gande givor av ett visst gödselmedel, e tt an
tal olika gödselmedel eller spann målssorter. 
Va1je sådan samling av upprepningar i e tt 
experiment benämns e tt block, av vilka det 
all tså bör finnas åtminstone tre elle r he lst 
fyra stycken i e tt blocliförsök, den vanligaste 
formen av fältförsök för jordbruksändamål. 
Ett villkor till måste vara uppfyllt: upprep
ningarna i försöket måste vara oberoende av 
varandra, till exem pel vara skördevärden 
från försöksrutor som slumpats ut inom 
blocken. 

När man sta tistiskt bearbetar ett blockför
sök räknar man först ut ett medeltal för alla 
skördesiffror i försöket. Därefte r räkna r 
man ut variationen runt detta medeltal tvärs 
över blocken för va1je variabe l. Den variation 
man på så sätt får fram kan man kalla för 
mellanvariabelvariationen. O m skillnade rna 
mellan det ovan nämnda medelvärdet och 
de observerade värdena för variable rna ä r 
stora blir var iationen i försöket också stor 
och de t kan kanske finn as verkliga skillna
der mellan variablerna i försöket. Mellanva
riabelvariationen måste sedan jämföras med 
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den variation som erhålls när variationerna 
m ellan variablernas skö rdevärden och det 
ovan nämnda medeltalet för alla skördesiff
ror inom blocken adderas. Denna variation 
kan kallas block- eUerfelvariationen, och är den
na va1iation stor är försöket troligen ojämnt 
och därmed mindre ti llförlitligt. Nu invän
d er säkert någon att plus- och minusskillna
derna runt medelvärdet alltid tar ut varand
ra om man försöker addera dem och då blir 
d et väl inga summor av variationer? Nej , det 
skulle det inte bli om man in te först kvadre
rade skillnade rna. Genom kvadre1ingen blir 
ju alla awikelser från medelvärdet positiva 
och m an erhåller vad man benämner kva
dratsmmnor. Genom att sedan dividera kva
dratsummorna med ett värde för antalet 
observationer som va1je summa baserar sig 
på, får man fram jämförbara värden på båda 
varianserna. Genom att sed an jämföra mel
lanvariabe lvariationen m ed felvariationen , 
kan m an avgöra om det finns några sta tis
tiskt säkra skillnader i försöket. Om mellan
variabelvariationen är stor och blockvaria
tionen liten, det vill säga den så kallade vari
anskvoten stor, finns det ganska stor chans 
för att de testade variable rna skiljer sig å t på 
n ågot sätt i det utförda försöket. Är varian
serna l ika stora, det vill säga kvoten nära vär
det ett, e ller inomvariationen till och med 
större än mellanvaria tio nen finns det inga 
statistiskt säkra skillnader i försöket. 

Ovan beskrivna tillvägagångssätt ä r e tt 
försök att ytterst schematiskt beskriva gång
en i en va riansanalys när man använder sig 
av siffermaterial från e tt blockförsök. I verk
ligheten använder statistikern sig av mate
matiska formler och beräkningar och testar 
resultatet (kvoten mellan kvadratsummorna) 
genom att använda sig av en sannolikhe ts
kalkyl. 

Har man hittat säkra skillnader i försöket 
kan man sedan gå vidare och undersöka 
vilka variabler som skiljer sig å t. 

Analys av M osskulturföreningens äldre 
fleråriga försök 
Un dersökande statistik skall nu användas 
vid analys av sju fle råriga fältförsök som ut-



fördes vid förra sekelskifte t och i början av 
1900-talet av Svenska Mosskulturförening
en. Försöksförutsätmingarna var inte riktigt 
likadana då som idag. Vi har till exempel 
in te tillgång till några upprepningar i för
söken utan bara kunskap om de ledvisa 
skördarna och det finns bara ett försök av 
varje slag. Därför används de årliga, ledvisa 
skördarna i va1je försök som upprepningar. 
Närmare än så kan man inte komma de 
ovan beskrivna kriterierna att ha ett visst an
tal oberoende upprepningar. Om försöken 
i ställ et utförts idag hade säkerligen flera 
identiska försök av samma design funnits 
varje år och i varje försök hade det säkerligen 
funnits tre eller fyra upprepningar. Därige-

nom hade man haft ett betydligt säkrare sif
ferunderlag att bearbeta statistiskt. När man 
vill göra en sammanställning av flera fältför
sök och har tillgång till siffror från alla upp
repningarna i försöken kan man nämligen, 
innan det egentliga arbe tet vidtar, göra en 
kritisk granskning av ingående försöksmate
rial och avlägsna försök som är ojämna och/ 
eller har låga skördesiffror. Ett litet värde på 
en skördeökning kan ju ge mycket stor in
verkan på de relativa skördarna om skörde
nivån i försöket också är låg. Något h undra
tal kilo i skördeökning kan ju ge en mycket 
stor relativ skörd om den obehandlade ru
tans skördetal b lott är två-trehundra kilo. 

B. Resultat af gödslingsförsök pa toi-fjord. 

ll. Verkan af kaligödsling till första års gräsvall år 1907. 

,.1 ;3mudig fostorsyrt, och kaltg6dsling e-rh6lls en fullt normal skörd a.r utmårkt bcsk;iffcnhtt. Oår kalit :i.1kn.,dcs i gödshugn, tkk ~ "' 

eu brunbråndt utsc..?nd\': och afkastoingc:n btcf klen. 

Figur 7:2 
Ännu en av Svenska Mosskulturföreningens skolplansche1; att använda i lanlbrnksskolor och på lanlbruksutställ
ningar ( se figur 6:5 ), denna gång över resultat av gödslingifdrsök jJå torv jord. Planschen illustrerar det förhållande som 
gäller stora delar av Sveriges t(Jrvjordar: att dessa måste gödslas med såväl fosfor som kal i for att ge god avlwstning. 
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Skötseln av försöken var vid förra sekel
skiftet inte densamma som idag. Moderna 
j ordbruksredskap saknades liksom ogräs-, 
svampbekämpnings- eller skadedjursmedel. 
Vissa år skadades därför skörden av insekts
och svampangrepp. Noggranna registrering
ar av svamp- och insektsskador redovisas inte 
i årsrapporte rna eller o mnämndes endast 
generellt. Ogräsproblemet bemästrades lite t 
enklare genom dejordbearbetningsrnet0cler 
och växtföljder som då fanns. 

Före 1910 torkade man vallskörclen ge
nom hässjning och vägde sedan rutskördar
na i fäl t med stor r isk för att variationer i 
fuktighet och nederbörd kunde störa be
stämningarna. År 1910 förbäm-ade man för
söksrutinerna för vallskörden i försöke n så 
a tt elen korn att utföras ungefär som idag. 
Man skar med lie en mindre skörderuta i 
varje försöksparcell (lie använder man in te 
idag utan en särskild vallskördemaskin), och 
vägd e sedan grönmassa n färsk i fält. Dä r
efter tog man - liksom idag-ut små delprov 
av grönmassan från varje parcell som vägdes 
färska i fält och sedan togs h em och torka
des under tak. Genom a tt sedan väga de nu 
torkade de lproverna kunde deras torrvikts
procent beräknas och genom att sätta denna 
i relation till den färska skördevikten i fält 
kunde den torra höskörden på varje ruta 
räknas u t. All stråsäd i försöken slogs troligen 
med lie och bands till kärvar som torkades i 
fält och senare tröskades på logen. 

De fleråriga fältförsöken på 
Tores torp 
Skördarna i de sex sinsemellan olika långlig
gande gödslingsförsök, som var belägna på 
Mosskulturföreningens försöksfi lial Tores
torp på småländska höglandet, samt i ett lång
liggande gödslingsförsök på Flahult skall nu 
testas statistiskt för perioden 1911- 15 samt 
för en efterve rkansperiod utan försöksgöds
ling 1916-18. Försöksstationen på Torestorp 
lades ned år 1918 och då avslutades försöken . 
De påbörjades troligen redan 1909 men pe
rioden 1911- 18 har av olika orsaker utsett_~ 
till att unde rsökas. För Flahultsförsöket ku n-

170 

d e en längre period också ha använts, efter
som det odlades under en mycket längre tid, 
men for att i möjligaste mån undvika varie
rande årsmånseffekter på försöksplatserna i 
jämförelserna, användes testperioden 1911-
18 även för detta försök. 

Grundmaterialet, som de statistiska under
sökningarna för fältförsöken med o lika or
ganiska och oorganiska gödselmedel på 
Torestorp och Flahult bygger på, finns i e tt 
antal uppsatser skrivna av Hjalmar von Fei
litzen i Svenska Mosskulturföreningens Tid
skrift under åren 1912-20.3 I uppsatserna 
finns också uppgifter om årsväxt och väder
leksförhållanden på försöksplatserna vilka 
kan vara av intresse för läsaren. 

Av våra växtnäringsämnen är kväve, fos
for och kalium de viktigaste. De mest intres
santa försöken på Torestorp var därför de 
flerå riga jämförelserna mellan olika kväve-, 
fosfor- och kaliumgödselmedel samt intensi
tetsstudierna, de t vill säga de tre försök med 
stigande givor av vissa gödselmedel-chilesal
pe ter, superfosfat och kalisalt - som gjordes 
under ett antal år. Grödorna var spannmål 
och vall och något enstaka år rovor. Stallgöd
sel prövades inte i försöken på Torestorp, 
däremot i försöket på Flahult. 

De nämnda försöken var ganska väl läm
pade för ändamålet. Flahult och Torestorp 
var båda belägna på småländska höglandet 
och låg bara några mil från varandra, i när
heten av bruksorten Norrahammar. Försöks
p latserna hade ungefär samma klimatiska 
förutsättn ingar men skiijde sig åt i en annan 
viktig egenskap.Jordar ten på Torestorp var 
nämligen en (troligen) svagt sur och ganska 
näringsrik, väl förmultnad kärrtorv medan 
den på Flahult var kemiskt surare och be
stod av en mera näringsfattig mosstonjorcl. 
Skördenivåerna var därför inte d esamma. 
På den nä ringsrikare jorden på Torestorp 
låg spannmålsskördarna på 2 000-3 000 kilo 
per hektar, ibland även högre och vallskör
darna på 4 000-10 000 kilo hö per hektar, 
beroende av årsmån. På Flahult var skörde
nivåerna lägre, även i försöksled som fått 
full gödselgiva. Försöksdesignen i försöken 
på de båda försö kspla tserna var inte heller 



densamma; mer uppgifter om Flahultsför
söke t lämnas längre fram. 

J ämförda med dagens skördenivåer var 
försöksskördarna låga. 

Det jämförande försöket med kvävegödsel
medel 
Låt oss först titta på det fältförsök där tre 
kvävegödselmedel j ämfördes. De undersök
ta gödselmedlen var chilesalpeter, amm oni
umsulfat och kalkkväve. Medlen tillfördes i 
lika stor giva, 30 kg kväve pe r hektar, en med 
dagens mått mätt låg giva. Medlen jämför
des dels med varandra, dels med e tt ej kväve
gödslat led som endast grunclgödslats med 
fosfor och kalium. Samma grundgödsling 
fick också de kvävegödslade led en och den 
utfördes varje år. 

Lättlösligt kväve i form av "konstgödsel" 
( en nutida, mera ko1Tekt benämning är mine
ralgödsel) brukar vara det växtnäringsämne 
som snabbast och kraftigast påverkar skörde
nivån. Gödsling med kväve gav dock, gene
re llt sett, på Torestorp bara små skördeeffek
ter. Den näringsrika, välfönnultnad e kärr
torvmuUe n levere rade när den omsattes upp
enbarligen så mycket växtupptagbart kväve 
till grödorna att större gödslingseffekter ute
blev, både i d e försök där olika kvävegöclsel
m ed el j ämfördes och i intensitetsförsöket 
med chilesalpeter. Man brukar beteckna det
ta förhållande, att ytlagret i organogena j or
dar genom den ö kade syretillförseln och 
j ordbearbetn ingen efter uppodling försvin
ner, som "bortodling", och därvid frigörs d e 
i mullen bundna näringsämne na. 

Vissa skillnader i kväveförsökens skörde
nivå fanns dock för de enskilda å re n i de t 
undersökta tidsintervallet. De berodde tro
ligen på skillnader mellan olika år i neder
bördsförhållanden och tempe raturer på för
söksplatsen. Eftersom denna var belägen på 
gammal sjöbotten (kärrmark) var den ibland 
utsatt för frostskador (den kalla luften rann 
ner till sankmarkerna från omgivande högre 
be lägen mark) vilke t påverkade skörde n. 
J ämfört med det ej kvävegödslade försöks
led et gav i alla fa ll 30 kg kväve per h e kta r i 
form av ammoniumsulfat i medeltal e n skör-

deökning på fyra procent. Ammoniumsulfat 
gav, i gen omsnitt för perioden, en bättre re
la tiv skörd än kalkkväve. Skörden där man 
gödsla t med kalkkväve visade relativtalet 93 
om man sätter relativtalet 100 för det ej kväve
gödslade försöksledet. Skillnaden me lia n 
ammoniumsulfat och den låga kalkkväveskör
den var statistiskt säker. Chilesalpete r intog 
e n mellanställning ty dess skö rdeökning för 
hela perioden var en procent. Skördeökning
arna för ammoniumsulfat och chilesalpeter 
jämfört med skörden i ej kvävegödslat led var 
dock små och något osäkra, man bör hellre 
tala om tendenser till skördeökningar i stäl
le t för en statistiskt säkerställd skillnad. Kraf~ 
tiga variationer mellan de årliga relativa skör
darna gjorde att ino mvariationen (felvaria
tionen) troligen blev alltför stor och detta 
orsakade förmodligen den svaga statistiska 
säkerheten. Hela försökets relativa medel
skörd varie rade till exempel från i genom
snitt 109 år 1911 till 94 år 1914 (det ej kväve
gödslade försöksledet inräkna t i medelvär
det). 

Det gödselkväve som grödan ej tar upp 
under växtperioden lakas sedan lätt ut från 
marken under höst och vinter. Kvävegödsel
medlens gödslingseffekter inskränker sig 
därför i huvudsak bara till själva gödslings
året. Vanligen påverkar de inte h e ller j or
dens egenskaper i någon större utsträckning 
ty oorganisk kvävegödsel inn ehålle r inte så 
mycket biämnen att d et kan påverka j ord
egenskaperna. I fleråriga försök med upp
repad kvävegödsling kan det dock b li fråga 
om ett visst inflytande. Här kan skillnaderna 
ijordegenskaper mellan olika försöksled bli 
så stora att försöksskördarna påverkas. Detta 
spörsmål tas upp närmare under avsnittet 
om efterverkan. Gödselkväve kan ibland ock
så fas tläggas i marken, nämligen om det vid 
gödslingstillfället finns mycke t lättomsätt
bart organiskt mate1ial som förbrukar gödsel
kväve vid sin nedbrytn ing. Då undandras 
kväve frå n a tt tas upp av växterna. Men ock
så d etta kväve, som efter det organiska ma
terialets omsätming återfinns bundet i mar
kens burnus, brukar inverka ganska litet på 
de närmast följande årens skördar. 

17] 



Intensitetsförsöket med kväve 
I försöket med stigande mängder kväve (inten
sitetsförsöket) fanns, liksom i försöket med 
o lika kvävegödselmedel, in te några säkra 
skillnader mellan olika kvävegivor. Gödsel
medlet som användes var chilesalpeter och 
de årliga givorna var 0, 15, 30 och 45 kilo 
kväve per hektar. 45 kilo kväve per hektar gav 
den högsta re lativa skörden ( re lativtal 105) 
men inga skördar var säkert skilda från var
andra i den dåtida undersökningen när hela 
försöksperioden räknades samman. De små 
kväveeffekterna på Torestorp påpekades i 
årsrapporterna, först av Carl von Feilitzen 
och sedan av hans son Hjalmar von Feilit
zen, och tolkades, h elt riktigt, som beroende 
på den näringsrika jordmånen på Torestorp. 

Figur 7:3 

ABCD r LANDTBRUKav Carl Kylberg (19ll)var 
e lt humoristiskt och överdrivet fö rsök att 
illustrera samma sak som i figur 7:2, nämli
gen att flera articifiella gödselämnen till
sammans skapar den bästa grogrunden för 
odling på torvmarker. Bilderna här intill vi
sar "Gödsli ngsförsök i rofvor". Carl Kylberg 
(1878-1952) var en av sekelskiftets många 
unga konstnärer som gjorde beställnings
jobb för brödfödan; kända är hans arbeten 
för Strindbergs uppsättningar vid Intima 
teatern i Stockholm och för skämttidningar 
som Söndags-Nisse. Kyl berg kom under 00-
talet i kontakt med Gösta Fraenckel, Moritz 
Fraenckels (Ses. 138) son och den som kom 
att ta över rörelsen efter Moritz död 1911. 
Kylberg utförde en rad reklamuppdrag för 
denne. Fraenckel visade konstnären stor 
uppskattning; han utövade fram till å ren 
efter första världskriget ett inte ringa mece
natskap gentemot Kylberg, bland a nnat 
genom att köpa en rad av dennes oljemål
ningar. Den lilla ABCD-boken var ett resul
tat av detta möte. Där framställs i skämtsam 
for m det moderna, rationella j o rdbrukets 
välsignelser. Det konstgödsel som salufördes 
av Fraenckel har en framt1-ädande position. 
I arbetet framträder de kvaliteter som barn
boksförfaltare som Kyl berg visade i många 
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Årsböckerna från förra sekelskiftet medde
lade alltså i stort sett samma försöksresultat 
som undersökningarna av idag, möjligen 
med undantag för att ammoniumsulfatets 
överlägsenhet som kvävegödselmedel idag 
inte befinns vara så stor som man trodde 
från början . 

De jämförande försöken med fosfor- och 
kaliumgödselmedel 
På 1910- och 1920-talen fanns en uppsjö av 
o lika fosfor- och kaliumgödselmedel, alla 
med olika sammansättning och löslighet. 
Opartiska jämförelser mellan dem och be
hovet av att utröna vilka fosfor- och kalium
gödselmedel som var mest lämpade för or
ganogena jordar bedömde Svenska Moss-



kulturföreningen vara försöksuppgifter som 
var mycket angelägna att utföra. På Tores
torp jämfördes därför fosforgödselmedlen 
thomasfosfat, superfosfat och benmjöl i givor 
om 40 kilo fosforsyra per hektar som, om
räknad till den halt man uttrycker gödselfos
for i idag, dvs. procent ren fosfor, vilket mot
svarar strax under 20 kilo fosfor per hektar. 
Det är en fortfarande respektabel giva om 
man siktar till att få en ordinär spannmåls
skörd på en ej alltför fosforfattig jord. 

De kal iumgödselmedel som jämfördes 
med varandra eller det ej kaliumgödslade 
ledet var 20% kalisalt, 37% kalisalt och mi
neralet kainit. Givan var 80 kilo dikalium
oxid (K.iO) per hektar. 80 kilo dikaliumoxid, 
som omräknad till den halt man uttrycker 

gödselkalium i idag, dvs. procent rent kali
um, vilket motsvarar omkring 70 kg per hek
tar, var en ganska hög giva, som även idag 
kan användas om man önskar jämföra olika 
kaliumgödselmedel till spannmål. Den ab
soluta skördenivån i fosfor- och kaliumför
söken var ordinär med den tidens sätt att se; 
2 000 till 3 000 kilo spannmål, ibland också 
högre, och 5 000 till 10 000 kilo hö per hek
tar. I ej försöksgödslade led var skördarna 
förstås lägre. Det första året var skördenivån 
lägst och det sista året, 1915, högst. Detta fak
tum kan tillskrivas en viss efterverkan av den 
fosfor- och kaliumgödsling som fanns kvar 
från tidigare år. 

Skillnaderna mellan enskilda fosfor- och 
kaliumgödselrn edel redovisas, liksom för 

andra verk. Först mot slutet av 1920-talel 
slog Kylberg igenom på allvar, för att under 
1930-talet vara en av landets mest uppskat
tade, men också mest omdebatterade konst
närer. 

Det finns flera biografier över Kylbe rg, 
men ingen av dem går in på frågan bur den 
unge Kylberg och den unge Fraenckel möt
tes. Att Kylbergs farbror, Wilhelm Kylberg, 
kan ha varit en förmedlande kontakt har 
inte nämnts men kan vara tänkbart; Wil
helm Kyl berg var fram till sin död 1907 sek
reterare i Svenska Mosskul turföre ningen 
och därmed väl bekant med Morilz och 
Gösta Fraenckel. ♦ 
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kvävegödselmedlen, endast som tendenser, 
för de var ej statis tiskt säkerställda. I regel 
gav thomasfosfatet litet högre skörd än super
fosfatet (relativ skörd 170 respektive 166) och 
ben mjölet ytterligare litet lägre skörd (rela
tiv skörd 152). Den lilla överlägsenheten fö r 
thomasfosfatet bör nog tillskrivas dess kalk
innehåll. Kalk, liksom små mängder av mikro
näringsämnen, fanns i mycket större utsträck
ning i thomasfosfatet än i de andra två fos
forgödselmedlen. Skördarna för all a tre 
medlen var emellertid signifikant högre än 
skörden i det ej fosforgödslade ledet. 

Bortförseln av fosfor med en ordinär kärn
skörd kan uppskattas till mellan sju och tio 
kilo, beroende på skördens storlek. Resten 
av gödselfosforn stannar för det mesta kvar 
i marken där den fastläggs mer eller mindre 
hårt. Så sker i alla fall i våra mineraljordar 
där fosforn i marken binds till svårlösliga 
järn- och aluminium- eller kalciumförening
ar. I organogena jordar finns blott få sådana 
föreningar, så mera fosfor lakas ut från dessa, 
troligen flera kilo ytterligare.4 Trots detta är 
chansen större i fosforförsöken än i kväveför
söken att de framtida skördarna påverkas av 
föregående års gödselgivor. Mera om detta i 
avsnittet om efterverkan. 

Här invänder säkert vän av ordning att 
sådana effekter måste uppstå också i de tidi
gare beskrivna kväveförsöken eftersom man 
i dem grundgödslade med fosfor. Detta är 
riktigt, men då a lla försöksrutor i kväveför
söken, även de som ej kvävegödslats, erhöll 
samma grundgödselgivor av både fosfor och 
kalium, påverkades skördarna lika mycket 
av detta i alla försöksled och efterverkansef
fekten försvi nner därför när man i testerna 
använder sig av begreppet relativ skörd. 

Vad man i försöken på Torestorp med 
d en använda försöksdesignen dock inte kla
rar av att bestämma är de samspelseffekter 
som kan uppträda mellan det näringsämne 
man testar, antingen kväve, fosfor eller kali
um, och de av d e andra ämnena som man 
tillför som grundgödsel. Dessa effekter kan 
dessutom vara olika stora i olika försöksled 
beroende på a tt olika gödslingsintensiteter 
använts av gödselmedlen. Samspelseffekter 
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beskrivs närmare i det avsnitt där Flahultsför
söket behandlas. 

Av kaliumgödselmedlen hävdade sig det 
20 procentiga kalisaltet bäst. I årsböckerna 
omnämns också detta gödselmedel som det 
bästa. Skillnaderna mellan medlen var dock 
små och dagens undersökningar visar skillna
derna som små och osäkra. De kaliumgöds
lade leden visade dock alla signifikant högre 
skördar än skörden i ej kaliumgödsla t led. 
Den relativa skörden mer än tredubblades i 
genomsnitt efter gödsling med kalium. 

Intensitetsförsöken med fosfor och kalium 
Superfosfat användes som gödselmedel i in
tensitetsförsöket med fosfor. Här fanns, som 
nyss nämndes, utpräglade skillnader mellan 
skördarna i fosforgödslade led och det led 
som ej fosforgödslades. Den högsta givan, 
90 kilo P20 5 (fosforsyra) per hektar, som mot
svarar ungefär 40 kilo ren fosfor, gav även 
den högsta relativa skörden, relativtal 180 
mot 100 för ej fosforgödslat led. De andra 
fosforintensi te terna hade något lägre skör
de relativtal än 180. De generellt sett stora 
skördeeffekterna för fosfor omnämns också 
i Svenska Mossku lturföreningens årsböcker. 
Sista försöksåret med fosforgödsling, 1915, 
gav de högsta skördarna . Tydliga efterver
kanseffekter fanns alltså för fosfor. 

Gödslingen med olika intensiteter av 20% 
kalisalt gav mycket höga relativa skördar. 
150 kilo ~O per hektar, motsvarande cirka 
135 kilo rent kalium, gav i intensitetsförsöket 
med kalium mer än tredubbel skörd jämför t 
med ej kaliumgödsla t led och höga skörde
ökningar nämndes också i årsböckerna. De 
berodde delvis på att det icke kaliumgöds
lade försöksledet snabbt utarmades på kalium 
eftersom mulljordarna i regel är naturligt 
fattiga på kalium. Detta påverkade skördar
na negativt i det ej ka liumgödslade ledet, 
och eftersom alla de andra skördarna uträk
nades i relation till detta försöksled, så blev 
de höga. Betraktar man den årliga re la tiva 
medelskördenivån i försöket med kalium är 
den lägst de första åren i sammanställning
en för att sedan kulminera sista året i göds
lingsperioden, 1915. Även i kaliumförsöken 



fanns sålunda efterverkan av tidigare kali
umgödslingar. 

Efterverkans effekter 
Som nämndes i inledningen avslutades Tores
torpsförsöken med tre skördeår utan någon 
tillförsel av försöksgödsel då man studerade 
efterverkanseffekter av tidigare försöksgöds
lingar. Försöken grundgödslades även efter
verkansåren. 

Vi tittar först litet närmare på efterverkans
effekterna för kvävegödselmedlen (chilesal
peter, ammoniumsulfat och kalkkväve). Dessa 
borde ha varit små på grnnd av kvävets lätt
het att lakas ut. Man finner ändå i vår sen
tida sammanställnin g att effekter faktiskt 
finns för hela efterverkansperioden, även 
om de relativa skördarna för kvävegödslade 
led ej var statistiskt säkert skilda från den re-

Figur 7:4 
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lativa skörden i ej kvävegödslat led, utan man 
bara kan tala om tendenser. Chilesalpe ter, 
även kallat guano, hade den största effekten. 
Gödselmedlet består av natriumkloridhaltig 
koncentrerad fågelspillning från fågelöarna 
utanför Chiles kust, och innehåller, förutom 
kväve, även små mängder av andra växt
näringsämnen, främst mikronäringsämnen, 
vilka inte lakas ut lika snabbt som kväve. 
Detta faktum kan ha medverkat till att fram
kalla detta gödselmedels ansa ts till efterver
kan. Även kalkkvävet med sitt kalkinnehåll , 
vilket inte helle r så lätt lakas ut, tenderade 
att ge efterverkan, ehuru den blott var hälf
ten så stor som för chilesalpetern. För alla tre 
åren redovisas för efterve rkansåren i genom
snitt skörclerelativtal 112 för chilesalpeter 
och 107 för kalkkväve jämfört med relativtal 
100 för ej kvävegödslat led. Kalkkväve visade 
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Ett jJroblem med tillförseln av artificiella näringsämnen var atl effekten av dessa inte försvann med odlings året. 
Ämnena f anns kvar i marken under olika lång tid och Jorlsatle påverka denna, varmed foh'ande års lwrrekta tillförsel 
av nya näringsämnen forsvårades. Eftersom marknaden for aitificiella näringsämnen var ganska ny var kunska:pen 
och forskningen kring de så kallade ejlerverkningseffeklerna tämligen ringa. Mosskultwjöreningen utförde en rad 
forsök kring dessa, varav ett avbildas här; det fmmgår tydligt att eflerverkningseffekt.erna av kalk är särskilt stora. 
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här positiv verkan, i motsats till perioden 
före , när försöksgödsling utfördes. Orsaken 
till denna skillnad mellan gödslings- och 
efterverkansperiod är lite svår att förklara. 
Vi vet dock att gödselmedlet innehålle r kalk 
och är mera långsamverkande än de andra 
två och att de t he la tiden blo tt är fråga om 
tendenser till efterverkan . Ammoniumsul
fat, utan några biämnen, hade ingen nämn
värd efte rverkan. Inget av d e tre gödselmed
le n kunde ge e n relativ skö rd under efter
verkansperioden som var säkert skild från 
skörden i ej kvävegödslat led och inte heller 
kunde någon säker skillnad mellan de tre 
å re n upptäckas. H ade pe rioden när efter
verkan prövades varit längre - och upprep
ningarna därmed flera - hade frågan kunnat 
ges ett tydligare svar. 

När efterverkan av tre givor me lla n 15 till 
45 kg kväve per h ektar av chilesalpeter i in
tensitetsförsöke t testades, var skörden för 
alla tre givorna statistiskt säkert skild från 
skörden i ej kvävegödslat led. 

Thomasfosfat var det fosforgödselmedel 
som visade den största och säkraste e!terver
kanseffekten. De andra två medlen gav ock
så säker verkan i efterskott dock med lägre 
re lativ skörd, relativtal omkring 165 mo t 201 
för thomasfosfat. Inga bestämda skillnader 
melJan de tre åren kunde skönjas. 

Fosforgödselm edle n gav stora efterver
kanseffekter. Genom att försöksleden , innan 
efterverkansåren, under fem år årligen till
förts i storleksordningen 20 kilo fosfor pe r 
hektar, fanns det m öjljgheter att uppnå goda 
efterverkanseffekter, trots att utlakningsför
lusterna av fosfor var li tet större p å Tores
torps mulljord än om försöket legat på e n 
m ineraljo rd. På grund av sitt kalkinneh åJI, 
som fö rutom att h öja markens pH-värde 
också ökar lösligheten för markfosforn, vi

sade thomasfosfat upp störst efterverkan. 
Förvånansvärt nog visade benmjölet, som 
anses vara svårlösligare än de andra två med
len, en nästan lika stor relativ efterve rkan 
som superfosfatet, re lativtal 166 mot 167. 
Dessa två gödselmedel gick inte att skilja åt 
statistiskt men gick att säke rt skj lja från det 
led som tidigare in te få tt någon fosfor. 
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Medelrelativtalet för alla tre gödselmedlen 
var högt, det pendlade i genomsnitt för tre
årsperioden 1916-18 me lla n 166 och 153, ej 
fosfo rgödslat led in begripet. När man j äm
förde de olika åren visade d et sista å ret det 
lägsta genomsnittljga efterverkansvärdet in
dikerande en tendens till att efterverkans
effekterna lån gsamt avtog. 

När efterverkan av de tre olika givorna av 
superfosfat undersöktes fanns det säkra 
skjl!nader mellan fosforgivorna 90, 60 och 
30 kilo fosforsyra per hektar, indikerande 
att den h ögsta givan också under efterver
kansperioden hade störst skördeeffekt. 

Kalium gödselmedlens efte rverkanseffe k t 
var, liksom deras direkta verkan, större än 
fosforgödse lmedlens. Kalium var det av de 
tre undersökta växtnäringsämnena som i 
störst utsträckning saknades i mulijordarna. 
Det rörde sig för kalium om mera än trefal
digt ö kade efterve rka nsskördar, d är 20% 
kalisalt säkertskiijde sig från ej kalium gödslat 
led, men ej från skördarna för de andra två, 
kainitoch 37% kal isalt. Detsista efterverkans
åre t var här det klart sämsta med en relativ 
skördenivå på i genomsnitt 110 jämfört med 
relativtal 478 för de t näst sista. De två sista 
efte rverkansåren var statistiskt säke rt skilda 
från varandra, vilket indikerar a tt ka]jum ej 
hade lika långvarig efterverkan som fosfor. 

Det permanenta gödslings
försöket på Flahult 
Flah ul t låg, som redan nämnts, endast ett 
par mil från Torest0rp och lokalklimatet för 
de båda platserna betraktas därför i under
sökningen som likartat. J ordarterna skiljde 
sig däremot åt och Flahultsförsöket hade 
också en från Torestorpförsöken avvikande 
försöksdesign. Här fan ns sju variabler (för-
söksled): ett helt ogödslat, ett som gödslats 
m ed en bart fosfor ( thomasfosfat) , ett med 
bara kal ium (37% kalisalt) och ett som fått 
samma givor av både fosfor och kalium. Se
dan fanns ett led med full giva thomasfosfat 
och kalisalt som också fått kväve (chilesalpe
ter). Förutom dessa "konstgödselled " fanns 
två led som fått stallgödsel, d els ett m ed 



halva givor av stallgödsel och mineralgödsel 
(som egentligen konstgödsel bör benäm
nas) och d els e tt fö rsöksled m ed en hel giva 
stallgödsel, 40 ton per h ektar, utan mine ral
gödsel. Full giva av thomasfosfat bestod av 
300 kilo gödsel, av 37% kalisal t 200 kilo och 
av chilesalpe te r 300 kilo pe r hektar, givor 
som på den tiden och även idag kan anses 
som ordinära. Skördenivån på Flahul t var 
läg re än på To restorp, ungefär hälften så 
hög . I Mossku lturföreningens å rsböcke r 
saknas skördarna för å r 1914 och 1918. Då 
de t än då finns sex bo kförda försöksår har 
de ansetts räcka till för att jämfö ra d e rela
tiva skördarna år 1911-18, alltså samma pe
riod som användes för undersökningen av 
försöken på Torestorp. Gröd orna utgjordes 
mestadels av havre och treåriga vallar. Inga 
efterverkansteste r u tfördes. Mine ralgödseln 
tillfördes va1je och sta llgödseln vartan na t 
elle r vart treclje år. 

Fö r de sex försöksåren visade ledet som 
fått fulla givor av mineralgödselmedlen den 
signifikant högsta skörden. Om man i stä lle t 
gav halva givor minera lgödsel och tillfogade 
en halv giva stallgödsel så fick man den näst 
högsta skörden , men den var inte säkert 
skild från försöksled et m ed full giva av stall
gödsel. Skörden för den kombinerade givan 
av thomasfosfat och kalisalt skiljde sig inte 
he ller från skörden för hel giva stallgödsel 
när medeltal för he la pe rioden beräknades. 
Summan av skö rda rna för enbar t thomas
fosfat och kalisalt var lägre än när båda dessa 
gödselmedel tillfördes samtidigt. Enbart fos
for gav den relativa skörden 126, enbart ka
lium också 126 m edan båda gödselmedlen 
tillfö rda tillsammans visade d en re la tiva 
skörden 195. Då hade skörden i det ogöds-
1ade försöksledet, som brukligt är, åsatts re
lativtale t 100. Här fanns all tså t-ydliga sam
spelseffekter mellan fosfo r och kalium men 
d essa va r man till a tt bö1ja med ej på det 
kla ra med . Det fanns också en tydlig gräns 
mellan de tre fö rsta och de tre sista försö ks
åren. I bö1:ja n var de relativa skördarna 
störst indikerande att gödslingseffekterna 
d å var större, men sed an m inskade skördar
na. Vad detta beror på är svårt att veta men 

sandkörning och kalkning,j ordförbättrings
åtgärder som ibland gjordes i försöket, på
verkade nog vissa år skörde resulta ten på ett 
obe räkneligt sätt. 

Sammanfattande synpunkter 
För fosfor och kaljum var de dåtida gödslings
nivåerna ganska lika de som även idag an
vänds i praktisktj ordbruk. I fosfor- och kali
umförsöken på Torestorp räcker det därför 
in te att tala om tendenser nä r man diskute
rar gödslingseffekte rna, h ä r hade gödseln 
en större inverkan på skörden. För fosfor 
rörde det sig om mer än en halv gång större 
relativ skörd i fosforgödslade led som i för
söksledet utan fosfor som blott grundgöds
lats med kväve och kalium. I kalium försöken 
erhölls genomsnittligt trefaldigt större med
elskördar i kaliumgödslade försö ksled. De 
stora skördarna i fosfor- och kaliumförsöken 
påtalades också av Hjalmar von Fe ili tzen i 
Svenska Mosskulturföreningens årliga för
söksrapporte r. Han framhöll då att 20% kali
salt var de t effektivaste kaliumgödselmedlet, 
men de tta kan den sentida undersökningen 
inte vidimera. Med ett modernare sätt att se 
fanns ingen säker skillnad me llan de prövade 
kaliumgödselmedle n , blo tt en tendens till 
a tt 20% kalisalt var effektivast. Kväve, som an
nars bruka r ge kraftiga och stora utslag på 
skördarna, gav he lle r inte så stora u tslag i för
söken på Torestorp , men detta berodde på 
j ordarten där, som bestod av kväverik kärr
torvmull. 

I Svenska Mosskul turföreningens årsböck
er redovisades och kommente rades försöks
skördarna va1je år. Sammanställ ningar över 
längre tidsinte rvall för att avslöj a långvariga, 
generella trender gjordes emellertid inte e l
ler finns bara knapphändigt kommenterade 
utan någon statistisk analys. Man hade t-yvärr 
mycke t små möjlighe te r a tt göra fleråriga 
sammanställningar eftersom lämpliga statis
tiska me to der inte fanns tillgängliga runt 
seke lskifte t 1900 och d e förs ta åren in på 
1900-talet. Försöksverksamheten tycks från 
börj an överhuvud inte ha planerats fö r a tt 
möjliggöra sammanställningar över längre 
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Figur 7:5 
En av mycket få bilder i Mossku lturföreningens arkiv från de permanenta gödseljörsök som behandlas i texten. Här 
ses hästbönor underjjärde året. 

tidsperioder. För de fleråriga gödslingsför
söken, som refereras till i den här uppsat
sen, finns för den undersökta perioden bara 
några knapphändiga medeltalstabeller utan 
statistiska analyser. 

De omdömen Hjalmar von Feilitzen gav i 
årsböckerna om försöken på Torestorp och 
Flahult gäller mestadels även idag. Uppgif
terna i å rsböckerna om vilka gödselmedel 
och givor som var mest lämpliga varierar 
dock mellan olika år, mycket beroende på 
att sammanställningar fö r längre försökspe
rioder saknas. De långsiktiga gödslingseffek
terna och hur säkra de var, undersökte man 
alltså inte och detta är naturligtvis en klar 
nackde l. Nutida undersökningsme todik un
derstödd av statistik kan därför vara till god 
hjälp när m an vill förbättra u tvärderingen 
av äldre försöksresul tat samt hitta långsikti
ga trender i ett försöksmaterial. En viss osä
kerhe t vid utvärderingen \~dlåder dock den 
här presenterade undersökningen genom 
att vissa svaghete r finns i det använda fö r
söksmateria le t bestående av a tt endast ett 
försök av varj e design fanns va1:je år. 
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l Finney 1972. 
2 Carlgren & Mattsson 2001 . 
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och 1920 (s. 245-282) . 

4 Ottabong 200<!. 
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VÅGRUMMET I SVENSKA MOSS

KULTURFÖRENINGENS LABORA

TORJUM 1897. Till vänster sit
ter Eva Nordenskiöld (1867-
1936), som 1892 tillträdde 
tjänsten som kemist. Hon 
blev därigenom en av lan
dets första kvinnliga ordina
rie kemister. Ytterligare två 
av de tidiga assistenterna var 
kvinnor; till höger sitter tro
ligen Maria Kindberg eller 
Sigrid Ström. Eva Norden
sk iöld var en uppskattad 
medarbetare, men å tervän
de 1901 till sitt födelseland 
Finland för a tt bli kemist vid 
Finska Mosskulturförening
en, vilken stiftades 1894 som modell av den 
svenska föreningen. Hennes tjänst som ke
mist i J önköping var eftertraktad och söktes 

Förteckning över bilder och 
bildtexter 
Figur 
7:1 Foto ur Svenska Mosskulturföreningens arkiv, vo

lym K4:l l, Riksarkivet. Foto Hja lmar von Feilit
zen. 

7:2 Väggplansch utgiven av Svenska Mosskulturför
eningen i KSLA:s arkiv. 

7:3 lllustanioner ur Carl Kylberg, ABCD i landtbru
ket, 1911. 

7:4 Foto ur Svenska Mosskultur fören ingens arkiv, 
volym K4:7, Riksar kivet. 1910. Fotograf Elis Ny
ström. 

7:5 Foto ur Svenska Mosskulturfören ingens arkiv, 
volym K4:8, Riksarkivet, 1910. Fotograf Elis Ny
ström. 

av 16 p ersoner. Foto i Hjalmar von Feilitzens 
album 1897- 98, KB. ♦ Fredrik vonFeilitzen. 

179 



GöDSUNGSFÖRSÖK 
UTFÖRDA AF 

5vtN5KAMOS5KULTURfÖRENINGEN 
ÅREN 1887- U>JJ 

UNDl!.R LEDNING AF 

Dirclrtör Curl von Feilil:reJI 

HERBARIER OCH TORVPROVER. År 1900 beslöt 
Svenska Mosskulturföreningen att i u tbild
ningssyfte ge ut ett samlingsverk m ed de 
praktiskt viktigaste torvbi ldande växterna, 
de olika torvslagen, de för mossjord passan
de foderväxterna etc. Föreningens botanist 
Robert Tolf förmodade att inge t an na t land 
skulle kunna uppvisa något liknande. Redan 
vid årsskiftet 1900/01 var man klar med de 
första herbarierna, som omfattade 52 växter 
från olika typer av mossar. De skickades kost
nadsfritt till lantbruksinstituten i AJnarp och 
Ul tuna, J ordbruksdepartementet, Kungl. 
Lantbruksstyrelsen och a lla lande ts Ian t
bruksskolor. Det andra herbariet var klart 
vid årsskiftet 1902/03, omfattade 104 växter 
från mossar och kärr och skickades även till 
den tyska mosskulturföreningen. Efter Tolfs 
död färdigställdes 1905 av efterträdaren fi l. 
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GöosLINGS}"ÖRSÖK 1887-1899. Efter Carl von 
Feilitzens död 1901 sammanställdes samma 
år en utförlig redovisning av de gödslings
försök som utförts av Svenska Mosskultur
föreningen under hans ledning, och som 
lett till att "flera förut dunkla frågor b lifvit 
lösta". Bokens omslag hade denna anslå
ende bild i färg, med den orörda mossen i 
förgrunden och den uppodlade, bördiga 
mossmarken i bakgrunden. ♦ 
Fredrik von Feilitzen 

dr Emil Haglund herbarie r med mossod
lingarnas viktigaste ogräs (som "skoningslöst 
måste förföljas"), sammanlagt 50 pressade 
växter. 1909 var han klar med den fjärde 
delen av projektet, en kartong med de ur 
praktisk synpunkt viktigaste torvslagen och 
organiska sedimenten. Kartongen skickades 
ut gratis på samma sätt som herbarierna och 
kunde även köpas av intresserade. Nordiska 
museet (Sveriges lantbruksmuseum) har en 
uppsättn ing herbarier, övertagna från Jord
bruksdepartementet. Tekniska museet äger 
två kartonger, den ena med åtta och den 
andra med tio ton>prepa.rat, donerade av Hj. 
von Feilitzen. (Foto F. von Feilitzen) ♦ 
Fredih von Feilitzen. 



KAPITEL 8 

Skogsdikning och skogsväxt under 
1900-talet 

Per Eliasson 

Skogsdikning var den heta frågan på Svenska 
Skogsvårdsföreningens årsmöte i mars 1918. 
Den stridbare överjägmästaren Uno Wallmo 
skulle föreläsa över ämnet "Vår skogsavdik
ningspolitik". Att han inte hade mycket till 
övers för den omfattande skogsdikning som 
särskilt Mo och Domsjös direktör Frans Kem
pe bedrev var alln1änt känt. 

Kunna tilläventyrs herrarna säga mig skill
naden mellan kärlek och skogsavdikning? 
- J aså, ingen skillnad alls kanhända. Nåja, 
frågan är kanske ej så lätt. Jag skall väl där
för själv säga skillnaden. I kärlek skall del 
finnas passion men inget förstånd, i skogs
avdikning skaJI det finnas förstånd men 
ingen passion! 1 

Året innan hade botanisten Elias Melins av
handling satt fart på diskussionen om skogs
dikning. Den hade tillkommit med starkt 
stöd av Frans Kempe. Undersökningen hade 
gjorts på Mo och Domsjös mark och med 
Kempes hjälp. Avhandlingen trycktes också 
i den bokse1ie som startats av Frans Kempe 
- Norrländskt Handbiblioteh.2 Vad Wallmo 
hade att säga om skogsdikning med anled
n ing av Melins avhandling, var svårsmält för 
en del. 

Man kan väl tryggt påstå, att vårskogsavdik
ningspolitik ännu ej vunnit några fasta for
mer. Den lämnar ännu fritt spelrum åt 
hugskott och fantasi; och avsevärda sum-

mor offras nog al lt fortfarande, utan alt 
man klargjon för sig vad resultate t kan 
bliva." 

Wall mos åsikt var att det inte var ekonomiskt 
försvarbart att försöka göra alla mossar till 
skogsmark, även om det skulle gå. Det var 
viktigare att sö1ja för åte rväxten på den 
skogsmark som r edan fanns. Wallmo såg 
också en fara i myrarnas utdikning som på
verkade vattnets naturliga kretslopp. Frans 
Kempes dikningsentusiasm var det tydliga 
måle t för Wallmos kritik när han i ett svar 
till Kempes svärson Mauritz Carlgren säger 
att genom Melins avhandling går "en stark 
ström av optimism, en stor, optimistisk - om 
j ag så får säga - Kempeansk anda".4 

Naturen -från hot till hotad 
Diskussionen på Skogsvårdsföreningens års
möte vårvintern 1918 speglar det tidiga 1900-
talets stora omvälvningar i synen på vad natur 
är och hur den skall brukas. Den visar på 
människors vilja och förmåga a tt förstå de 
svårfångade sambanden i denna natur och 
inte minst på de olika intressen a i detta 
naturutnyttjande. 

De stora dragen i den svenska skogsdik
ningens historia är ganska väl kända. I Ar
nold Ahlbäcks diagram (Diagram 8:l)går 
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Figur 8:1 
Skogsdikningen i Sverige, med markavvattning, bäckrensning och skyddsdikning, j1erioden 18 7 3-1999. 

den att följa kvantitativt." Från en början på 
1870-talet tar skogsdikningen fart omkring 
sekelskiftet 1900 för att gå starkt tillbaka un
der första världskriget. Sedan sker återigen 
en ökning där dikningen kulminerar under 
depressionsåren vid 1930-talets bö1jan. I 
takt med att behovet av åtgärder mot arbets
lösheten minskar, minska r också skogsdik
ningen för att under andra världskriget 
praktiskt taget upphöra. Under he la den 
här tiden är handgrävning av d iken den 
enda tekniken. 

Med 1950-talet kommer nya dikningstek
niker som sprängning med dynamit och dikes
plöjning. Under 1960-talet blir användning 
av grävmaskiner den vanligaste metoden för 
skogsdikning. 1970- och 1980-talens skydds
dikning sker med dessa grävmaskiner på hyg
gen för att förhindra en höjning av grund
vattennivån i samband med att skogen fälls. 
Den typen av dikning kopplas sedan till en 
miljödiskussion eftersom den anses ytterli
gare öka det stora kväveläckaget från hygget. 
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Idag har dikningen starkt minskat genom 
tillståndsplikt och är närmast ett undantag i 
skogsvården. De t är både farhågorna för 
ökade kväveutsläpp och en kampanj för art
rika sumpskogar som bidragit till det stop
pet.6 Men kanske viktigare är problemet med 
räntabiliteten i nya dikningsföretag, när re
dan normala föryngringsåtgärder kan fram
stå som ekonomiskt tveksamma. Vad har varit 
drivkrafterna bakom dessa förändringar i 
skogsdikningens omfattning under 1900-ta
let? 

Det är lätt att föreställa sig den grundläg
gande drivkraften som ökad kunskap. Då 
skulle ny och allt bättre kunskap o m förbätt
rad skogsväxt på utdikade myrar skapa en 
allt mer omfattande skogsdikning. 

De variationer i dikningsintensitet som vi 
ser under 1900-talet, sku!Je bero på tillgäng
ligheten på arbetskraft och lämplig teknik. 
Med andra ord: det har alltid ansetts bra att 
dika och när möjligheten ges så gör man 
det. 



Fullt så enkelt är det emellertid inte. Ett 
viktigt drag i den västerländska natursynen 
under de senaste tvåhundra åren är ett tema 
där vi går från synen på naturen som ett po
tentiellt hot till att under 1900-talet alluner 
uppfatta naturen som hotad.i Naturligtvis 
finns överlappningar i denna förskjutning 
från hot till hotad. Men som tankefigur fun
gerar den ganska bra. Gäller då detta även 
vår syn på myrar och skogsdikning? Har de 
verkl igen uppfattats som hot? Hur har de 
kommit att framstå som möjligheter till 
ökad skogsproduktion? Och hur har de oli
ka in tressen och tolkningar som Wallmo 
och Kempe var exempel på brutits mot var
andra? 

Bonden Pavo och 
fros tdikningen 
I bondesamhället var predikstolen det vikti
gaste massmediet för överheten nä r det gäll
de att nå folket med sitt budskap. I det nya 
samhälle som bryter fram med industrialiser
ing och urbanisering under 1800-talets slut 
övertar folkskolan denna förmedlande och 
fostrande roll . Innehålle t i folkskolans böck
er blir d e gemensamma referenser som det 
nya offentliga samtalet behöver. Viktigast är 
Folkskolans läsebok som utges i ständigt nya 
upplagor och läses av varje generation skol
barn från 1867. Till de delar som står oför
ändrade över decennierna hör Johan Ludvig 
Runebergs dikt om bonden Pavo, som högt 
bland Saarijärvis moar bodde på ett frostigt 
h emman, skötande dess j ord med trägna ar
mar. Han bodde där med barn och maka, åt 
i svett sitt knappa bröd, grävde diken, plöjde 
upp och sådde. Hur det gick sedan vet vi 
alla .8 

De t som inte smalt bort om våren tog 
hagelskuren eller frosten. Men Pavo gav inte 
upp utan blandade bark i brödet, grävde 
sina dubbelt flera diken, sålde fåren köpte 
råg och sådde. Till slut lyckades han få en 
bra skörd på sina magra tegar, men bara för 
att fortsätta blanda bark i bröde t "ty förfru
sen står vår grannes åker". Den stora fienden 
var fros ten och boten var, förutom förlitan 

på Herren Gud, att gräva dubbelt flera di
ken. Den här skildringen av frostens hä1j
ningar satt djupt i sekelskiftets svenskar. Och 
bonden Pavo var i gott sällskap. 

Redan 1840/41 års riksdag hade anslagit 
180 000 riksdaler till dikningar för att mins
ka frosten.9 Tanken att utdikning inte bara 
kunde förhindra lokal frost utan till och 
med förbättra klimatet var allmänt utbredd 
och en viktig del av den Norrlandsoptimism 
som var förhärskande under 1800-talets slut. 
Utdikningen av myrmarkerna skulle för
vandla Norrland til l ettjordbruksland.10 

Det var emellertid inte enbart j ordbruket 
som hotades av frosten . Även skogens åter
växt var hotad. År 1897 mo tionerade en riks
dagsman och tillika känd mossodlare, Frans 
Oscar Bremberg, om en särskild fond dit tio 
procent av statens skogsinkomster i Norrbot
ten och Västerbotten skulle gå och som skul
le användas till dikning. 11 Bremberg var jäg
mästare i Arjeplogs revir och hade redan 
1895 på ett skogsmöte i Sollefteå ivrat för ut
ökad dikning på statsskogarna i Norrland. 12 

Nu drog han upp det verkliga katastrofper
spektivet för Norrlands del om inget gjordes: 

Om man går upp på ett berg i lappmarken 
och skådar uL öfver nejden, ser man vanli
gen dessa sankmarker ungefär som ett haf, 
och i detta haf skönjer man en del åsar och 
öar, och det är från dem vi egent.ligen haf
va vår skogsinkomst. ( ... ) Frosten i dessa 
båda nordliga län gör mycket stor skada på 
skogen, och det visar sig tydligt derigenom, 
att om man betraktar dessa åsar eller öar 
och ser dem på norra sidan, finner man en 
mycket dålig skog, sällan mer än 1/ 10 af 
hvad som finns på södra sidan. Det bevisar 
ju då, a tt den kyla, som från sankmarkerna 
till föres de nordl iga sidorna, inverkar skad
ligt på skogen. Nu är det vanligt, att man 
försl afverkar den mest skadade skogen för 
att få användning deraf, och då blir resLtlta
LeL, att den unga skogen och plamorna som 
finns qvar, gå sin undergång till mötes. 
Skogsgränsen går ned, och genom en fort
satt dylik afverkn ing har man att clernppe 
vän La sig en isöken, hvarigenom inkomsten 
från landets skogar derstädes således skulle 
förm inskas. 13 

Bakgrunden till Brembergs motion, som dock 
avslogs, var en skrivelse från Domänverket 
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året innan till regeringen med begäran om 
mer pengar till dikning i Norrland för att 
förbättra skogsväxten. Riksdagen beslöt att 
en plan för dikning av statsskogen i Norrland 
skulle göras och 1898 var den färd ig. Nu an
slog riksdagen 65 000 kronor till dessa skogs
dikningar i statens skogar i Norrland och 
åren 1900 ti Il 1910 dessutom extra anslag på 
150 000 kronor årligen .14 

skapsakademien var enhälligt emot förslaget 
och föreslog istället en utredning av d ik
ningens effekter på frostländigheten.18 

1 början av 1900-talet utgick årligen en 
halv miljon kronor till det så kallade Norr
ländska avdikningsanslaget och ytterligare 
200 000 kronor till det Allmänna frostminsk
ningsanslaget båda med ändamål att minska 
frosten genom dikning. 1" Att utmana denna 
odJingsoptimistiska opinion var inte lätt. 

Riksdagens behandling av förslaget visar 
tydligt hur sakerna stod. Den avslog 1908 ett 
anslag på 13 000 kronor för en utredning 
om dikning verkligen minskade frosten, sam
tidigt som den antog två anslag om tillsam
mans 900 000 kronor till dikning som skulle 
minska frosten i Norrland och övriga län. 19 

När geologiprofessorn Arvid Högbom 
1904 ifrågasatte frostdikningens effekter blev 
reaktionen därför våldsam. 16 Väg- och vatten
byggnadsstyrelsen och Lantbruksstyrelsen 
föreslog istället att staten skulle inköpa stora 
mossområden i varje län för en storstilad ut
dikning som skulle minska frosten. 17 Veten-

Att opinionen började svänga under 191 O
talet märks emellertid i ansökningarna om 
bidrag ti ll frostdikning. Efter en stadig ned
gång beslöt riksdagen 1926 att sätta punkt 
för frostm inskningsanslagen. Regeringen 
ville inte satsa pengar "i företag, vilkas nytta 
är så tvivelaktig och i allt fall omstridd som 
frostavdikningar" .20 

Myrar var all tså som e n källa till frost och 
kallare klimat ett hot mot den rådande od
lingsoptimismen, som särskilt i Norrlands
frågan stod mot skogsnäringen. Men sam
tidigt kunde även skogsbruket ha nytta av 

På elen torra, soliga heden vli,ce.r "" ståUi1,1 lallskog. Den 
hnr lcvnt där i århundrndcn och tror, att den nl ltid skall kun
na härska här. Men en och annan gran har smugit sig ditin 
och breder ut sina yviga grenar i en sänka eller vid foten a.v 
en berghä.11, där marken är mera fuktig. Och nu börjar den 
tysta striden. Tallfröua måste ha sol och luft för aU kun
na sl:\ rol. De dö i granens skugga. Men j\lst du.r finnn 
granens frön sin lämpliga grobädd. Omkring den vuxnn 
grauen samla sig så småningom en mängd smågranar. Solens 
st rålar kunna icke geuoru den täta grönskan tränga ned till 
själva marken. Dcuna blir allt fuktigare, 111lt miudre lämp
lig för tnllplnntornn. Omsider, kanske efter hundratnls år, 
har granen erövrat hela. heden . Tallen är besegrad. 

Mon i sällskap med granen komma ofta andra skogens 
barn, såsom lingon- och mjölonris, lavar och mossor. Mar
kens fuktighet tilltager härigenom mer och mer. Och nu lir 
vitmossan, en av skogens farligaste fiender, i antågande. 
Den tränger in i skogen och eröVTar bit efter bit, de våtaste 
platserna försl. Snart ligger den som en tjock, ogenom hiing
ljg och ,•åt svamp över hela skogsmarken. Tr;.deus frön kunoa 
sällan nå marken och slå rot. De fåtaljga späda. plantoma 
förkvävas. Vitmossan uppsuger och kvarhåller otroliga mas
sor av vatten. Hela skogen får efler nagon tid ett sjukligt 
och lidnncle utseende. De mindre träden upphörn ntt vän. 
och stå där slutligen med nakna och torra grenar. Skogen hor 
försumpats. Vi kunna knappast tro, att samma mark en gång 
b11rit den stolta furuskogen. Graneu, sow utträngde tallen, 
har nu själv fått sin baneman. 

• • 
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Figur 8:2 
Notis i Jalisimil ur'Läsebok för Folksko/an: 
1912: Grantm inilrä//tarfrån öste,; 



frostdikningen och Frans Kempe deltog 1914 
i debatten om hur dikn ingen mot frost sam
tidigt kunde förbättra skogsväxten. 

Försumpningsfaran och 
skogsdikningen 
Föreställningarna om samband mellan myrar, 
frost och dikning var emellertid umyck för 
en äldre natursyn. Ett he lt annat samband 
handlade försumpnings/aran om. Den utgick 
från samtidens mest moderna evolutionis
tiska teorier, uttryckta i vad som skulle kun
na kallas protoekologiska termer. Där hand
lade de t inte heller om att aktiva människor 
förbättrade naturen, u tan iställe t om att en 
aktiv natur hotade de mänskliga framstegen. 

Under 1890-talet hade biologen Axel 
Lundström hävda t att vitmossan (sphagnum) 

bredde ut sig och på de t sättet höll på att 
kväva omkringliggande skog. Han kallade 
de t biologisk fö rsumpning. Den föreställ
ningen hade sitt ursprung i synen på granen 
som e tt öste rifrån inträngande dominant 
trädslag. Granen höll sakta men säkert på 
att erövra landet från den ursvenska furan. 
Genom sin skugga gav granen den fuktiga 
vitmossan rätt betingelser för att växa och 
sprida sig . Processen blev självgående ge
nom att vitmossan i s ig kunde inneh ålla 
stora mängde r vatten och därmed for tsätta 
utbredningen. Till slut kvävde vitmossan sitt 
eget upphov - den täta granskogen - och 
förvandlade o mrådet till en mosse. Det enda 
som kunde rädda skogen var skogsbrand, 
som lade marken öppen , eller utdikning.21 

Det är lätt att se att tankefiguren hämtats 
från samtidens nation ella diskurs. Det ä r 
den mörka inkräktaren från öster som med 
sin skugga och försumpning hotar den ijus
älskande och stolta nord.iska furan. Texter 
med d e t innehålle t inflö t också i Folksko
lans läsebok från 1910 års upplaga, fö rfat
tade av överläraren Pe r H olmen i Gö te
borg.22 

Byråchefen i Domänstyrelsen J ohan Olof 
af Zellen gjord e 1903 d elvis en annan tolk
ning av försumpningsförloppe t, men med 
samma slutresultat. Efte rsom en sluten skog 
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Figur8:3 
Teckning i 'Niosskulturföreningens tidskrift' 1903: 
25-årig gmn c1Jörsumjiad mark. 

hade stor avdunstning bidrog den till mar
kens torrläggning. När skogen avverkades 
kunde det dä rför starta ett försumpnings
förlopp med mycket snabb tillväxt av vitmos
sa. I Dala rna hade af Zellen sett en 25-årig 
gran halvt övervuxen i e tt över 60 cm djupt 
täcke med viunossa.23 

Hur nära tankarna på e n hotande för
sumpning anknöt till d en nationella d iskur
sen syns i debatten. En av dem som mest 
fruktade försumpningen var redaktören för 
tidningen Skogvalitaren C.A. Gustafsson. Han 
skrev 1898: 

Vårt land hotas af en fara som åtminstone 
större dele n af inbyggarne ej känna Lill , 
och om elen observerais, egnas dock inge n 
vidare tanke därpå. Det är elen hastigt öka
de försumpningen af våra skogsmarker. 
( ... )Sker ej afdikningen på allva1~ så bli r 
vårL land ti ll större dele n e n kärröken.2•

1 

Under rubriken "Lotteri åt skogen" föreslog 
därför Gustafsson i sin tidning 1907 e tt 
"statslotteri till u tdikning av försu mpade 
skogs- och mossmarker". Spel på utländska 
lotterier var vanligt enligt Gustafsson. "Att 
led a denna ström af guld, som nu går till 
utlandet, ut öfver våra försumpade skogs
m arker och där igenom få d em torrlagda, 
samt i sinom tid guldförande, det är hvad vi 
kunde och borde försöka."25 
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Gustafäsons förslag togs upp av riksdags
mannen Ollas Anders Ericsson i Ovan myra. 
I en motion till andra kammaren 1909 före
slog han med stöd av fyra andra riksdags
ledamöter ett lotteri för att skaffa pengar till 
torrläggning och plantering av skogsmarker. 
Stora delar av Norrland och Dalarna var för
sumpade "och dessa siffror ökas under årens 
lopp, ty försumpningen fortgår och utbre
der sig på vissa trakter i oroväckande grad 
fort". 26 

Utskottet som behandlade Ericssons mo
tion kunde dock av principiella skäl inte 
stödja ett lotteri. Riksdagsman Jansson tyckte 
dessutom att det bara skulle gynna skogsbo
lag som skulle få större bidrag. På det svarade 
Ericsson som kommit med förslaget: "Har 
herr J ansson aldrig sett en sank skogsmark, 
hur den griper o mkring sig och fördärvar 
även god skogsmark?"27 

Vid riksdagen 1912 gjordes en förnyad 
framstöt om försumpningsfrågan. Det var 
riksdagsman Olsson från Blädinge söder om 
Växjö som ville ha en statlig utredning om 
försumpningen. 

Det är ett kändt förhållande, att den allt
jämt fortgående försumpningen,jordkul
turens farligaste fiende, åstadkommer öde
läggelse öfver vida områden af vårt land, 
och därest det blefve undersökt, hvil ka 
stora arealer, som under e tt århundrade 
sålunda gå förlorade, skulle vi he lt säkert 
förskräckas öfver att vi på delta sätt låta så 
att säga e n osynlig fiende eröfra den ena 
landsträckan efter den andra. 

Riksdagsman O lsson visade på en karta vilka 
områden i södra Småland som var hotade av 
försumpning och menade att förhållandena 
var likadana bland annat i angränsande de
lar av Kristianstads län. 28 Motionen fick stöd 
i r iksdagen som gjorde en framställan till 
regeringen om en u tredning. U tskottet an
slöt sig till O lssons hotfulla språkbruk och i 
utlåtandet framställdes d e t hela närmast 
som en militär operation. 
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Mot en dylik sig alltjämt utbreclande för
sumpning af skogsmarken äro tydligen ef 
fektiva försvarsåtgärcler i hög grad af be
hofvel påkallade. ( ... ) Utskottet har elen 

öfvertygelsen, att särskilda åtgärder böra af 
staten vidtagas i motionens syfte. Därvid 
torde framför allt komma ifråga upptagan
de af stora afloppskanaler genom de af för
sumpningen mest hotade bygderna. 

Utskottet vi lle ha en utredning så att åtgär
derna kunde "inriktas på de punkter, där 
faran för framtiden är störst".29 

Men den utredning som riksdagen utan 
invändningar beslutade om, fanns redan. 
Sedan 1903 hade den nybildade Statens 
Skogsförsöksanstalt på två områden i Norr
land - Rokliden och Kul bäcksliden - under
sökt försumpningen och dess orsaker. Efter
hand klarnade sambanden och botanisten 
Henrik Hesselman och hans efterträdare 
Carl Malmström började förstå vad som 
hände. Det första de gjorde var att göra nog
granna kartor över mosstuvorna i områdena. 
Markörkäppar sattes ut för att se om mosstu
vorna växte till. År 1905 var det klart i Rokli
den och 1909 i Kulbäcksliden. Efter tio år 
gjordes den första avläsningen i Rokliclen. 
Gränserna mellan områdena var så gott som 
oförändrade. När mätningarna i Kulbäcks
liclen också upprepades efter tio år var resul
tatet precis detsamma: ingen tillväxt alls.30 

År 1932 tryckte Carl Malmström en upp
sats som redogjorde för alla undersökning
ar. I elen förklarade han att så gott som alla 
Norrlands mossar befann sig i jämvikt. Ing
en tillväxt skedde om in te vattentillförseln 
ökades. Skedde det, till exempel genom fuk
tigare klimat, skulle en viss tillväxt ske tills 
ett nyttjämvikt5läge inträdde. Försumpning 
genom att vi tmossan sög upp vatten och 
bredde ut sig i granens skugga, Axel Lund
ströms b iologiska fö rsumpning, såg in te 
Malmström som någon fara.3 1 

Skogsdikning och skogsväxt 
Beredskapen hos 1912 års riksdagsmän för 
att ansluta sig till uppfattningen om en ho
tande försumpning var lika stor som oviljan 
några år tidigare att undersöka frostminsk
n ingen. I det förra fallet skulle det kunna 
medföra nya och omfattande dikningsföre
tag, i det senare ett stopp för vissa former av 



dikning. Uppenbarligen var dikning ett med
el som sökte sitt måJ. 

Men om frostminskningsdikning och före
slagen fö rsumpningsdikning berodde på 
oklara förestä llningar o m samband i n atu
re n, hur var det då med dikning för skogs
växt? 

Uncle1· skogsd ikn ingens tidigare sked en 
och ända in på I 920-t.alet härskade upp
fann ingen, au praktiskt taget alla torv
marker kunde göras skogbärancle enbart 
genom en effe kLiv torrläggning. 

Långt in på det.ta sekel va r det en vanlig 
uppfattning all skog kunde växa på all ton•
mark bara de n dikades tillräckl ig t in ten
s ivt. 

Det första citatet är Karl Lindbe rgs från 
hans artikel 1958 i Domänverketsjubileu ms
skrift Sveriges skogar under 100 år. Det andra 
är från Naturvårdsverke ts rapport 1987 om 
Slwgs- orh myrclikningens miljölwnselwenser. 

Var det så självklart redan från början att 
dika ut myrar för att få bättre skogsväxt? I 
d en avhandling om skogsd ikning av Elias 
Melin, som U no Wallmo diskuterade 1918, 
gjordes en indelnin g av dikningsförespi-å
karna i tre kategorier: 
l. De som me nade att kärr kunde bli skog

bevuxna efter dikning, men inte mossar. 
Hit hö rde tio fo rskare med bland andra 
Vikt0r O lofsson och Henning Nordlund. 
Även Gustaf Lundbe rg med sin handbok 
i skogsdikning från 1914 räknade Mel in 
hit. Denne varnade uttryckligen för au 
d ika ut olämpliga om råden. 

2. De som menade att kä rr kunde bli skog
bevuxna efter dikning men höll frågan 
om mossarna öppen. Hit hörde ~ju fors
kare. 

3. De som menade au både kärr- och moss
marke r kunde bli skogbevuxna e fter dik
ning. Hit hörde endast Frans Kempe som 
1909 skrev om myrmarken: 

Och denna har dock af alla våra marker 
elen största alstringsförmågan, när elen en 
gång blir torrlagd. Fle ra exempe l finns 
härpå, och jag vågar påstå, att så gocl t som 
all myr kan göras skogsbärand e. 

Hur såg då dessa samband ut, mellan myrar 
av olika slag och möjligheterna till skogsväxt 
efter dikning? 

Sommaren 1897 å kLe Viktor O lofsson 
och H enning Nordlund från Skogsinstitutet 
runt och besökte äldre dikade om råden i 
Mellansverige. De fles ta var dikade för 35-
40 år sedan . Resul ta tet varierade kraftigt. 
Varför? 

Redan vid en flyktig unde rsökning af de 
o lika dikningsföretagens resul tat finner 
man d e tsamma i rörsta hand beroende af 
torvens sammansättning och beskaffen
het. 

Det var vi tmossan som var problemet. Där 
den utgjorde större d elen av myren avrådd e 
Olofsson och Nordlund från dikningsföre
tag. 

Figur 8:4 
lll11slralio11 i vänboken till Frans Kempe vid hans 70-
l'lrsdag. Arbetet symboliseras av såväl )'Xan som dikes
s/Jaden. Devisen betyrf1,r: "1Wed mbl'/e och studier". 
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De dikningar i Mellansverige som bland 
andra Olofsson och Nordlund och även 
Gustaf Lundberg från Skogsinstitutet menat 
vara misslyckade besöktes åter av Melin. Det 
dåliga resultatet förklarades med "ofullstän
dig torrläggning". Själv anslöt han sig till 
Kempes åsikt om att a ll myr kunde göras 
skogbärande efter dikning. Vilka uttryck tog 
sig den uppfattn ingen? 

Redan från 1897 började Frans Kempe 
dika på Mo och Domsjös bolagsmarker. På 
20 år fram till 1917 hade på de markerna 
grävts 11 900 km diken. Det är sträckan Mal
mö-Stockholm fram och tillbaka tio gånger 
- med handgrävda diken. 

På de statliga skogarna hade under sam
ma tid dikats ca 11100 km. Frans Kempe 
hade således låtit dika mer än all clikning 
som gjorts av staten. Den som bestämmer 
om sådana arbetsinsatser är öve rtygad om 
nyttan av skogsdikning. 

Men uppenbarligen fanns problem med 
vissa myrar. På Robertsfors bruk utanför 
Umeå hade flera mossar dikats kraftigt och 
blivit liggancles tiotals år utan skogsväxt. År 
1910 tröttnade jägmästaren på bruket, Vil
helm Åluncl, på a tt vänta och lät köra på trä
aska för att se om det skulle hända något. 
Det gjorde det. Det började växa alldeles ut
märkt. Men efter några år avtog effekten 
och träden dog. Uppmuntrad av resultatet 
fortsatte Åluncl att gödsla mossar med trä
aska. År 1932 kom Carl Mal mström till Ro
bertsfors bruk på en studieresa och blev in
tresserad av gödslingen. 1935 publicerade 
han en redogörelse för försöken på Roberts
fors som blivit klassisk. I den kw1de han slut
giltigt slå fast att det var tillgången eller bris
ten på mineralämnen i torvmarken som av
gjorde om det skulle växa träd efter clikning
en. Fattades vissa ämnen hjälpte det inte 
hur väl torrlagd mossen än var. Att skylla på 
d ålig dikning berodde på en missuppfatt
ning enligt Malmström: 
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Orsaken till all man vid skogsdikning icke 
all tid har insett minera]näringslillgångens 
stora betydelse, beror säkerligen i de flesta 
fall på, att man ofta å även mineraliskt sva
ga myrmarker finner e n märkbar förbätt-

ring av skogsväxtbetingelserna kort eflerav
dikningen. Plantor av björk och barrträd 
slå sålunda icke sällan väl till. Denna för
bätt1ing blir dock ej ihållande, utan efter få 
år bö1ja nämnda plantor se lidande ut, an
gripas av sjukdomar och slutligen förtvina 
och dö. Man har då trott, att detta beroll 
på ofullständig torrläggning, men i stället 
torde den förnämsta o rsaken ha varit, att 
det näringsförråd, som gjordes tillgängl igt 
genom dikningen, blivit förbrukat. 32 

Det är alltså på 1930-talet som sambanden 
kring skogsdikningens möjligheter är klara. 
Sedan följer e n period på cirka femtio år 
fram till 1990-talet då dessa möjligheter ut
nyttjas på olika sätt i förhållande till tekno
logi och priset på arbeLSkraft. 

Skogsdikning som medel mot 
massarbetslösheten 
År 1931 drabbades Sverige av den interna
tionella depressionen och två år senare var 
nästan var fjärde arbetare utan arbete. För 
de tusentals arbetslösa behövdes sysselsätt
ning och i varje kommun tillsattes en arbets
löshetskommitte till vilken staten lämnade 
bidrag för arbetstillfällen som sam tidigt 
kunde anses samhällsnyttiga. 

Redan under 1920-talet hade dock skogs
dikning på enskilda marker bli,~t bidragsbe
rättigat. En motion till andra kammaren 
1926, där elen småländske riksdagsmannen 
Olsson i Blädinge återigen fanns bland un
dertecknarna, resulterade i e n utredning 
och en proposition om statsanslag. Redan 
där fanns sysselsättningsaspekten med. "Till 
de indirekta fördelarna av produktionens 
höjande på sätt som antytts hör bland annat 
att arbetstillfällen ökats såväl under vatten
avledningsarbetets gång som under den tid 
produktionen ti llvaratages." Det fanns också 
med bland motiven när riksdagen nästa år 
anslog medel. 33 När statsanslaget vid kom
mande riksdagar ökades successivt var en vik
tig motive1ing också just ökningen av antalet 
arbetstillfällen.34 Anslaget till skogsclikning 
på enskild mark femdubblades därefte r på 
fem å r och uppgick 1932 till en miljon kro
nor.35 



Med massarbetslösheten fick skogsdik
ningen en helt ny betydelse. Efter ett förslag 
från skogssakkunniga föreslog regeringen 
1932 att ytterligare anslå två miljoner "för 
att samtidigt bereda ökade försö~jningstill
fällen inom skogsbruket under rådande ar
betslöshetsperiod och främja skogsvården". 
Sammanlagt anslogs under de tre åren 1932-
35 över tio miljoner kronor till skogsdikning 
och i de nordligaste länen kunde också bo
lag få del av bidragen.36 Under slutet av 1930-
talet fortsatte statens dikningsbidrag att lig
ga högt men krigsutbrottet 1939 innebar ett 
tvärt slut.37 Krigsåren innebar att all tillgäng
lig arbetskraft i skogen behövdes för awerk
ning och dikningen minskade starkt. 

Nya metoder för dikesgrävning 
Dikessprängning 
Den vanliga handgrävningen av diken var 
en tung och arbetskrävande teknologi, där 
krananordningar och dynamit, för att få 
bort stora stenar, var de enda 1-uälpmedlen. 
Efter kriget var också arbetskraftssituationen 
annorlunda än på 1930-talet. Istället för ar
betslöshet och låga löner var d e t brist på 
arbetskraft och stigande löner. Om skogsdik
ningen skulle öka behövdes därför nya meto
der. Det första försöket att rationalisera 
skogsdikningen var dikesdynamiten. 

Redan 1913 hade försök gjorts i Gyttorp 
att spränga diken med dynamit genom att 
placera ut laddningar på linje med jämna 
mellanrum. När den yttersta laddningen de
tonerades utlöstes nya detonationer utefter 
linjen genom tryckvågen i marken. Den bil
liga arbetskraften gjorde emellertid att meter
kostnaden för sprängda diken blev nästan tre 
gånger så stor som för handgrävda. Därför 
blev metoden aldrig omsatt i praktiken. Un
der 1940-talets slut var situationen annor
lunda och när Domänverket vid en exkur
sion 1949 fick information om norska försök 
med dikessprängning genomförde man 
egna försök hösten samma år. Nitroglycerin 
AB i Gyttorp utvecklade en särskild dikes
dynamit och sprängämnesi nspektion en 
godkände metoden. Domänverkets försök i 
Norrland under sommaren 1950 visade på 
besparingar av både tid och kostnaden för 
arbetskraft. Förutsättningen var dock att mar
ken var tillräckligt fuktig.38 Samtidigt hölls 
kurser i södra Sverige där erfarenheterna 
också ansågs goda.39 Även om intresset där
för var stort fanns det problem med produk
tionen av den särskilda dikesdynamiten. Det 
tog några år för Gyttorp att få fram de öns
kade kvantiteterna, m en fr.o.m. 1953 pro
ducerades årligen 500 ton.'10 Redan efter 
några år hade alltså dikessprängningen sla
git igenom och omfattningen på skogsdik-

Fig;ur8:5 
Skottet går! Försök med 
dikesjprängning 1950. 
1913 skrev Hjalmar von 
Feilitzen att "dikesspräng
ning betalar sig, där mar
ken är stenbunden eller 
hojJ/Jackad, så all gräv
ning för hand är svåi; och 
att där måste användas 
korp och spätt". Annars 
var det vid den tiden bil
ligam all göra jobbet för 
hand. Efter kriget, när 
sprängning blev billigare i 
förhllllande till manuell 
grävning, blev den istället 
utkonkurrerad av gräv
maskinen. 
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ningen ökade igen. Men samtidigt hade nya 
me toder börjat introduceras som snart skulle 
ersätta dikessprängningen. 

Dikesplogning 
Under det tidiga 1950-talet började mekani
seringen av skogsbruket på allvar. Försök 
med skogsmaskiner och motorsågar av olika 
slag blev vanliga. Dikessprängningen var en 
teknik som hämtats från Norge och utveck
lats i Sverige för svenska förhållanden. På 
samma sätt var det med d e maskiner som 
började prövas för att mekanisera skogsdik
ningen. Här var det framför allt Finland, det 
stora skogsdikningslandet i Norden , som 
blev ett föredöme. Men även där an passades 
tekniken för svenska förhållanden. 

Finland har som skogsland betydligt större 
areal än Sverige vilken har ansetts vara dik
ningsvärd. Skogsdikningen har också haft en 
mycket större utbredning i Finland än i Sve
rige. I slutet på 1960-talet uppskattades att i 
Finland cirka tre miljoner hektar skogsmark 
hade dikats och i Sverige 0,4-0,6 miljoner 
hektar.4' En stor del av den finska diknings
arealen lämpade sig för dikesplöjning med 
traktor och dikesplog. Den metoden bö1jade 
också att provas i Sverige under 1950-talet. 

Redan 1949 presenterade tidningen Skogs
ägaren försök från Finland med band traktor 
och olika typer av dikesplogar. Tidsandan 
speglades i artikeln när den finländske för
fattaren argumenterade på ett sätt som på
minde om stämningarna i Sverige 140 år ti
digare. Efter förlusten av Finland till Ryss
land 1809 hade Esaias Tegner i dikten Svea 
uppmanat till nyodling för att "inom Sveri
ges gränser erövra Finland åter". På samma 
sätt skulle den finländska myrmarken efter 
kriget förvandlas till åkrar och skogar. 
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I Finland och särskilt i dess nordliga delar 
finnes mycket vidsträckta och delvis rä tt 
goda kärr- och myrmarker, som kan om
föras till åker e ller skogsmark. Genom en 
utdikning av dessa marker skulle de a rea
ler kunna kompenseras, som gick förlora
de genom kriget. Det förtjänar nämnas, att 
det rör sig om ett område, som är större än 
det till Smjetunionen avträdda området i 
Karelen.42 

I Sverige konstruerades och provades olika 
dikningsplogar under de första åren av 1950-
talet. 43 Domänverket köpte in en av dessa 
modeller för egna försök 1953. Den bestod 
av två delar där först en traktor gick före i 
spåret och lät en wire löpa ut cirka 40 meter. 
Därefter stannade traktorn, fällde ut stöd 
och vinschade in wiren m ed själva plogen 
vilken gjorde ett dike på drygt en halv me
ters djup. Resultatet var mycket gott på de 
marker som provades, m ed en kostnad för 
grävningen per löpmeter som motsvarade 
endast en fjärdedel av den för handgrävda 
diken. På stora öppna dikningstrakter utan 
bottensten var metoden lämplig, men i kärr
aktiga sumpskogar med rik vegetation var 
den olämplig.44 Ett annat problem var att 
det inte gick att anpassa djupet-45 Efterhand 
kom också dikesplogar där plogaggregatet 
var direktkopplat till traktorn.46 

Dikesgrävning med maskin 
Vid mitten av 1950-tale t bö1jade en ny me
tod att prövas. Tidigare hade grävmaskiner 
använts för att ta upp större avloppsdiken 
elle r kanale r. Nu kom mindre speciellt av
passade grävaggregat som lättare kunde ta 
sig fram på skogbevuxna torvmarker. Ma
skingrävningen hade dessutom fördelen att 
dikesdjupet kunde anpassas och d en upp
tagna jorden avläggas så att den inte hind
rade tilloppet till diket. Efterarbetet blev 
dessutom mycket mindre än med spräng
ning och dikesplogning. Däremot blev den 
dikeslängd som kunde grävas per arbetsdag 
inte så lång med dessa metoder. 

Konkurrerande metoder 
Vid mitten av 1950-talet fanns således tre 
konkurrerande grävningsmetoder, förutom 
den allt mindre an vända handgrävningen. 
Det är naturligt att det fanns ett stort intres
se för prisjämfö relser mellan dem. En sådan 
gjordes också av Karl Lindberg 1956 i en av 
Svenska skogsvårdsföreningens folkskrifter. 
Även om det skedde med många reservatio
ner uppskattade han att sprängning med 
dåvarande kostnadsläge låg på cirka 1:70 
per löpmeter, främst på grund av det relativt 



höga priset på dikesdynamit. Kostnaderna 
för maski ngrävning u ppskattade han till 
cirka 1:50 per löpmeter och för plogning till 
cirka 1:-. Problemet med p logningen var 
dock att den krävde speciella terrängförhål
landen för att vara lämplig. Maskingrävning
e n var dyrare men kunde användas nästan 
överall t.'17 

Den metod som först försvan n var dikes
sprängningen som inte kunde konkurrera 
ekonomiskt med den mekaniserade gräv
ningen. 48 Det som korn att avgöra saken till 
maskingrävningens fördel i konkurrensen 
med dikesplogningen var framför all t två 
saker. Dels kunde det nya hydrauliska gräv
aggregatet kopplas till en vanlig befintlig 
jordbrukstraktor och dessutom användas 
för grävningsarbeten på många andra om
råden, som vägbyggen och grundgrävning. 
Dels utvecklades en särskild triangelformad 
formskopa som gjorde de t möjligt att gräva 
direkt i dikets längdriktning.49 De t här gjor
de a tt maskingrävningen alltm er tog över 
dikesgrävningen från d ikesplogarna. I slutet 

I I 

av 1960-tale t var maskingrävning vanligast i 
Norge och Sverige och även i Finland pas
serade 1967 maskingrävningen dikesplog
ningen som den vanligaste dikningsmeto
den. 

En effekt av dikesgrävningens mekaniser
ing blev att ~jälva arbetets status förändra
des. Handgrävningen av d iken var från bör
jan ett reserv- och fyllnadsarbete i skogsbru
ket. När de t behövdes arbetstillfällen, som 
under 1930-talet, ansågs skogsdikning som 
en lämplig uppgift. Med mekaniseringen av 
skogsdikningen krävdes istället stora invester
ingar i maskiner och deras underhåll. Dessa 
allt högre fasta kostnader ställde krav på att 
arbetet skulle utföras snabbt och göras rätt 
redan från början, med minsta möjliga be
hov av efterjusteringar. Genom detta och kra
ven på m ekaniska kunskaper blev skogsdik
ning ett arbete för dem som behärskade den 
nya teknologin.50 Men med maskingrävning
ens a llt större dominans öve r dikesplog
ningen skedde samtidigt en spridning av 
såväl tekniken som den nödvändiga kunska-
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Svenska M osskulturforeningen var mindre intresserad av skogsodling på torvmarker ( se kapitel 2). Vissa försök genom
fördes dock, såsom delta tioåriga försök på Granarps mosse. Försöket var huvucLrnhligen ett dihningsförsök, 111.en. det 
var också influerat av tysha försöh 111.ed lövträds odling j1å torvmarka Som Osvald påpekade i en redovisning av 
f örsöket 1916 utgich inan redan fi'ån böi_jan från att försöket huvudsakligen skulle misslyckas, eftersom endast tall 
tiivs på den högmosse som upj1odlades. I stort sett alla plantor dog ochså. 
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pen. Dikesplogningen ansågs kräva större 
specialkunskaper av dem som utförde den 
medan det var lättare att fä ett lyckat resultat 
med maskingrävningen .51 Därigenom kun
de e n effektiv och re lativt ekonomisk me tod 
spridas bland landets mindre skogsägare 
som snart a nvände den för att öka dikning
en. Särskilt vanligt blev skogsdikning i sam
band med hyggen där grundvattn et befara
des stiga och hota återväxten, så kallad s1..y'dcls
dikn ing. 

Slutsatser 
De förändrin gar som kan utläsas ur histori
e n om ele n svenska skogsdikningen under 
större delen av 1900-talet h ar många olika 
orsake r. Som en linje går en inomvetenskap
lig d iskussion om värdet av att dika för att 
förbättra skogsväxten. Det fan ns på d e n 
punkten betydligt fler åsikter i frågan vid sek
lets bö1jan än vad som tidigare framkommit. 
En allmän skepsis mot dikningens möjlighe
ter att generellt förbättra skogsväxten var all
män bland forskarna. De t var törst på 1930-
talet som Carl Malmsu-öm övertygande kun
de visa att de t var tillgången på mineraläm
ne n som var avgörande för om skogsväxten 
skulle bli lyckad. Att bara avleda vattne t 
räckte inte. 

Men vid sidan av denna inomvetenskap
liga förklaring finns en rad andra till skogs
dikningens förändringar. De första stora dik
ningsföretagen hängde samman med en all
män uppfattning o m att vattnets avledning 
förbättrade klimatet eller i vart fall minskade 
d en lokala froste n. Denna fros tländigh e t 
kunde även vara e t t hot mo t skogens för
yngring och botemedlet var d ikning. Kring 
kraven p å statliga insatser för diknin g i Norr
land kunde såväl d e odlingsoptimistiska 
bönderna som dikningsvänliga skogsbolags
direktö rerna enas. Därför var inte he ller 
vetenskapliga invändn ingar mot beh ovet av 
frostminskningsdikning välkomna. 

Tvärtom var det med be hovet av veten
skaplig legitimitet åt dikning för att före
bygga försumpn ing. Där kunde riksdagen 
snabbt enas om motåtgärder. Dikningen har 
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alltså påverkats av såväl inomvetenskapliga 
som poli tiska faktorer. 

Men förändringarna i skogsdikningens 
omfattning har också varit i högsta grad be
roende av de ekonomiska och teknologiska 
fö rändringarna. Så länge som skogsdikning 
sågs som e tt skogligt u tfyllnadsarbete kunde 
det inlemmas i den arbetsmarknadspolitiska 
åtgärdsarsenalen. Det är därför som 1930-
talets skogsdikningar inte i första hand är 
beroende av skogsbrukets egna behov utan 
av samhällets arbetslöshe tsstatistik. Det är 
tydligt vid det abrupta slutet fö r skogsdik
ningen vid andra världskrigets utbrott. På 
samma sätt är efte rkrigstide ns uppgång av 
skogsdikningen beroende av de nya meto
d ernas gen omslag, framförallt den mekani
serade maskingrävn ingen . Med d enna får 
må nga mindre skogsägare e tt kraftfullt verk
tyg för att särskilt dika vid hyggen a för att 
undvika stigande grundvatten. 

Det är emellertid denna ökning av skydds
dikningen och farhågorna för därmed öka
de kväveutsläpp som på 1990-talet leder till 
politiska å tgärder för att minska skogsd ik
ningen. Därmed har dikn ingen åter gjorts till 
en poli tisk fråga såsom vid seklets början. 

Naturen kan ses som ho t eller hotad, me n 
de t är i ny teknologi, i nya vetenskapliga u pp
fattningar, i olika samhälleliga beh ov fö re
trädda av olika samhällsintressen och i elen 
politiska be handlingen av dessa in tressen 
som människors användning av naturen för
ä ndras. Och när naturen svarar på dessa för
ändringar har vi e n motpart som reagerar 
på vad vi gör. 
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KAPITEL 9 

Förädling och provning av sorter för 
odling på tor-tjord under perioden 
1876-1920 
Mats Gustafsson 

En viktig uppgift för Mosskulturföreningen 
var au utveckla de odlingssystem och växt
följder, som var o ptimala för to n jordar. De 
olika odlingsbetingel e rna på fastmarks- re
spektive tonjord inverkade naturligtvis ock
så på valet av växL5lag och sorter. I de flesta 
växtslag framställde förädlingsföretagen ett 
omfattande material, som sedan provades 
under olika odlingsbetingelser. De generella 
kraven på mossodlingens växtslag och sorl
material vad gäller agronomiska egenskaper 
var, förutom hög avkaslning och god kvali
tet, exempe lvis snabb utveckling och tidig 
avmognad. I synne rhet var en snabb utveck
ling från sådd till skördemognad en viktig 
karaktär på ton jordar i norra och melle rsta 
Sverige. Vidare var vårfroster vanligt före
kommande varför frosttolerans var en viktig 
sonegenskap liksom en stabil och jämn 
skörd oberoende av årsmånsva1-iationen , det 
vill säga odlingssäkerhet. 

I detta avsn iu kommer först växtföräd
lingsföretagens målsältning och verksamhe t 
under slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet au behandlas, och sed an diskute
ras hur man lyckades med målsättningen all 
framställa sortmaterial som var lämpade för 
odling på tor".iordar och om mossodlingen 
var lönsam. 

Växtförädling och 
sortframställning 
Behovet av ett bättre sortmaterial var påtag
ligt då det under slutet av 1800-talet ställdes 
krav på högre avkastning och odlingssäker
het. O mkring år J 870 började man impor
tera högavkastande, utländska soner. Från 
Tyskland importerades sorter av råg och hav
re samt från England höstvetesorter. De var 
alla högre avkastande än de svenska lan tsor
terna, men i ,~ssa avseenden dåligt anpassa
de till vårt klimat. I och med att vallodlingen 
tog fart i samband med övergången till väx
e l bruk och användandet av hande lsgödsel 
blev vallväxter, som klöver och gräs, en a llt 
viktigare del av växtslagen. Odling av foder
rotfrukter blev en betydande inslag i växtfölj
den, när arealen ökade i samband med e tt 
ökat intres e för mjölkproduktion under slu
tet av 1800-taJeL. 1 Sockerbetsodling u Lökades 
kraftigt på 1880-talet, då spannmåJspriserna 
föll och man försökte finna nya alte rnativ till 
smisädesodling.2 Några av de orsaker som låg 
till grund för alt en målinriktad växtförädling 
påbö1jades i vårt land var en ökad import av 
utländskt sortmate1ial, u tsädets ibland bris
tande kvalitet och introduktion av nya grö
dor som skulle anpassas till vårt klimat. 
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Nedan nämns enbart de svenska växtför
ädlingsföretag, som har framställt sorter av 
de växtslag som har haft betydelse för od
ling på tonjord. 

des år 1870 av sjökaptenen och lantbruka
ren Walfrid Weibull. Verksamheten var i 
början irniktad på att framställa högkvali ta
tivt frö av foderrotfrukter. Walfrid Weibull 
hävdade nämligen att det svaga utbytet av 
boskapsskötseln i Sverige till stor del berod
de på bristande tillgång på "saftfoder" un
der vin terhalvåre t. Ett högre utnytrjande av 
foderrotfrukter skulle förbättra situationen.~ 

Weibullsholms Växtförädlingsanstalt i 
Landskrona 
Företaget Weibu llsh olms Växtförädlingsan
stalt, Sveriges äldsta utsädesföretag, grunda-
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ROTFRUKTSODLARE 
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H. WEIBULL 
LANDSKRONA 
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EFTERTRYCK FÖRBJUD ES 

LANDSKRONA 1914 

Figur 9:1 
Företaget W Weibulls i 
Landskrona illustrerade års
bo/1, som utkom från 1904 -
här visas omslaget till 1914 
års boh - innehöll JjJecial
upjJsatse1; odlingsråd och be
skrivningar över olika 
grödo1: Katalogen var gans
ka påkostad, med ett rikligt 
bild-material. Grundaren, 
Walfrid Weibull avled 1903. 
Företaget togs över av hans 
sönei; av vilka Harry Wei
bull stod för utgi,vningen av 
den avbildade katalogen. 



I en prislista år 1870 utbjöds "hemmaodlat 
foderbets- och morotsfrö" till allmänheten. 
Walfrid Weibull strävade efter att det frö 
som salubjöds skulle ha bästa möjliga kvali
tet. Han experimenterade flitigt för att pro
ducera för vårt klimat lämpliga, härdiga sor
ter av god kvalitet, som gav säkert utbyte. 
Vid sekelskiftet 1900-01 vidgades förädlings
arbetet till att också omfatta höstvete och 
vinterkorn. År 1905 inrättades ett laborato
rium för torrämnes- och sockerhaltsbestäm
ningar och året därpå en frökonu-ollavdel
ning. År 1907 anställdes Birger Kajanus. 
Han blev ledare för ett starkt utökat föräd
lingsarbete av rotfrukter baserat på korsnings
förädling. Som ett resultat av detta förädlings
arbete marknadsfördes exempelvis foder
sockerbetan Regia, kålrötterna Balder och 
Oden samt rovan lmmuna.4 Birger K.:'tjanus 
fick också ansvaret för den förädling av vall
växter, som gräs och klöver, och övriga balj
växter som påbörjades 1908. År 1909 starta
des förädling av ärter och 191 1 vårsäd, höst
råg och potatis. Den första marknadsförda 
stråsädessorten var Weibulls sexradiga höst
korn (1911), följt av höstvetet Iduna (1912) 
och Stormråg (1920). Under perioden 1910 
till 1920 marknadsfördes också egna foder
växter, år 1916 timotejsorten Freja, hundäx
ingen Minerva, ängssvingeln Pyramid och 
foderärten Monopol.5 

Grunden till det framgångsrika föräd
lingsarbete och de stora insatser som WeibulJs
holms förädlingsanstalt har gjort för svenskt 
jordbruk grundar sig till stor del på de pion
järarbeten som utfördes av Walfrid , Walter 
och Harry Weibull. 

Sveriges Utsädesjörening i Svalöv 
På initiativ av godsägare B. Welinder och fri
herre F.G. Gyllenkrook bildades år 1886 
"Sydsvenska föreningen för odling och för
ädling av utsäde". Enligt stadgarna skulle 
föreningen "inom sitt område ve rka för od
ling och utveckling av förbättrade sädesslag 
och frösorter och denna odlings tillgodo
görande i inland och utland. "6 I Örebro bil
dades 1889 Mellersta Sveriges U tsädesfören
ing och 1892 slogs de båda föreningarna 

samman och antog namnet Sveriges Utsädes
förening. 1891 bildades Allmänna Svenska 
Utsädesbolaget, som hade till uppgift att upp
föröka och marknadsföra de so ner som togs 
fram av Sveriges Utsädesförening. De första 
åren inriktades arbetena vid Utsädesfören
ingen huvudsakligen på de självbefruktande 
växtslagen vete, korn, havre och trindsäd. 
År 1901 påbörjades förädlingsarbetet i råg 
samt 1904 i potatis och vallväxter. Förädling
en av rotfrukter bö1jade ganska tidigt, men 
inte av Utsädesföreningen utan av Utsädes
bolaget. År 1909 övertog emellertid Utsädes
föreningen ansvaret för rotfruktsförädlingen.7 

De tre första årtiondena inriktades föräd
lingen av stråsäd i första hand på att höja 
avkastningen och öka odlingssäkerheten ge
nom att förbättra vinterhärdigh eten, öka 
stråstyrkan och förbättra motståndskraften 
mot sjukdomar. I början av 1900-talet aktuali
serades också behovet av att förbättra kvali
tetsegenskaper, som proteinkvalitet hos vete, 
stärkelsehalt hos potatis och fodervärde hos 
vallväxter. Kemiska analyser tog fart då den 
nya institutionsbyggnaden togs i bruk år 1908. 
Det stod tidigt klart för ledningen att det 
inte var möjligt att vid huvudanstalten i Sva
löv framställa sorter som var lämpade för 
hela landet. Den första filialen låg i Örebro, 
som en följd av föreningarnas sammanslag
ning 1892. Filialen flyttade emellertid till 
Ultuna år 1897. Sedan följde filialerna i Lu
leå (1906) , Linköping (1914) ochLidköpings
u-akten (1914) , vilken senare lokaliserades 
till Skara (1919). Utbyggnaden av filialsy
stemet fortsatte och under åren 1917- 21 till
kom filialen i Västernorrland (1917) , Värm
land och Jämtland (1918) samt i Kalmar 
(1921). Under filialernas första tid .fungerade 
de närmast som stationer för sortprovning, 
men de fick efterhand överta rollen som för
äcllingscen tra för respektive område.8 Om 
Weibullsholrn var mycket framstående inom 
rotfruktsförädling under perioden 1870-
1920, var Sveriges U tsädesfören ing under 
samma period dominerande inom su-åsädes
förädlingen. Här skall endast nämnas den 
första sorten i de växtslag som var viktiga för 
odling på tonjord. Havre: vit borstlös Prob-
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steierhavre ( 1897), svart tatarisk Plymhavre 
(1898); Tvåradskorn: Printice och Plymage 
( 1893); Sexradskorn: Jättesexradskorn 
(1901); Råg: Stjärnråg (1913); Foderärt: Gröp 
(1907); Rödklöver: Medeltidig (1913); Timo
tej: Primus (19 14) ; Hundäxing: Skandia 
(1914); Ängssvingel: Svalöfs sena (1917) .9 

Tack vare ett utbyggt filialsystem och pi
onj ärarbete n inte minst av Hjalmar Nilsson 
och Herman Nilsson-Ehle blev verksamhe-
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ten vid Sveriges Utsädesförening framgån gs
rik både nationell t och internationellt. 

Algot Holmberg & Söner 
Utsädesföretaget, beläget vid Fiskeby intill 
Norrköping, var ett av d e absolut äldsta i 
Sverige och grundades redan år 1822 av 
Pehr Holmberg . Det var sonson e n Algot 
Holm berg, som efter studier i utlandet, lade 
grunden till företagets framtida verksamhet. 

Figur 9:2 
Inte långt från Landskrona, 
i Svalöf, huserade Weibulls 
konkun-enl på rnark.naden, 
Allmänna Svenska Utsädes
bolaget, sorn även det u_tgav 
kos/saimna kataloge1: A ven 
här avbildas 1 914 års upp
laga. Katalogen innehöll en 
jJresenlation av nya och 
saluförda sorter sarnl olika 
specialartikla1: 



Från år 1891 specialiserade sig företaget på 
produktion och försäljning av utsäde, be
varande av östgötska och mellansvenska lokal
sorter av foderrotfrukter och vallbaljväxter, 
senare tillkom också potatis, samt olje- och 
proteinväxter. Sortmaterialet omfattade 
bland annat Göta kålrot, som härstammade 
ur den sedan gammalt, lokalt odlade "Öst
göta kålrot". Andra sorter som lanserades 
u nder perioden 1870- 1920 var exempelvis 
vårkornet Östgöta Flättring och rödklöve rn 
Östgöta sen .10 

Fröhandelsföretag 
Förutom växtförädlingsföretagen fanns en 
låg rad företag som inte hade någon egen 
växtförädling, men som salubjöd frö av jord
bruksväxter. För att endast nämna några: 0. 
Norrmans Fröhandel i Malmö och Lund, 
Aktiebolaget Fröodlingens Fröhandel i Gö
teborg, Linköpings Fröhandel, Axel Ljung
dahls Fröhandel i Eskilstuna, AB Enköpings 
Trädskola & Fröhandel och Västernorrlands 
Läns Trädgårdsförening i Härnösand. 

Växtförädlingsmetodik 
Innan växtförädlingen startade utnyttjades 
åkern framför allt till stråsädesodling, me
dan foder till djuren hämtades från ängen. 
Av stråsäd odlades mest gamla sorter, som 
var lokalt anpassade till en viss bygd, så kall
lade lantsorter. Exempel på sådana lantsorte r 
är Upplands lantvete, Östgöta gråråg och 
Gotländskt lantkorn.11 Lant.sorterna var inte 
som dagens sorter enhetliga och konstanta 
utan varierade i o lika egenskaper och ut
gjorde blandningar av olika typer - en värde
full variation som kom att utnyttjas i växtför
ädlingsarbe tet. 

Växtens reproduktionssätt bestämm er i 
hög grad den förädlingsstrategi som har an
vänts för att framställa sorter av ett visst växt
slag. Hos självbefruktande växtslag, som 
vete, korn och havre, pollineras blommorna 
av det egna pollenet och i allmänh et utan 
att blommorna öppnar sig. Av dessa växtslag 
kan man därför framställa mycket enhetliga 
sorter. Hos korsbefrukta nde växtslag, som 

råg, många gräs, klöver och lusern, överförs 
däremot pollenet från en p lanta ti ll en an
nan genom insektpolline1;ng eller av vinden. 
Ett välkänt fenomen är att "rågen ryker", som 
innebär att pollen släpps från de uthängan
de ståndarna och transporteras med vinden 
till omgivande rågblommor. Korsbefruktan
de växter har ofta något slag av självsterili
tetssystem, som hindrar de t egna pollenet 
att växa ned och befrukta äggcellen . 

Växtförädling av självbefruktande 
växtslag 
De förädlingsstrategier som användes för att 
framställa sorter av ~jälvbefruktande växtslag 
var fram till ] 920 de ls massurval de ls pedi
greemetoden och kombinationsförädling. 

Massurval. När växtförädlingsarbete na 
påbö1:jades var sortframställninge n anpas
sad till Darwi ns teorier, de t vi ll säga att ge
nom upprepat urval förbättra en sorts egen
skaper. Man gjorde urval i heterogena lant
sorte r genom att plocka bort plantor med 
ofördelaktiga egenskaper och avvikande ty
per (negativt massurval) eller genom att 
välja ut ett anta l vackra plantor (positivt 
massurval), som man sedan förökade. De tta 
upprepade massurval medförde en viss ren
odling av lantsorterna, men gav inte de stora 
framsteg i självbefrukta nde växtslag som 
man hade förväntat sig. Exempelvis konsta
terade Hjalmar Nilsson , föreståndare för 
Sveriges Utsädesförening, under 1890-talet 
att e tt rnassurval under sex generationer in te 
hade lett till någon större framgång. 12 Egen
skaper som e tt styvare strå i de t stråsvaga 
Chevalierkornet hade inte uppnåtts, då man 
ännu inte var medveten om skillnaden av att 
göra massurval i självbefruktande j ämfört 
med korsbefruktande växt.slag. 

Pedigreemetoden. Redan 1890 började tre 
förädlare i Svalöv med individurval fö r att 
lösa upp och studera den variation som 
fanns i de gam la lantsorterna. Arbetet visade 
att de utvalda l inje rna var enhe tl iga och 
konstanta. Hjalmar Nilsson utvecklade en 
förädlingsmetodik som gick u t på planturval 
och avkommebedörnning. 12 En principskiss 
på hur denna förädling gick till enligt pedi-
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greemetod en visas och beskrivs i diagram 
9:1. Pedigreeurval i d e gamla lan tsorterna 
ledde till be tyd ande förädlingsframsteg, 
som exempel kan nämnas Gullkorn ur lant
ko rn från Gotland, sam t havresorterna Guld
regn och Seger, som härstammade från vipp
u rval gjorda 1892 u r Milto nhavreY Den 
övervägande delen av det stråsädesma terial 
som provades på Mosskulturföreningens för
sökssta tion vid Flahult under 1900-tale t ut
gjordes av svenskförädlade pedigreesorter.14 

Kombinations.förädling. Genom att u tgå från 
lantsorterna "valde" man lämpliga type r ur 
den befintliga varia tion som förekom . Ge
no m en planmässig korsningsförädling hm-

Lantsort 

de man sammanföra agronomiskt goda egen
skaper från olika föräldrasorter och därmed 
göra ytte rliggare fram steg. Hur sedan selek
tio n i h ybridmaterialet går till fram går av 
och beskrivs i diagram 9 :2. Även om kors
ningsförädling påbö1jades i början av 1900-
ta le t, skulle de t dröj a till 1910-tale t innan 
någon sort marknadsfördes, men sannolikt 
provades dessa tidigare på Mosskulturfören
ingens försöksstation vid Flahult. Exempel
vis var Svalövs svarthavre Klock II troligen 
en spontan korsni ng mellan Guldregn och 
Klock I. Ur korsningen Klock II och Stormo
gul, som gjordes av Nilsson-Ehle, marknads
fördes svarthavresorten Klock III år 1917. 

U rsprungsmaterial 

Gl 000000 00 0 Planturval 

t i I 
G2 [J [J [J A vkommebedörnning 

I \ ~ \ 
Planturval 

G3 □ □ □ □ A vkornmebedömning 

I I I \ Planturval 

G4 D □ □ D A vkastningsförsök 

I t t ~ 
A vkommebedörnning 

G5 CJD DD A vkastningsförsök 

Diagram 9:1 
Pedigreemetoden var en föriidlingsmetod för självbefruktade växtslag såsom havre och korn. Ursfmmgsmateria/,et, som 
åtminstone till att börja med utgjorde en lantsort, såddes ut i ett glest bestånd (Cl ). Bland de enskildtt/Jlantorna 
gjorde man urval, skördade frö av de bästa, som såddes ut nästa odlingssäsong (C2). Ånyo gjordes ell nyll planturval 
och frö skördades plantvis. Efter par generationers planturval /Jrovade man avkastnings.förmågan i jämförande försök 
(G4 ). När avkomman var enhetlig, hade hög avkastningsfdrmåga och var odlingsvärd marknadsfördes någon av de 
bästa linjerna som en ny sort. 
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Weibullssorten Ekohavre var resultatet av en 
korsning mellan Guldregn och Leutewitzer 
Gelbhafer. 1" 

Förädling av korsbefruktande växtslag 
Massurval. Många växtslag, som råg, åtskil
liga vallgräs, rödklöver och rova, har olika 
syste m att gynna korsbefruktning, det vill 
säga hindra självbefruktning och gynna 
överförin g av pollen från en p lanta till en 
annan. Genom denna korsbefruktning får 
varje planta i en population en unik kombi
nation av arvsanlag (genotyp) , som till en 
viss grad skiljer sig från alla andra p lantors 
genuppsättning i populationen. I en popu
lation, som består av en rad o lika genotyper, 
kan man bedriva urval så att man gynnar de 
agronomiskt fördelaktiga genotyperna. Ex
empel på effekten av upprepat massurval ä r 
förbämad sjukdomsresistens och ökad vin
terhärdighel bos rödklöver samt höjning av 
olje halte n i vitse nap. Hundäxi ngsorten 
Skandia är ett resultat av ett sådant massur
val. 16 Ofta är det dock önskvärt att göra en 
avkommebedömning av de utvalda plantor-
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na, en familjeförädling, se diagram 9:3. Hos 
rotfrukter, som rova och foderbeta, bar man 
möjlighe t att studera plantutveckling och 
rotform det första året, för att nästa år plan
tera ut rötter av de bästa genotyperna och 
sedan skörda frö. Ett u tmärkt exempel på 
denna förädlingsmetodik är Weibulls fram
gångsrika arbeten med rotfrukter. I 1914 års 
årsbok redogör förädlaren C. Hallqvist för 
den förädlingsmetod som användes vid Wei
bullsholm, nämligen familjeförädling. Ge
nom individ- eller familjeurval i äldre sorter 
förädlades nya eliter av bland annat foder
betan Cylinder Barres och rovan Tellus Bort
felcler.17 

Kombinations- eller korsnings.förädling. Många 
av våra växtslag bar en gång uppkommit ge
nom spontana korsningar mellan två arter, 
exempelvis kålrot och raps, som båda har en 
genuppsättning från kål och en från rova. 18 

En av människan skapad artkorsning är Tri
ticale, som är en hybrid melJan råg och vete. 
På Weibullsh olm bö1jade man tidigt att ar
beta med korsningsförädling i rotfrukter. 19 

Kajanus skriver i en uppsats 1914: "Bastard-

Korsning mellan utvalda föräldrar 

Korsningspopulation 

Urval av enskilda plantor 

Avkastningsförsök 

Diagram 9:2 
Kombinations- eller korsnings.förädling. Primärt korsades två föräldrasorter eller förädlingflinje1: Korsningsfröet sc1s 
u t och fröet skördas (F/ Detlrt frö bildar nästa generations f1of1u lation (Fz). A lla F2-plantor skördas enskilt och sås u t 
jJlan tv is i nästa generation (F, ). I de bästa F

1 
linjerna görs plan turval och ji"öfrån dessa fJlantor skördas och sås u t 

i nästa generation (F
4

) . Förnyat fJlan turval görs till man upfmått en enhetlig avkomma. Avkastning och odlings
värde />rovas i j ämförande försök och elen bästa utgör basen för en ny sort. 
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Lantsort Ursprungsmaterial 

Gl 0 0000000 Fröplantor 

t t t t 
Gl 

□ [j[J[J 
Rötter 
Familjeurval 

I 
G2 0 0000000 Fröproduktion 

I \ t \ 
G3 

□□□~ 
Rötter 
Familjeurval 

I 
G4 0 0000000 Fröproduktion 

Diagram 9:3 
Principskissfdr familjeförädling i korsbefruktade växtslag, exemplet rovor. Frö av ursjmtngsmaterialet, som kan va.m 
en lantsort eller liknande, sås ut (Cl). Rotform etc. bedöms och i de utvalda familjerna sparas rötterna av de bästa 
plantorna och Lagras över vintern. Frö f1roduceras familjevis nästföljande odlingssäsong (G2) . Fröet sås ut det trerlje 
året och nytt planturval görs inom de olika familjerna. De utvalda plantorna/familjerna producerarji·ö följande 
säsong (G4 ). Dessa tvåå:rscykLar kan upprepas så länge det behövs. Lovande familjer han sedan jJrovas i avkastnings
försök, där de bästa eventuellt blir en ny sort. 

e ring af foderrotfrukter har å Weibullsholm 
utförts i rätt stor omfattning sedan år 1907. 
Därvid har korsningar företagits mellan oli
ka foderbetor, mellan foderbetor och socker
betor, mellan olika rovor, m ellan olika kål
rötter samt mellan rovor och kålrötter"20. 

Urval i korsningspopulationer resultera
de exempelvis i fodersockerbetan Regia, 
kålrötterna Balder och Oden samt rovan 
Immuna. Under 192O-talet och framåt kom 
kombinatio nsförädling att bli den domine
rande förädlingsmetoden.21 
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Mossodlingens växtslag 
Under perioden 1886 till 1920 provades ett 
stort an tal växtslag för even tuell odling på 
moss- och dxjordar. Några exempel är ärtväx
ter som getväppling, kråkvicker och blodklö
ver, ett stort an tal vallgräs, sädesslag som vete 
samt grönsaker som spena t, kål och persil
ja.22 I början av Mosskulturföreningens verk
samhet provades också ett stort antal utländ
ska sorter, som dock i många fall in te visade 
sig vara anpassade till vårt klimat, särskilt 
inte på småländska höglandet. De växtslag 
som redovisas nedan är alla viktiga och in-



gick i de flesta växtföljder vid odling på torv
jord. 

Korn 
Sädesslaget ko rn har odlats i Sverige sedan 
bondestenåldern för cirka 6 000 år sedan. 
Det är ett självbefruktande växtslag, som an
vänds dels till foder dels till m alt vid bryg
gandet av öl, men förr i tiden var det mycke t 
vanligt att korn användes till brödbakning 
och grötkok. I mitten av 1800-talet var korn
arealen 200 000 - 300 000 hektar, för att öka 
kraftigt under 1950-talet och kulminera på 
1980-talet, då arealen uppgick till 700 000 
hektar.23 Det finns två typer av ko rn nämli
gen höstkorn, som knappast odlas utanför 
Skåne, och vårkorn , som odlas i hela landet. 
Sortmate rialet i vårkorn brukar i sin tur in
de las i tvårads- och sexradskorn. Sexradskor
net har främst odlats i områden med en kort 
vegetationsperiod och följaktligen har två
radskorn dominerat i södra och mellersta 
Sverige och sexradskorn i norra Sverige. 

Avkastning på torvjord 
Det har utförts ett antal jämförande avkast
ningsförsök med korn i Mosskulturfören
ingens regi. År 1911 redovisas ett femårigt 
kornförsök på tonjord med både tvårads
och sexradskorn.21 

Bland tvåradssorterna hade Plymagekorn 
den i särklass högsta avkastningen och Svan
halskornet var tidigast med i genomsnitt 66 
dagar från sådd till axgång. Alla sorterna av 
sexradskorn var betydligt tidigare än två
radssorterna och lantsorten från Dalarna 
uppnådde den högsta avkastningen följt av 
Värmlandskorn. 

Ett annat försök startades år 1914 med två 
kornsor ters avkastning på tonjord.25 

Den låga avkastningen 19] 4 berodde på 
frost och torka och 1915 på svåra vårfroster. 
Värt att notera är att Gullkornet har en gans
ka liten variation i kärnskörd (2 140-2 580 
kg), medan den årsvisa variatio nen var be
tydligt större hos sorte n Primus ( 1 339-
2 258), det vill säga att Gullkornet inte bara 
hade högre avkastning utan var också betyd
ligt odlingssäkrare än Primus. 

Jämförande avkastningsförsök med olika kornsorter odlade på sandblandad tonjord under åren 1907 till 1911. 

Sort Antal Kårn- Telativ- Halm Dagar till Utsåde frå n 

år skörd (kg) tal (kg) axgång 

2-radskorn 
Plymage 5 2 807 109 5 098 70,0 Örebro 

Prinsess 3 2 478 96 5 076 76,8 Svalöv 

Primus 5 2 581 100 4687 71,4 Svalöv 

Svan hals 5 2 473 96 4556 66,4 Svalöv 

Himalaja 4 2447 95 5 246 86,0 Svalöv 

6-radskorn 
från mellan Sverige 5 2 495 97 5 017 62,4 Svalöv 

från Värmland 5 2 606 101 5 636 61,6 Långbanshyttan 

från Dalarna 5 2 706 105 4878 58,4 Rättvik 

från Jämtland 5 2 544 99 4568 57,4 Östersund 

från orrbotten 5 2 435 94 4077 55,8 Luleå 

Fyraårigt försök med korn vid Flahult. 

Son Kärnskörd (kg) / hektar Mv. Relativtal Utkom år 

1914 191 5 19]6 1918 

Primus l 536 1 339 2 258 1 757 l 722 100 1 901 

Gull 2 l43 2 230 2 580 2 140 2 273 132 1913 
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Förädling och sorter 
Förädling av vårkorn började redan då Sve
riges Utsädesföreni ng bildades. Under de 
första decen n ierna ägnad es mycket tid åt 
renodling av odlade Ian tsorter och stammar. 
Svalövssorter dominerade marknaden efte r
som Weibullsholm inte startade vårkornför
ädlingen förrän 191 1. Hög kärnavkastning 
var redan från bötj an en viktig agronomisk 
karaktär, men samtidigt betonade man vik
ten av odlingssäkerhet. Med odlingssäkerhet 
menas att en sort skall under såväl gynnsam
ma som ogynnsamma odlingsbetingelser vara 
odlingsvärd och ge en hög, j ämn avkastning. 
En rik halmskörd var, till skillnad från dagens 
förädl ingsmål, betydelsefull. En god stråstyr
ka betonades också, men det fick helst inte 
ske på bekostnad av strålängden. Under de 
första åren var sortframstä llningen baserad 
på massurval, men redan under 1890-tale ts 
första hälft övergick man till lirtjeurval (pe
d igreemetoden ) . De första artificiella kors
ningarna, som fick p raktisk tillämpning, 
gjordes redan 1908, m en resulterade först 
1926 i sorten Segerkorn .26 

Höstkornförädlingen startade på Wei
bullsholm den stränga vintern 1900- 01, då 
man i e tt utvintrat höstkornfält tog till vara 
några överlevande p lantor. Efter renodling 
och uppförökning kunde man marknads
föra Weibu lls sexradiga höstko rn år 1911. 
Det skulle dröja ända till 1927 innan Sveri
ges Utsädesförening började med förädling 
av höstkorn .2; 

Några av de viktigaste kornsorterna vid 
odling på dy- och tor".iordar är följande.28 

Vårkorn - tvårads 
Svalövs Svenska Plymageko rn, som mark
nadsfördes 1896, ä r en reno dlad linje ur 
svenskt Plymagekorn, som i sin tur härstam
made från en gam mal svensk stam av bred
radigt tvåradskorn. 

Sorten Prinsess, som marknadsfördes 1897, 
var resultatet av ett urval år 1892 i sorten P1in
tice, som ursprungligen kom från England, 
men som via Danmark nådde Sverige. 

Svanhals var ett urval i svenskt Plymage
korn, som marknadsfördes 1899. Primus var 
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ett annat urval i svenskt Plymagekorn , som 
utbjöds 1900. 

Gullkorn, som först benämndes Perlkorn, 
hade sitt u rsprung i ett planturval i Got
landskorn och fö rädlades enligt pedigree
metoden . U rvalet gjordes redan 1897 och 
sorten utbjöds till odling 1913. Efter Gull 
kom ingen ny sort av tvåradskorn förrän 
1925. 

Vårkorn - sexrads 
Svalöv sålde stammar av Svalövs Barbarossa 
och Svalövs Jätte, som båda kom ur Manchu
riskt sex radskorn, samt Skånskt sexrads
korn. 

Vega u tbjöds till odling 1920. Vega, som 
var ett sex radskorn för odling i norra Sve
rige, utgjorde ett urval i Brändökorn. Sor
ten Vega framställdes vid Sveriges Utsädes
förenings filial i Luleå. 

Innebar förädlingen någon 
avkastningshöjning? 
Baserat på de j ämförande försöken har det 
vari t m öjligt att sammanställa den relativa 
avkastn ingsökn ingen under åren 1907-18. 

Diagrammet visar den relativa avkastning
en hos tio kornsorter, som odlats i j ämföran
de försök på tonjord under åren 1907-18. 
Medelavkastningen hos sorten Primus har 
satts ti ll 100 och staplarna visar respektive 
sorts avkastning jämfört med Primus. 

Av tvåradssorterna ä r Prinsess (1897) den 
första marknadsförda sorten i försöken och 
den enda sort som har lägre avkastning är 
Himalaja. Högst avkastning har Gull (1913) 
och Svan hals ( 1899). Försöken visar att en 
avkastningshöjning på torvmosseodlingar är 
att förvänta i samband med introduktion av 
nya förädlade kornsorter. Utsädet av sex
radskornet från mellersta Sverige (sort 6) 
har enligt uppgift kommit från Svalöv, medan 
de övriga sorterna troligtvis är lokalt odlade 
stammar. Av dessa provade sexradskorn har 
lan tsorten från Dalarna den högsta avkast
ningen med relativtalet 108 Uämfört med 
100 för Primus). 



Diagram 9:4 
135 - -- -- ---------- -

Relativ avkastning i korn 
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Sort 

Relativ avkastning av tvårads- och sexradskorn 
Tvåradskorn, sort 1- 5 Sexradshorn, Sort 6-10 
l. Princess 6. Mellansverige, Svalöv 

4 Gull 
9. Jämtland 
10. Norrbotten 2. Svanhals · 7. Värmland 

5 Himalaja 
3. Primus · 8. Dalarna 

Råg 
Rågen är ett korsbefruktande växtslag, som 
i vårt land började odlas under järnåldern. 
På grund av sin anspråkslöshet och goda 
vinterhärdighe t var rågen länge det vikti
gaste brödsädesslaget i Sverige - idag är det 
vete. Odlingsarealen av råg var på 1880-talet 
376 000 hektar, vilket motsvarar ungefär tolv 
procent av åkerarealen, men har från 1920-
talet successivt minskat till 55 000 hektar på 
1980-talet. 29 

Avkastningsförsök med råg. 
Avkastningen redovisas i kg kärnskörd per hektar. 

Avkastning på torvjord 
Det är relativt få resultat avseende jämfö
rande avkastningsförsök med råg redovisade 
i föreningens tidskrift. De här visade för
söken pågick under åren 1906-11 på torv
jord vid Flahult, dock inte alla sorter va1je 
år. Som jämföre lse redovisas försök på kärr
jord i Torestorp och avkastningsförsök år 
1913 på tolv fö rsöksplatser från Svalöv i 
söder till Örebro i norr.30 

Flahult 1906-J l Antal Kärnskörd Torestorp Tolv försöksplatser 1913 

Sort försöksår (kg) Sorter Kärnskörd 
(kg) (kg) 

Midsommarråg 3 1 844 2 522 Stjärnråg 2 749 

Svensk gråråg 6 l 703 2 601 

Probsteierråg 4 I 600 
Norrlandsråg 4 1534 
Breragnerråg 4 1509 Bretagner 2 399 

Pctkuser 6 I 477 2 469 Petkuser 2 456 
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Kärnskörden på ton'.iord i Flahult är be
tydligt lägre än på känjorden i Torestorp. 
Förklaringen är säkert den som redovisas i 
föreningens tidskrift att på mossodlingarna 
vid Flahult inträffar ofta froster och att torv
jorden vissa år har en benägenhet att frysa 
upp. Avkastningen för sorterna i Torestorps
försöket är på samma nivå som genomsnit
tet på de tolv försöksplatserna. 

Förädling och sorter 
Det svenska förädlingsarbetet med råg på
börjades vid Sveriges Utsädesförening år 
1901 och på Weibullsholm 1911. De sorter 
som odlades innan 1901 var dels svenska 
lantsorter, exempelvis Gotlandsråg och Öst
göta gråråg, och dels utländska sorter främst 
från Tyskland. Dessa sorter blev utgångsma
terial för den nystartade förädlingen , såle
des kom Petkuserråg att bli det viktigaste 
utgångsmaterialet för många svenska sorter. 
För att producera råg av god kvalitet krävs 
en hög odlingssäkerhet. Förädlingsmålen 
var därför förutom hög avkastning en bra 
stråstyrka, god vinterhärdighet och en tidig 
mognad.3 1 Råg är en korsbefruktare, vilket 

206 

bland annat innebar att förädlingsmetoder
na fick anpassas därefter. Erik W. Ljung, 
som var rågförädlare på Sveriges Utsädesför
ening åren 1904-44, använde sig av uppre
pade urval och avståndsisolering av ett antal 
utvalda plantavkommor. Den första rågsor
ten, Stjärnråg, som marknadsfördes 1913, 
var e tt planturval i Petkuserrågen. Wasaråg 
(1918) var ett urval ur en finsk lantsorl och 
därför lämpad för odling i områden där 
mycket härdiga sorter krävdes. Stormråg 
(1920) var en Weibullssort, som härstam
made från ett urval i Petkuserråg. Redan då 
Stjärnrågen introducerades hade korsning
ar mellan olika rågsorter utförts, men det 
skulle dröja till in på 1920-talet innan den 
första kombinationsförädlade rågsorten ut
bjöds till odling.32 

Havre 
Havren fick först på 1700-talet en a llmän 
spridning i vårt land och är därmed vårt 
yngsta sädesslag. Den skiljer sig från våra öv
riga sädesslag främst genom sin blornställ
ning, vippan. Havren är ett anspråkslöst och 

Figur 9:3 
Svart klockhavre. 
Av Svenska Mosskultur
foreningen utförda vegeta
tionsforsök j1å madjorrl med 
sorten Svart Klockhavre, 
år 1899. 



tåligt sädesslag och kan därför odlas över 
hela vårt land. Den odlas främst som foder
säd och saknar betydelse som brödsäd, men 
av kärnorna gör man gryn. Havren är ett 
självbefruktande växtslag och har traditio
nellt indelats i vithavre- och svarthavresor
ter, all t efter kärnans färg. 

Avkastning på torvjordar 
Redan åren efter Mosskulturföreningens 
start gjorde man odlingsförsök med havre. 
Från mossodlingar vid Bjärka-Säby, sydost 
om Linköping, rapporterar T. Olbers år 1889 
i föreningens tidsskrift om gödslingens ef
fekt på havrens avkastning.33 Eftersom arti
keln återspeglar mossodlingens första skede 
kan det vara in tressant ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv att åte1-ge en del av informatio
n en. Innan odlingsarbetet påbörjades var 
mossarna bevuxna med buskar och starr 
samt användes till slåtter och bete, men i 
båda fa llen utan någon nämnvärd avkast
ning. Vissa mindre delar av mossarna hade 
varit uppodlade i fyrtio år, med det egent
liga uppodlingsarbe te t började 1885. Mos
sarna hade huvudsakligen bearbetats genom 
bränning, dikning och skumplöjning. En 
del av torvjorden hade blandats med sand 
och sedan kalkats. På senvintern, så snart 
snön smält, gödslade man torvodlingarna 
med superfosfat och kalimagnesium, som 
harvades ner efter rjällossningen. Mossod
lingen hade samma växtföijd som fasunar
ken, då mossarna låg spridda och brukades 
ti llsammans med den angränsande fast-

marksjorden. Den åttaåriga växtföljden var 
år 1) träda, 2) råg, 3-5) gräs, 6) havre, 7) 
rotfrukter och 8) blandsäd. Av havre skörda
des omkring 15 tunnor per tunnland, där 
en tunna var cirka 147 li ter och ett tunnland 
är ungefär½ hektar eller 4 937 kvadraune
ter. Skörden av råg var åtta tunnor, av rova 
och kålrot 200 tunnor och höskörden upp
gick till 1 290 kg per tunnland. Säden kraka
des på stör och höet hässjades. Efter det att 
kostnaderna hade dragits av blev nettovins
ten omkring 15 kronor per tunnland. 

Avkastningsförsök med havre 
Eftersom nya sorter framställdes av Sveriges 
Utsädesförening med jämna mellanrum var 
det viktigt att pröva avkastningen på torv
j ord genom att göra jämförande försök. E tt 
sådant sortförsök planlades år 1905 och på
gick till 1910 med föijande resultat.34 

Avkastning (medelvärde) och utvecklings
längd hos n io svarthavresorter provade i jäm
förande försök på sandblandad tonjord åren 
1905-10. 

Bland vithavresorterna gav segerhavren 
den största avkastningen, men sorten var 
sam tidigt nästan lika sen som den gamla 
svenska lanthavren. Gul tysk mosshavre gav 
en bra skörd och var tidig j ämfört med de 
övriga sorterna. Bland svarthavresorterna 
var tysk mosshavre den högst avkastande, 
följd av Presidenthavre och Svalövs moss
havre. Dessa sorter var också tidiga med en
dast 110 dagar från sådd till skörd. 

Avkastning (medelvärde) och utvecklingslängd hos åtta vit.havresorter provade i jämförande försök på sandblandad 
tonjord åren 1905-10. 

Sort Antal Kårnskörd Relativ- Vippgång Skörd 
skördeår (kg/ ha) tal antal dagar antal dagar 

Vithavre 
Segerhavre 3 I 946 125 85 129 
Dalahavre 5 1 610 104 77 116 
Guldregnshavre 6 I 518 98 81 123 
Probsreierhavre 6 I .554 100 83 129 
Ligowohavre 6 1 512 97 79 122 
Borstlös probsteier 3 1 453 94 86 128 
Svenskt. lantl1avre 3 1 271 82 8 1 121 
Gul tysk mosshavre 6 1 845 119 70 112 
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Avkastning (medelvärde) och utvecklingslängd hos nio svarthavresorter provade i jämförande försök på sand
blandad tonjord åren 1905-10. 

Sort Antal Kärnskörd Relativ-
skördcår (kg/ha) 

Svarthavre 
Klockhavre 6 1 683 
SL01mogulhavre 3 1 581 
Tatarisk plymhavre 6 l 834 
Svalövs mosshavre 5 2 093 
Svart lan thavre 3 l 761 
Mesdagshavre 6 2182 
PresidenLhavre 3 2172 
Tysk mosshavre 6 2 283 
Canada havre 3 1 500 

Intressan t är också att jämföra avkastningen 
på olika jordar, för att få ett begrepp om av
kastningspotentialen på landets tonjordar 
j ämfört med på lerjordar i södra Sverige. En 
sådan sammanställning är redovisad i Sva
lövs årsredogörelse år 1919.35 

Några havresorters avkastning i lokala sortförsök i 
mellersta Sverige under åren 1908 till 1917. 
Relativtal är sorternas kärnskörd på le1jord, sandjord, 
mulljo rcl och dy/tonjord i förhållande ti ll Segerhav
rens kärnskörd på le,:jord. På le,jord avkastade Seger
havren i genomsnitt 2520 kg per hektar. 

Sort Relacivtal på ol ikajordar 
lera sand mull dy/torv 

Vithavre 
Segerhavre 100 91 105 92 
Guldregnshavre 98 87 105 96 
Ligowohavre 90 

Svarthavre 
Klockhavre II 99 93 JO] 83 
Klockhavre Jll 106 100 111 92 
Stormogulhavre 105 96 l 11 89 
Fyrishavre 98 89 96 77 

Kämsl!iird, 111v. 2 545 2 338 2 637 2 219 
Relalivlal 100 92 104 87 

Av dessa sorter är svarthavresorterna Klock
havre III och Stormugulhavre på mulljordar 
i me llersta Sverige de högst avkastande med 
runt 2 800 kg per hektar. Fyris svarthavre är 
inte lämpad för mossoclling, då sorte n på 
alla j ordar avkastar mindre än övriga svart
havresorte r. I genomsnitt uppnås elen hög-
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tal 

100 
94 

109 
124 
105 
130 
129 
136 
89 

Vippgång Skörd 
antal dagar antal dagar 

81 125 
85 131 
82 127 
68 llO 
81 122 
68 110 
68 Il 0 
68 110 
83 122 

sta avkastningen på mullj orclar följt av ler
jordar. Tonjordarna har en avkastning som 
under perioden är ungefär 13% lägre än på 
lerjordar, en förvånansvärt hög siffra. 

Förädling och sorter 
Redan då Utsädesföreningen bildades påbör
jades förädlingen av havre , eftersom havren 
var det mest odlade växtslaget i slute t av 1800-
tale t. Genom massurval i lan tsorter kunde 
man förbättra dessa. Man valde ut agrono
miskt goda plantor och slog ihop fröskörden 
från dessa till en ny sort.36 Så tillkom elen för
sta i Sverige förädlade sorten (1897), nämli
gen Svalövs borstlösa Probsteierhavre. 

När förädlaren Hjalmar Nilsson vid Sve
riges Utsäclesförening på 1890-talet var an
svarig för havrearbetena så hade han dels en 
ny förädlingsmetocl till sitt förfogande (pe
digreeförädling) och dels en strävan att göra 
grundliga undersökningar av växtslagets 
morfologi och avkastningspotential. Om 
svartl1avren skriver han 1901 bland annat: 

... att färgen på hafrekornet eger en b lott 
underordnad betydelse, att de s. k. svarta 
nyanserna fö ijaktligen äro alldeles likstälda 
med de hvita e lle r gula eller gråa och så
lunda visst icke, så som man i a llmänhet 
antagit, uunärka e n väsentlig skild grupp 
af hafrcso rter. 

Hans icleer kom dels att realiseras i en n y 
indelning av havrematerialet baserat på vip
pans utseende, och dels att styra det fortsatta 
förädlingsarbetet och sortframställningen.37 



Svart Tatarisk 
Plymhavre (1898) 

I 

Miltonhavre 

I I I 

Stormogul x Klockhavre x Guldregnshavre 
(1901) (1901) (1903) 
l'----- ~-----'I I'-----~-----'' 

I I 

Klockhavre 111 Klockhavre 11 
Figur 9:4 
Härstamningsschema för 
Klockhavre II och III. 

Planturval med avkommebedömning (pedi
gree) blev förhärskande på 1890-talet och 
vithavresorten Ligowo, som marknadsfördes 
1898, var resu ltatet av en pedigreeförädl ing 
ur Vilmorins Ligowohavre. Hur de olika för
ädlingsmetoderna avlöste va randra framgår 
av härstammningsschemat för svarthavre
sorten Klock IIP8 

Genom linjeurval i Svarthavren Tatarisk 
Plym kunde de två sorterna Stormogul och 
Klockhavre marknadsföras å r 1901. Klock
havre III härstammar från en korsning mel
lan Stormogul och Klockhavre. Vithavren 
Milton var en variabel Amerikansk Probstei
erliknande sort. Redan på 1890-talet valde 
Hjalmar Nilsson ut 30 linjer ur Miltonhavren. 
Två av dessa var särskilt lovande och H er
man Nilsson-Ehle, som efterträdde Hjalmar 
Nilsson som havreförädla re, kunde fram
ställa två nya sorter, nämligen den gu lkär
niga Guldregn och vitkärniga Segerhavren.~9 

Planturval i korsningen mellan svart klock
havre och vit Guldregnshavre gav upphov till 
svarthavren Klock Il. Under perioden 1897 
till 1920 framställde Sveriges Utsädesfören
ing 18 havresorter av vilka n io var svarthav
re, vilke t vittnar om duktiga förädlare och 
framgångsrika förädlingsmetoder. 

H ar den svenska förädlingen av havre 
ökat avkastningen på torvjordar? 
Genom d e långliggande försöken på torv
jordar mellan å ren 1905 till 1913 har det 
varit möjligt att sammanställa resultaten och 
räkna ut vad de t svenskförädlade sortmate
riale t har haft för betydelse på avkastningen . 

(1917) (1909) 

Mate1ialet utgör å tta svenska vithavresorter 
och sju svarthavresorter. Utgångspunkten är 
avkastningen hos svenskt lanthavre och hos 
svart lanthavre, som odlades innan någon 
svensk förädling kom till stånd. (Se diagram 
på nästa sida.) 

De två fö rsta vithavresorterna borstlös 
Probsteier och Ligowohavren utgjorde en 
avsevärd förbättringjämfört m ed det gam la, 
den svenska lanthavren. Sedan steg avkast
ningen successivt och i och med att Seger
havren introducerades uppnådde avkast
ningen en trettioprocentig höjning j ämfört 
med avkastningen hos svenskt lanthavr e . 
När det gäller svarthavre är bilden en helt an
nan. Den första sorten, som kom ut på mark
naden 1898, Tatariskt Plymhavre, var en klar 
förbättring j ämfört med svart lanthavre, 
men sen följde två sorter, som var sämre än 
lantsorten vid odling p å tondord. År 1911 
marknadsfördes Svalövs mosshavre, som var 
en fullträff och vars avkastning motsvarade 
en nittonprocentig höjning. De båda efter
följarna Björn och Orion var avsedda för 
norrländskt jordbruk och klarade sig inte så 
bra som Svalövs mosshavre på tor\'.iordarna 
uppe på Småländska höglandet. 

Slutsatsen måste bli att sortmaterialet i 
havre har starkt bidragit till den avkasmings
höjning, som förekom under perioden 1896 
till 1920. 

Rotfrukter 
De odlade rotfrukterna o mfa ttade växt
slagen fode rbeta och fodersockerbeta, rova, 
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Diagram 9:5a 

125 

120 

115 

110 

105 Nr Svarthavresort År 
1 Svart lanLhavre 

100 
2 Tata.risk Plym havre 1898 
3 Klockhavre 1901 
4 Stormogulhavre 1901 

95 5 Svalövs mosshavre 1911 
6 Bjö rn havre ]915 

90 7 Orionhavre 1920 

85 

2 3 4 5 6 7 

Diagram 9:5b 
135 

130 

125 

120 

115 
Nr ViLh avresort År 

Svenskt lantlrnvre 

110 
2 Borstlös Probsteier 1897 
3 Ligowohavre 1898 

105 4 Hvi tlinghavre 1900 
5 Guldregnshavre 1903 

100 6 Probsteierhavre 1904 
7 Segerhavre 1908 

95 8 0alahavre 1913 

90 
4 6 7 

Diagrammen visar den relativa avlwstningen hos havresorte1; som odlats i jämförande försök på lorvjordar åren 1905 
till 1913. Med relativa avkastningen menas sorternas avkastning i förhållande till sorterna svenskt lanthavre re
spektive svart lanthavre, vars relativtal har satts till 100. 

kålrot och fod ermorot. Foderbetan är e tt 
växt.slag, som tillhör samma art som socker
beta, rödbeta och mangold , nämligen Beta 
vulgaris. Rovan är närmast besläktad med 
kineskå l och rybs, alla Brassica rapa, medan 
kålrotens närmsta släkting ä r raps, Brassica 
napus. En omfattande odling av foderrot
frukter började inte fö rrän under senare 
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hä lften av 1800-talet och 1880 var arealen 
omkring 12 000 hektar. Som mest odlade vi 
95 135 hektar under å ren 1921-25, me n 
arealen krympte kraftigt efter andra världs
kriget.'10 Betan och rovan är korsbefruktan
de växt.slag medan kålroten är indifferent, 
det vill säga tål en betydande grad av sj älvbe
fruktning. 



Vilket växtslag skulle man odla? 
På de bättre kväverika lågmossarna och kätT
rnarkerna kunde man med gott utbyte odla 
foderrotfrukter och på en välskött torvmarks
jord kunde man uppnå skördar som var lika 
höga som på fastmarksjorden. Odlings- och 
avkastningsförsök gjordes åtskilliga växt
säsonger. I tabellen visas resultaten av ett 
sådant försök. 4 1 

Vid Torestorp anlades 1909 en femårig försöksserie 
med åtta skiften. 
Rotfruktsskiftet föijde på baijväxtsäd och rotfrukterna 
gödslades med såväl kreatursgödsel som superfosfat, 
kalisalt och chilesalpe ter. Kvävegivan gavs för a tt få en 
snabb utveckling av rovorna, så att angrepp av den 
"farliga"jordloppan kunde undvikas. I försöket ingick 
den bästa sorten av va1:je växtslag med föijandc resul
tat i skörd per hektar. Rovan Bortfelder gav den i sär
klass högsta avkastningen även om den hade den lägsta 
torrsubstanshalten av alla växtslagen . 

Växt5lag Skörd Mv. wrrsubstans 
(kg/ha) % per ha 

Foderbeta 
Ba1Tes 24 766 12,70 3145 
Rova 
Bon.felder 61 993 8,73 5 412 
Kålrot 
Svensk 27981 12,74 3 565 
Fodermorot 
Vogesiska 22 961 11 ,27 2 588 

Avkastning på torvjordar 
Resultaten av sex års ( 1909-14) avkastnings
försök med rovsorter redovisas i Mosskultur
föreningens tidskrift 1916 och sex års (1908-
13) försök med rovsorten Bortfelder på oli
ka försöksstationer redovisas nedan.'12 

Rotavkastningen är i försö ket på tonjord 
i Torestorp omkring 64 ton i svenska e liter 

Avkastningsförsök med olika rovsorter. 

av Bortfelder och Östersundom samt d en 
norska Braatenaepe. Den högsta rotavkast
n ingen avseende rovsorten Bortfelder A har 
uppnåtts på försöksfälten i Alnarp, sedan 
följer Svalöv, Ultuna och "Flahult" (försöken 
utfördes vid Tores torp). Med då jämför vi 
också avkastningen på goda le1jordar i Al
narp och Svalöv med tOr"._jo rde n vid To
restorp. I Svalövs årsredogörelse kommente
rades försöket med följande slutord: "Sär
skildt synes dess goda massafkastn ing på 
mosajordar vara så påtaglig framför de flesta 
andra rofsorter, att försöken vid Svenska 
Mosskulturföreningens försöksfält å Flahult 
äga stort allmänt intresse". 

Förädling och sorter 
Den ökade arealen av foderrotfrukter ska
pade ett stort behov av rationell fröproduk
tion av odlingsvärda sorter. Fröodlingar star
tades därför vid Weibullsholm av Walfrid 
Weibull omkring år 1870. I dessa fröodling
ar plockade man, genom massurval, bort 
stockJöpare och individer med deformerade 
rötter. Genom att endast skörda frö av de 
bästa plantorna skapade Walfrid Weibull nya 
elitstammar, vilket betydde förbättrade sor
ter. På Weibullsholm kom man i slutet av 
1800-talet till insikt om massurvalets begräns
ningar, och 1898 övergick man därför till 
planturval med efterföljande avkomrnebedöm
ning, det vill säga familjeurval. Korsningsför
ädling startades tidigt på Weibullsholrn, redan 
1904-05 hade totalt 14 korsningar utförtsY 
År 1914 redovisar Birger Kajanus korsnings
arbetet med foderrotfrukter, och som exem
pel kan nämnas att i kombinationen kålrot 
som moder och rova som pollengivare gjor
des fem ko rsn ingar som resulterade i 472 

RovsorL År1 Skörd 
(ton) 

Skörd ( Lon) på fyra försökslält med Svalövs Bortfelder. 
Svalöv Alnarp "Flahul t" Ultuna 

Bortfelde r 6 63,9 73,16 95,98 68,82 70,53 
Östersundom 6 64, 1 Medeltal torrsubstans i procent 
Mammut 3 44,2 7,72 8,26 9,18 8,81 
Braatenaepe 4 64,8 Ton torrsubstans per heklar 
1 Med år menas an tal försöksår 6,45 7,40 5,68 6,47 
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Marknadsförda sorter/ elitstammar år 1914 av två svenska växtförädlingsföretag. 

Vä.xtslag 

Foderbeta ha lvlång 
oval 

Fodersockerbeta 
Rova gul köttig 

vitköttig 
Kålrot gul köttig 
Fodermorot 

Sve riges Utsädesförening 

Anta l elit- Bästa sort 
stammar 

4 Gul Eckcnclorfe r 
2 Barres oval 
2 Alfa 
5 Bortfelder A 
3 Östersunclom 
2 Bangholm 
2 Champion 

frön , medan de tre korsningar som utfördes 
med rova som moderplanta endast gav 20 
frön. Förutom a tt Kaj anus påpekar att kålro
ten fungerar bättre som moder än rovan, till
lägge r han a tt "de frön, so m e rhålli ts, när 
kålrötter varit moderp lanto r, ha tillika blifvit 
betydligt vackrare än dem, som erhållits i 
motsatt riktning".4

'
1 We ibullssorten Ideal, 

som är e tt urva l i en klyvande korsningsfa
milj , marknadsfördes år 1914. Familjeu rval 
och kombinationsförädling blev de do mine
rande förädlingsm etode rna i de t fortsatta 
förädlingsarbe tet både i Svalöv och på Wei
bullsholm. Mellan åren 1908 och 1917 om
fat tade rotfruktsförsöken i Svalöv i genom
sn itt 824 förbe redande försök och 832 j äm
förande avkastningsförsök per år.45 Sorterna 
som saluförd es återfinns i de två företagens 
årsredogörelser. I växtslagen kålrot och mo
rot brukade man skilja på förädlingen av 
sorter som användes för human konsum tion 
resp ektive fö r foderändam ål. År 1914 var 
u tbude t följande.46 

Försök med potatis på tondord åren 1908 till 1912. 

Sortgrupp Skörd, mv. Stä rkelse-
(ton/ ha) halt(%) 

T idiga 23,l 13,2 
Medel tidiga 22,2 12,6 
Meclelsena 24,6 14,3 
Sena 20,7 14,8 
Mycke t sena 21,7 14,9 
Medelvärde, totalt 22,5 14,0 

De h6g,l avkastande sorterna i .försöken 1908-I 2. 
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Weibullsholm 

Antal eli t- Bästa sort 
stammar 

6 Röd Excclsior, Ideal 
6 Cylincler-Barres 
l Lj usröda 
5 Pedigrce- Bo rtfelcler 
6 Mamm ut 
4 Bangholm 
3 Supra Hvit.Jätte 

Även om företagen har framställt el iter av 
samma ursp rungssort så ha r d e t var it svårt 
at t j ämföra avkastningsförmågan. Ofta an
ges in te härstamning i Mosskulturförening
ens försök - den e nda j ämförelse som redo
visats i tidskriften är en j ämförelse mellan 
de två Bo rtfelderstammarna från Svalöv res
pektive Weibullsho lm, som i stort sett hade 
samma avkastni ngspo ten tia!. 

Potatis 

Odlingsareal och avkastning på torvjord 
Vid sekelskifte t 1900 odlades potatis på en 
areal av 160 000 hektar, den största arealen 
vi har haft i Sverige. Den minskade sedan 
successivt och arealen var 45 000 hektar år 
1979. Två långliggande försök har genom
för ts i Mosskulturfören ingens regi, e tt 1908-
1912och ett mellan åren 1914-18:'7En sam
manfattning av resultaten från försöken re
dovisas nedan . 

Ocllingsförsök med potatis åren I 914 till 1918. 

Son Up to da te J ubel 
Egenskap sand torv sand torv 

Skörd (ton/ ha) 33,2 20,7 27,8 18,4 
Småpotatis(%) 6,4 17,6 6,7 18,6 
Stärkelse(%) 15,0 13,2 14,8 J 1,8 
Efter lagring 
Ruttna(%) 16,9 1,7 1,5 3,4 



I 1908-12 års försöksserie avkastade medel
sena sorter mest. De sena sorterna hade vis
serligen givit högre stärkelsehalt än de tidiga, 
men halterna var överlag låga. Att odla fa
brikspotatis för tillverkning av stärkelse och 
sprit under rådande klimatiska förhållanden 
var inte lönsamt. Odlingen fick inrikta sig på 
att producera mat- och foderpotatis. 

Hållbarheten hos potatis odlad på tonjo rd 
var minst lika bra som den som odlats p å 
sancijord. 

Potatissorterna har i 1908-12 å rs försök 
rangordnats med avseende på deras genom
snittliga avkastning. Av de provade sorterna 
avkastade Eldorado (Diagram 9:6) över 32 
ton per hektar. I Mosskulturföreningens tid
skrift visas också e tt försök med två potatis
sorter som d els odlats på sandjord dels på 
tonjord och sedan lagrats öve r vintern. Av
kastningen blev hos båda sorterna avsevärt 
mindre på torv- än på sandjord. Vidare var 
stärkelsehalten lägst och procenten småpo
tatis h ögst på potatis som odlats på tonjord. 

Växtförädling och sorter 
Potatisförädlingen vid Sveriges Utsädesför
ening startades år 1903 och vid Weibulls
holm 1911. Målsättningen var att framställa 
tidigmognande sorter med hög avkastning, 
av god kvali tet och som uppvisade mot
ståndskraft mot viktiga skadegörare. Ko n
kurrensen m ed utländska sorte r och d en 
ambitiösa målsättningen gjorde a tt de första 
svenskförädlade sorterna inte lanserades 
förrän under d e första åre n på 1920-tale t. 
Potatissorterna som odlades i Sverige var 
därför till stor del loka lt anpassade sorte r av 
utländskt ursprung, exempelvis d e skotska 
Magnum Bonum och Up to date samt de n 
holländska sorten Bintje.48 

Grafisk framställning af medelafkastningen hos 27 olika potatissorter vid 5 års odling (1908- 1912) 
på sandjord vid Flahult. 

10000 kg. 20000 kg. 30000 kg. 

Eldorado ........... .. ..... .. ... ,----------------------------
Up to Date .......... .. ..... ... [------------------------- 28,9 

28,o5' Carola .. ....... .. .. ....... :------------------------
Harbinger ... ........ .... .... .. ,----------------------- 27,05 
Mossros .... . 

Switez .... ..... .. ... ............ . --------------------- 23,25 

Bojar .... .... .. ...... .... ...... .. '--------------------- 23,ro 

Juvel ...................... ...... [-------------------- 22,75 

Best of all ....... ...... ........ '--------------------- 22,75 

Flourball . ........ ..... .......... :--------...;,.---------!---
Magnum Bonum ..... .. ..... :--------------------

22,6 
22,2 

Early Rose ...... ...... .... .. ... :------------------,-- 21,s 

Evergood .................. .. ... '-------------------
Royal Kidney .. .. ... .. . ........ :-------------------

21,45 
21,25 

Bohun .............. :------------------ 21,l!i 

Northern Star ... ...... ........ '------------------ 21,t 

Vor der Front ................ !----------------- 19,9i> 
Sas 
Brocken .... 
Centenary 
Bismarck ....... .. .. . .... . 
Wohltmann ....... . 

Boncza ............... ......... ) ----------------
Opal ... ... . ...... .. .... .... :,----------------
Kaiserkrone ..... ...... ........ ----------------
Blå jättepotatis .... ........... 1------------ 13,7 

Violett kärrpotatis ...... ..... :---------- I l,65 

10000 kg. 

Diagram 9:6 

19,7 
19,65 
19,45 

19,35 
18,95 
18,95 

18,7: 
18,21,j 

20000 kg. 

De högst avkastande jJotatissortema i Svenska Mossk.itllurföreningens Jörsöh 1908-1912. 

2n,8 

30000 kg. 

32,2 
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Vallen och dess växtslag 
Att anlägga en vall är att skapa ett ekologiskt 
system, som skall funge ra under o lika kli
matbe tingelser och på vitt skilda jordar. Ett 
antal arter av ärtväxter och gräs skall sam
verka till en produktiv enhet samtidigt som 
va1je art skall kunna konkurrera i ett mång
årigt system. Vallodling på åkermark var en 
odlingsform som redan var etablerad när 
Mosskulturföreningen bi ldades. Tillgång till 
konstgödsel var emeller tid en förutsättning 
för att man skulle övergå från en foderpro
duktion på naturlig ängsmark ti ll vallodling 
o mväxlande med sädesodling på åkern. Ärt
växte rnas förmåga att fixera luftkvävet är 
inte tillräcklig för att ge en högproduktiv 
fodervall. Vilka arter som skulle ingå och i 
vilken mängd har diskuterats sedan vallod
lingen började. De viktigaste arterna, som 
ingick i vallar på tonjord var följande: ärtväx
te rna rödklöve1~ alsikeklöver, storgigel (stor 
käringtand) och gräsen timotej , hundäxing, 
ängskavle och ängssvingel.49 

Mosskulturföreningen genomförde mång
åriga försök, där man provad e en rad olika 
arter under olika odlingsbe tingelser. Ett ex
empel är d en försöksserie som startade år 
1903, där fem år av vaUodling på tonjord in
gick i en tioårig cirkulation."0 Åtta olika för
söksserier planerades och dessa omfattade 
sandblandning, gödslingsförsök, kalkning, 
insådd av gräs i höstsäd respektive vårsäd 
och olika fröblandningar. Ett av problemen 
vid vallodling är återväxten, de t vill säga hur 
mycke t av arten /sorten som återstår efter 
ett anta l vintrar eller annorlunda uttryckt 
bur härdigt växtslaget är. Speciellt rödklöver 

är känslig för stränga vin trar och därför har 
man testat härdigheten hos olika rödklöver
stammar vid flera tillfällen. En försöksserie 
med rödklöver genomfördes åren 1911-13 
med följande resultat, se tabellen nedan.5 1 

Utvintringen hos Schweizisk rödklöver ä r 
betydande j ämfört med övriga sorter. De 
mest odlingssäkra och härdigaste sorterna i 
detta försök är Schlesisk och Svensk tidig 
rödklöver. 

Växtförädling och sorter 
Då svensk växtförädling startade på slute t av 
1800-tale t upptog den odlade vallen cirka 
e n million hektar, vilket mo tsvarade om
kring e n tredjedel av åke rmarken . Något 
vallväxtutsäde salufördes knappast alls utan 
var oftast hemmaproducerat. Under de för
sta åren inriktade Sveriges Utsädesfören ing 
sin verksamhe t på all förbättra vallutsädet. 
Det var först år 1907 som växtförädlingsarbe
tet kom igång på allvar. H emfrid Witte, som 
ansvarade för vallväxtförädlingen i Svalöv, 
koncentrerade arbetet till rödklöver, lusem , 
timotej , ängssvingel och hundäxing."2 Wiue 
studerad e ingående de olika arternas egen
skaper och drog upp riktlinje r för deras för
ädling . Han utarbetade en särskild metod 
som blev mest tillämpad på fodergräsen , där 
enskilda plantor isolerades och förökades i 
ett par gen erationer. Den utvalda plantan 
~jälvbefruktades första året och förökades 
sedan genom syskonparnin g, vilket in
skränkte mate rialet till plan tor som åtmin
stone delvis var självfertila och inte led av 
in avel. Efter urval i sådana "populationer" 
testades de i j ärnförande försök. Flera sorter 

Härdighet hos olika rödklöverstammar i en försöksserie på tonjord vid Flahult. 
Sorternas relativa avkastning i treårsvall i förhå llande till avkasu1ingen hos son en Svensk sen, som har fått relativtalet 
100. Minskad skörd har beräknats som I 00 minus 1913 å rs skörd i procent av 191 I års skörd . 

Röd klöversort Re l. avkasu1ing Minskad 
1911 1912 1913 skörd (%) 

Svensk, sen 100 100 100 32,4 
Svensk, medeltidig 118 11 8 129 26,4 
Svensk, tidig 105 104 150 12,9 
Schlesisk 94 77 100 3.0 
Schweizisk 91 45 48 64,6 
Sibirisk, sen 110 94 122 25,3 
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framställdes på detta sätt, exempelvis timotej
sorterna Primus (1914) och Gloria (1920), 
hundäxingen Skandia (1914) samt engelska 
rajgräset Viktoria (1917) .53 

Vallväxtförädlingen startade år 1908 vid 
Weibullsholm. De första årens förädlingsar
bete bestod av provning av och urval i olika 
lokalstammar, som resulte rade i bland annat 
timot~jsorten Freja (1916) och hundäxingen 
Minerva (1916) .54 Rödklöver är e tt växtslag 
m ed utpräglad korsbefruktning och är hög
gradigt självsteril, vilke t innebär att något 
slag av självbefruktarförädling är uteslu ten. 
Lokalt anpassade stammar utgjorde utgångs
mate rialet för rödklöverförädlingen. Dessa 
lokalstammar provades i jämförande försök 
och renodlades genom massurval, genom 
att plocka bon plantor med dåliga egenska
per. Därefter skördades frö på resten av plan
torna. De första sorte rna, som togs fram på 
detta sätt, var Svalövs medel tid iga rödklöver 
(1913), som baserats på en lokalstam från 
Kalmartrakten, och Weibulls renodlade sena 
rödklöver (1915), senare benämnd Sma
ragd.55 Mycket av Svalövs rödklövermaterial 
testades i ett tidigt stadium på Flahult bland 
annat i sortförsöket 1911-13. 

Den svenska förädlingen av vallväxter har 
betytt mycket för att utveckla ett högavkas
tande och vinterhärdigt sortmaterial inte 
minst inom odlingsområden med strängt 
klimat, som på Småländska höglandet och i 
Norrland. 

Vilka sorter odlade man på de 
svenska mossarna och lönade 
det sig? 
I Mosskulturföreningens tidskrift får vi gans
ka väl reda på vad man odlade för växtslag 
på fören ingens mossjordsfäl t och vad de 
olika sorterna avkastade. Men var valet av 
sorter på försöksfälten representativa, pro
vade man inte "nymodigheter" både vad gäl
ler nya sorter och nya odlingssätt? Fören
ingen måste ha funderat på hur representa
tiva deras mossodlingar var, eftersom dess 
föreståndare Hjalmar von Feilitzen 1902 

, . ., 111 
~,1oo,._., ;\lo ,~uhurfhn.:11111.:cn i.uhurfö1-.11l- lir 1pJ,\ 
T1nnm:f lr;rn ana.k: :uc1, \:tll r,a vll muhn.1'-'1 ,1.,rri.lrr 

1,n lu111 

Figur 9:5 
Ett av de viktigaste vallgräsen är timotej eller Ängs
lwmpe. Enligt Pehr Bolins bok, "De svenska gräsen" 
ji-ån 1927, skall det ha fått sill namn av en svensk, 
Timoleus Hansson, som. utflyttad till Carolina i Ame
rika började odla delta gräs. I Sverige skall det dock ha 
odlats sedan längre tillbaka. 

gjorde ett upprop med begäran "att söka er
hå lla upplysning om, hvilka sädesvarieteter, 
rotfruktssorter m.m. som visat sig lämpligast 
vid odling på torfjord i olika trakter af lan
det". Det kom in sammanlagt sextiofem svar 
från egendomar i hela Sverige, från Malmö
hus län i söder till Västerbotten i norr. Föl
j ande resultat av enkäten erhölls.56 

VäxLslag % egendomar Växtslag % egendomar 

Havre lOO Potatis 28 
H ösLråg 69 Kålrot 14 
Ko rn 49 Vårråg 12 
Rova 43 

SvarfJå enkäten vad odlades på torv jord. 
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Havre odlades på alla egendomar. Ett fler
tal sorter odlades, men de flesta hade odlat 
sorterna Tatarisk Plymhavre, L igowo- och 
Probsteierhavre. På några p latser hade olika 
havresorter provats. 

Höstråg odlades allmänt på tonjord (69%) 
och hade skördats så långt nor rut som Kop
parbergs och Gävleborgs län . Svensk gråråg 
var elen vanligast odlade sor ten, samt Vasa
och Nylandsråg i de norrländska länen. 

Korn hade odlats på hälften av gårdarna 
fördelade över hela landet. Avkastningen tycks 
ha varit ganska god och i allmänhet användes 
sorten Plymagekorn och sexradigt korn, där
näst Chevalier, Svanhals och Prinsesskorn. 

Rovan är ett av de bästa växtslagen på rik
ligt gödslad god mossjord . Av de 43 gårdar, 
som uppgivit att de regelbundet odlade ro
vor, hade Bortfelderrovor odlats på 21 styck
en. På de övriga odlades andra sorter, som 
Vita runda, Mammouth och Dales hybrid. 

Potatis odlades på 28% av gårdarna från 
Skåne i söder till Jämtland i norr. T io egen-

Figur 9:6 

domar hade odlat Magnum Bonum och de 
flesta övriga Rosenpotatis eller Early regent. 

Kålrotssorterna Svenska, Gröntoppiga, 
Bangholms med flera odlades på nio gårdar 
från Kristianstad till Kopparbergs län. Vårråg 
hade bara odlats på åtta egendomar och på 
alla dessa hade sortenJättevårråg använts. 

Även om svarsfrekvensen var ganska låg 
ger enkäten förmodligen en representativ 
bild av vad som odlades på de svenska torv
jordarna. Hj almar von Feilitzen sammanfat
tade resultaten 1903 på föijande sätt: "Hafre, 
höstråg, korn och rofvor hafva således varit 
de allmännast odlade växterna, och samtliga 
torde också med fördel kunna användas i 
våxtföljden på välskötta mossodlingar Uäm te 
baijväxter till grönfoder och gräsvallar) . "5; 

Var svenskförädlat sortmaterial 
framgångsrikt? 
Som förut diskuterats har sortmaterialet av 
korn och havre lämpat för mossodling upp
visat en markant avkastningshöjn ing från 

Mosskultwjöreningen ägnade sig inte aktivt åt sortfurädling. I och med att utvecklingen med sortjörädlingen lagfart 
kring se/ie/,S/;iftet 1900 vad gällde en rad grödor väsentliga for rnossocllingen, genomförde dock föreningen Jörsöksod
lingar rned syfte att utröna nya sorters liirnplighet för torvmark - något som kunde sänka den risk for den. enskilde 
brukaren som vmje övergång till en ny sort innebä·,: Bilden visar ett försök med potatis odlad på en sandblandad 
högmosse fJå Flahults försöksgård från år 1904. 
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slutet av 1800-talet till mitten av 1910-talet. 
Den relativa avkastningen i kornsorten Gull 
ökade med över 30% jämfört med sorte n 
Prinsess. Dessutom var sorten Gull odlings
säkrare än exempelvis sorten Primus. I vit
havre var ökningen ungefär lika stor om 
man j ämför sorterna svenskt lanthavre ( 100) 
och Segerhavre (131). Lanseringen av Sva
lövs svarthavresort Mosshavre betydde en 
avkastningshöjning med nästan 20% jäm
fört med svart lanthavre . För övriga växtslag 
är trenden inte så klar, då dels förädlingen 
började förhållandevis sen t (råg) dels att 
samma sortbe teckningar har använts under 
stor del av perioden (rotfrukter) . Den svens
ka växtförädlingen av vallväxte r har betytt 
mycket inte minst fö r att öka vinterhärdig
beten i sorter lämpade för odling i områden 
med strängt klimat. 

Under perioden 1876-1920 kan man 
skönja e tt par hopp i utvecklingen avseende 
sortrnaterialet, nämligen när man övergav 
utländska sorter för bättre anpassad e och 
odlingssäkrare svenska sorter, och för det 
andra när man började utveckla nya sorter 
genom kombinationsförädling. 

Var det lönsamt med mossodlingar? 
I en årsredogörelse från Allmänna Svenska 
Utsädesbolaget betonas de fakto re r som är 
viktiga för att få ett lönsamt jordbruk. 

Kraftig gödsl ing och fullgodt utSäde äro 
nödvändiga för att frambringa stora och lö
nande skördar af hög kvalitet, ett grundvill
kor förjordbruketS ekonomi. Icke de allra 
bästa kreatur i världen kunna göra elljord
bruk betalande, med mindre man lyckas 

Försök att räkna ut lönsamheten i en mossoclling. 

framb1inga stora och bill iga grödor. Göds
ling och utSäde komplettera hvarandra så 
till vida, au ej ens en aldrig så riklig och väl 
afpassad gödsling lönar sig, därest då ligt ut
säde användes och au eLL fullgodt utsäde af 
rikt g ifvande sorter kräfver· en näringsrik 
och väl uppgödslad jord, för att dess inne
boende goda egenskaper skola få tillfälle att 
utvecklas och alstra rika skördar. I de Oesta 
fall är en allsidig gödsling med både kväfve, 
fosforsyra och kal i alt rekommendera. 
Framför allt bör man tillse, att förrådet a f 
kali och fosforsyra, de båda b illigaste växt
näringsämnena är· tillräckligt. Dem förutan 
kan det dyra kväfvet ej komma till sin rätt, 
och de befordra dessutom särskildt utveck
ling af kärna och strå hos säden, samt hög 
näringshalt hos rotfrukter och bö."8 

Dessa odlingsråd var nog allmängiltiga för 
att jordbruket skulle bli ekonomiskt bärkraf
tigt, oberoende av om bonden odlade sex
radigt korn på en gård i Norrland, rovor på 
en torvjord uppe på Småländska höglandet 
eller stråsäd på den bördiga skånska slätten. 

Ett lätt svar på frågan om mossodlingen 
var lönsam skulle kunna vara att javisst, den 
var lönsam, annars skulle mossodlingen ha 
lagts ner! Men det ä r ett lätt sätt att ko mma 
undan. Uppgifter om fö rhå llandet mellan 
utgifter och inkomster ä r tämligen få, mest 
rör det sig om ekonomi i vallodling. Den för
sta beräkningen av utgifter och inkomster, 
som jag vill referera till , utgör försöksverksam
he ten vid Strömsberg år 1893.59 Försöksfäl
ten indelades i olika parceller med mossjord 
som var sandblandad eller inte, dessutom 
kalkades och gödslades parcellerna och be
såddes m ed vårsäd. Utfallet blev följande. 

Parcellerna blandades med sand eller var osandade. Beråkningen grundar sig på en pris av 9 öre per kg kärnor fö r 
havre, 10 öre för korn och råg saml 12 öre för vårvete. Dessu tom tillkom 1,5 öre/ kg för halm och agnar. 

Växtslag/ sort Sand Kostnader per ha (kr) S:a Skörde- Vinst (+) 

e ller ~i gödsel arbete utsäde kostnad värdet Förlust(-) 

Tysk mosshavre sand 110:56 90:00 27:00 227:56 357:40 + 129:84 

Probsteierhavre sand 110:56 90:00 27:00 227:56 400:35 + 172:79 

Willkommenhavre sand 100:06 90:00 27:00 217:06 388:20 + 171:1'1 

2-rads Chevalierkom ej sand 100:06 90:00 27:00 217:06 156:64 -60:42 

6-rads korn ej sand 100:06 90:00 27:00 217:06 227:65 + 10:59 

Vårvete sand )00:06 90:00 26:37 216:43 221:40 -4:97 

Vårråg sand 100:06 90:00 32:72 222:78 207:35 -15:43 
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Av den ekonomiska beräkningen framgår 
a tt havreodlingen var lönsam, medan odling
en av Chevalierkorn, vårvete och vårråg var 
olönsam. Sannolikt beror förlusten i kornod
lingen på den låga avkastningen (1 274 kg), 
som i sin tur nog berodde på att sand inte 
hade blandats i tonjorden , vilke t erfaren
hetsmässigt gav lägre skörd. Chevalierkornet 
kom ursprungligen från England och urval i 
Svalöv gav nya eliter, som var avsedda för od
ling på lätta jordar. 

Nästa kalkyl genomfördes i ett försök med 
att anlägga be tesvallar på vitmossejord. Ut
sädet omfattade såväl röd- som alsike- och 
vitklöver samt fodergräs som timotej och 
hundäxing. Det ekonomiska utfallet basera
des på vall odling under u-e år. 60 

När alla kostnade r var be talda blev det 
ekonomiska utfallet en liten vinst. Detta re
sultat skall j ämföras med kostnad er och in
komster för två vallar, som redovisas i Svenska 
Mosskulturföreningens Tidskrift år 1917.61 

Räntabilitetskalkylen som redovisades år 
1917 baserades på verklig produktion, det vill 
säga mjölkproduktionen hos kor som betat 
på vallen plus värdet av underhållsfodre t. 

Den ekonomiska kalkylen var beräknad 
på försöksåret 1915. Verksamheten har gått 
med en vinst liksom treårsvallen 1893. 

Anläggnings- och driftskostnader för en treårig vall. 
Sammanlagt skördades 13 000 kg hö per hektar a fyra öre. 

Odling Anläggning Kosmader pe r hektar (kr) 
(kr ) gödsel arbe te utsäde 

3-års vall 123:52 219:11 85:- 50:-

En stor del av mossjordsarealen brukades 
sannolikt av "småbönder" och torpare. För 
dessa kategorier gällde nog att skaffa en 
skö rd som var tillräcklig för egen konsum
tion , och man hade sannolikt inte råd att 
göra några större investeringar i redskap 
och jordförbättringsmedel som kalk, kali 
och fosfatgödselmedel. Ekonomiska kalky
ler över mossodlingens lönsamhet i Flahult 
visar att odlingen av vissa växtslag kunde gå 
med vinst och andra med förlust unde r för
utsättning att man hade investerat motsva
rande en summa på cirka 220 kronor i ut
säde, genomförande och gödsling. Om vi 
leke r med tanken a tt ovannämnda "sm å
bö nder" inte hade råd att investera i gödsel
medel, att eget utsäde användes och att av
kastningen på ogödslade torvm osseåkrar 
var 70-50% av vad man skördade på Flahults 
försöksfäl t, kommer man till följande kal
kyl. 

Kostnadskalkyl för två vallar, som vuxit p å tonjord vid 
flabult år 1917. 

Odling Kosm ader 
per ha (kr) 

Äldre vall 77:98 
Ny vall 81:58 

S:a 

477:63 

Inkomster Vinst 
pe r ha (kr) (kr/ ha) 

292:72 214:74 
196:33 l l 4:75 

Skörde
värdet 

Vinst(+) 
Förlust (-) 

520:- + 42:37 

Beräkning av skördevärdet på ogöclslad "torvmosseåker" , som avkastar 70-50% av försöksfälten vid flabult. 
Samma pris per kg halm och kärnor har använ ts som ovan. Kostnader för arbete har be räknats till 90:- och utsäde till 
respektive 27:- (havre) respektive 32:72 (råg). 

Skörd Tysk m osshavre 
Kg/ ha Värde 

(kr ) 

Halm 
70% 3 605 54:07 
50% 2 575 38:63 

Kärna 
70% 1 988 178:92 
50% 1 420 127:80 
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Summa värde Kg/ ha 
(halm + kärna) 

3 150 
2 250 

232:99 959 
166:43 685 

Vårråg 
Värde 

(kr) 

47:25 
33:75 

95:90 
68:50 

Summa vå rde 
(halm + kärna) 

143:15 
102:25 



Om man beakta r d et arbete som lades 
ner och a tt bonden eller torparen skulle av
sätta en del av skörden till nästa års ut5äde, 
kan havreodling ha varit lönsam under vissa 
be tingelser även för "småjordbruk", men 
knappast övriga stråsädesslag. 

Som svar på frågan om mossod ling var 
lönsam måste man svara både j a och nej. På 
större välskötta gårdar, som hade råd att in
vestera i växtodling, var åtminstone en del 
av mossodlingen lönsam, även om den inte 
innebar att gårdsägaren blev rik på kuppen. 
Odling av havre var mest lönsam, u·oligtvis 
gick också kornodling med vinst på bra moss
jordar. Vallen hade enligt kalkylerna förrän
tat sig och givit en liten men dock vinst. För 
sm åjordbrukare var sannolikt mossodling 
ingen lönsam affär, utan e tt sätt att skaffa 
mat för dagen. 

Med successivt förbättrat sorunaterial , som 
ett resultat av växtförädling och utveckling av 
odlingssystem, blev troligen räntabiliteten 
allt bättre. Växtföräd lingens del i ö kad av
kas tning och odlingssäkerhet är svår a tt 
skatta, men N. Hjalmar Nilsson, förestånda
re för Sveriges Utsädesförening, hävdar år 
1919 att 

äfven om vi gripa till verkliga s iffror och 
utgå från den vanliga prakLiken, framstår 
således som e n ofrånkomlig sanning, att 
sorturvalet är af afgörande betydelse för 
utgånge n a f vår växtodling och att vi lika 
litet här som i fråga om inköpet af stam
djur för vår kreatursskötsel böra rygga till
ba ka för direkta utgifter, blott vi äga betryg
gad säkerhet för de inneboende sort- eller 
rasegenskaper, som det gäller att taga till
vara.62 
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UTSTÄLLNING PÅ G1ssELÅS, Svenska Mosskul
turföreni ngens försöksgård . Sortförsök ut
fördes för N orrlandsförhållanden från 1922 
på Gisselås i Jämtland, b land mängder av 
andra försök. För besökarna fanns en liten 

Förteckning över bilder och 
bildtexter 
Figur 
9: l Omslag på Weibulls årsbok 1914. 
9:2 Omslag Allmänna Svenska utsädesaktiebolagets 

katalog från 19 I 4. 
9:3 Foto ur Svenska Mosskulturföreningens arkiv, vo

lym K4:2, Riksarkivet, 1899. 
9:4 Figur gjord av författaren . 
9:5 Ilustration ur Svenska Mosskulturföreningens tid

skrift 1904, s.36. 
9:6 Foto ur Svenska Mosskulturfö reningens arkiv, vo

lym K4: I, Riksarkivet, 1901. FotografHjalmarvon 
Fe ilitzen. 

Diagram 
9:J-9:5b Diagram gjorda av författaren. 
9:6 Diagram, hårt beskuret, ur von Feilitzen 

1914. 

utställning som enkelt och pedagogiskt re
dovisade försöksresultat. På bilden ses vätske
f-yllda cylindrar som åskådliggör olika strö
medeJs u ppsugningsförmåga och odlings
kärl visande betydelsen av o lika typer av 
gödsling på myrjord. Bilden är en liten il
lustration till några av Gerhard Rappes slut
ord i Svenska Mossku lturföreningens Tid
skrifts jubileumsnummer 1936: "Bland lik
nande verksamhet på jordbrukets övriga 
områden, är det ingen, som så kunnat för
ena ett vederhäftigt försöks- och forsknings
arbete med en effektiv och populär upplys
n ing och rådgivni.ng bland jordbrukarna, 
som vad Mosskulturföreningen varit i stånd 
till." (Foto i Svenska Mosskulturföreningens 
arkiv, Riksarkivet.) ♦ Fredrik von &ilitzen 
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JÄRNVÄGSSTATIONEN VID GJSSELÅS FÖRSÖKSGÅRD. 

Efter mycket letande 1919 efter en lämplig 
arrendegård i Norrland slöt Svenska Moss
kulturfören ingen avtal angående en be
byggd gård i Fagerdals by, men ägaren ång
rade sig. Man köpte då omgående i juli 1920 
i samma by en 100 hektar stor starrmyr, med 
e tt utmärkt läge intill Gisselås station vid Tn
landsbanan, n io mil norr om Östersund. 
Den låg inom Jämtlands största myrkomplex 
och hade det unika namnet Krokdansen, ett 
slags slängpolska, vilket antagligen syftar på 
rörelsemönstret hos den som går på myren. 

ARBETARBOSTADEN (och en lada) uppfördes 
redan första sommaren och inreddes d å 
också provisoriskt till ladugård. Den inne
höll även kontor, senare lektionssal. 1923- 24 
uppfördes ladugård och arbetarbostad (i te
gel) på en holm e mitt på myren (fotos. 
410) . I den ursprungliga byggnaden inred
des då bl.a. bostad för föreståndaren Manne 
Stenberg. För denne uppfördes 1930 en bit 
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Arbetet påbörjades genast. Mitt emot station
en möttes tågpassagerarna av en stor skylt: 
SVENSKA MOSSKULTURFÖRENINGENS 
FÖRSÖKSGÅRD och där uppstod så små
ningom ett litet samhälle med andelsmejer i 
(initierat av försöksgården) , affär, kafe och 
ett 50-tal boende. 1922 var 55 hektar d ikade 
och uppodlade. Bland de många besökarna 
detta år märktes jordbruksminister Sven 
Linde rs. Året efter kom en ny delegation 
med hans efterträdare David Pettersson i 
spetsen, som dessförinnan besökt försöks
station en i Jönköping och Fia hults försöks
går d. Sammanlagt grävdes på Gisselås 12 
km tegdiken, utöver andra typer av diken. 
På en försöksgård krävdes goda kommuni
kationer och fem km fältvägar anlades, med 
25 träbroar. Dessa dimensionerades efter 
den åtta ton tunga fräsmaskinen Lanz, vil
ke n väckte stort uppseende och samägdes 
av Mosskulturföreningen och bönder i trak
ten. (Fotos. 79 och 253. Järnvägsstationen 
foto troligen 1920, i Svenska Mosskulturför
eningens arkiv, Riksarkivet. ) ♦ 

Fredrik von Feilitzen 

därifrån en ny föreståndarbostad (Se foton 
i Svenska Mosskulturföreningens tidskrift 
1936 sid. 298-301, 383), med vägg- och tak
måln ingar av konsmären Göte Hennix. Te
gelbyggnaden brann ned på 1990-talet, men 
de övriga husen är bevarade. 

Utöver de många lokala fä ltförsöken i 
Norrland hade Mosskulturföreningen från 
1929 ytterliga1-e en fast försöksverksam het i 
Sörbyn, nära Nordmaling vid Bottenhavet. 
Mosskulturföreningen behövde in te uppfö
ra några kostsamma byggnader och marken 
uppläts förmånligt av Mo & Domsjö AB. För
utsättningarna var även i övrigt motsatta 
dem vid Gisselås, med milt klimat och kalk
fattigjord. (Fotot är troligen frånl 921, med 
Stenberg stående bredvid arbetarbostaden. 
Svenska Mosskulturföreningens arkiv, Riks
arkivet.) ♦ Fredrik von Feilitzen 



KAPITEL 10 

" ... en gruva kan man skörda men inte 
plantera". Mosskulturföreningen och 

1 

uppodlingen av Norrland 

Hans Johansson 

Inledning 
Svenska Mosskulturföreningen bildades i 
J önköping som en förening för länet år 1886. 
Ganska snart utökades em ellertid förening
e ns "ansvarsområde" till att omfatta hela 
landet vilke t i sig kan ses som ett tecken på 
föreningens ambitioner och inte minst bak
omliggande ideologi. Mosskulturen var nå
got som i allra högsta grad angick hela landet 
och inte endast lantmännen i Jönköpings 
län. Av naturliga skäl (i ordets rä tta bemär
kelse) kom så småningom mycket av fören
ingens intresse att riktas mot Norrland. Själva 
argumentationen för en nyodling på moss
jordar hade som bärande drag mossjordar
nas stora utbredning, i synne rhe t i Norrland. 
De t var också i Norrland som behovet av ny
odling var som störst, ansåg man. Förhå llan
d e t var såled es sådant ( ur mossodlingsvän
nernas perspektiv) att behov och resurser, i 
avseende på odlingsbar j ord , sammanföll på 
ett synnerligen förde laktigt sätt. 

Århundradet före 1860 hade i Sverige ka
raktäriserats av en formlig odlingsexplosion. 
Arealen odlad jord hade ökat från 600 000 
hektar åker 1750 till 2 500 000 hektar åker 
1860. Denna stora ökning hade överstigit 

ökningen av befolkningstalen så att arealen 
åker per capita hade ökat från 34 hektar per 
100 invånare år 1750 till 65 hektar år 1860. 
Men under de 50- 60 åren därefte r hade ny
odlingsarbe tet avtagit, påpekade riksdags
mannen och ledamo ten av riksdagens kolo
nisationskommitte Paul H ellström i Norrlands 
jordbruk (1917) . Dessutom minskade jord
bruksbefolkningen , 1880 uppgick den till 
3 078 000 personer men år 1910 h ade den 
minskat til l 2 663 000 personer. I Norrland 
hade dock den jordbrukande befolkningen 
fortsatt att växa.2 

Norrlands stora areal var ett faktum som 
ofta påpekades runt det förra sekelskifte t. 
Landsändans areal var betydligt större än 
Götaland och Svealand tillsammans, 261 
270 kvadratkilometer jämfört med 186 821 
kvadra tkilometer. Paul Hellström trodde 
emellertid inte att Norrlands enorma land
massa skulle kunna motsvaras i ekonomisk 
och demografisk betydelse för landet.3 

Men d e tta väldiga landområde kan på 
grund af si tt nordliga läge och öfriga na
turförhållanden aldrig bli fva af den bety
delse fö r vårt land i sin he lhe t , som de 
ofvan angifna arealsiffrorna kunna synas 
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antyda. Särskilt gäller d eua omdöme om 
man ser på orrland såsom j ordbruks
land.4 

Men ehuru Nor rlan ds kl imat vid en jäm
före lse med andra trakter, som ligga på 
samma pol höjd, måsLe anses vara ovanligt 
gynnadt, så gör sig äfvcn närheten af polen 
på e tt synne rligen kännbart sätt gällande." 

Trots uttalandena ovan var Hellströms syn 
på nyodlingens möjligheter i Norrland posi
tiv. De t fanns stora möjligheter till e n expan
sion som i sig skulle medföra möj ligheter till 
h emmansklyvning och utflyttningar. Särskilt 
inom Västerbottens län fanns e tt "utom or
dentlig t" stort intresse för nyodling. I nget 
annat norrländskt län hade i så stor utsträck
ning begagnat sig av det norrländska avdik
ningsanslaget, påpekade Hellström, som m e
nade att professor Gustav Sundbärg i emigra
tionsutredningen hade underskatta t d et 
norrländska j ordbrukets betydelse för lands
delens näringsliv. Sundbärg hade ansett att 
de gyn nsamma förhållandena främst fanns i 
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Figur 10:1 

Såsom framhölls i kapitel 2 var Mosskultur
föreningens intresse för Norrland inled
ningsvis förvånansvärt svagL. Kanske berod
de del på att tjänstemännen höll till långt 
borta i Jönköpings län. Efter sekelskiftet 
ökade dock gradvis fö,-eningens intresse för 
Norrland. Ett tecken på detta var att fören
ingens sommar möte 1913 genomfördes i 
Norrbotten, med besök i trakterna kring Pi
teå, Boden och Haparanda. Erfarenheterna 
blev så goda att det beslöts att en särskild 
skrift om mötet skulle ges ut. Där står i in
ledningen: "Hvad ha vi sett? Jo, vi har sett 
en befolkning, som börjar vakna och förstå 
att den, utan att hittills veta det, sitter omgif
ven af rika tillfällen till ökadt välstånd och 
som nu girigL sträcker sig mot den upplys
ning som bjudes ... Ty de t mås te sägas: 
okunnigheten har förr varit lika stor som 
liknöjdheten, och den sista har varit riksbe
kant." (s. 5). ♦ 

skogsbruket. EnJigt H ellström var det just det 
som var problemet. Skogsbruket band be
folkningens arbe tskraft och hindrade j o rd
brukets u tveckling. I "d e trakter" där man 
övergivit skogsarbete t tiJl förmån för jordbru
ket hade d e tta gått framå t p å "ett glädjande 
sätt". Av särskild betyd else hade detta åter
vändande till jorden varit genom att jordbru
karen på så sätt fått mer tid att ägna sig åt 
nyodling. För det norrländska j ordbrukets 
fortsatta utveckling var det av största betyde l
se att de stora odlingsmöjligh e ter som fanns 
verkligen ko m ti ll nytta.Jordbruke t krävde 
större areal, särskilt med tanke p å de mån ga 
brukningsenheter som hade en för liten are
al för att vara ajälvbärande.6 

Synen på Norrland 
Sverker Sörlin har skrivit om syne n på Norr
land i Framtidslandet (1988) vilken också fick 
utgöra ele n teoretiska bakgrun d e n i min 
egen uppsats Norrländsk myrodling (1999) . 



Synen på Norrland har all tid präglats av av
stånde t som var både geografiskt och men
talt. Man visste länge väldig t lite om hur 
landsändan fa ktiskt såg ut och hur förhå l
lande na verkligen var. Sörlin menar a tt en 
förutsättn ing för ajälva norrlandsdiskussio
nen var a tt landsändan hade karaktären av 
något avskilt och anno rlunda. Norrland låg 
långt bort eko nomiskt och adm inistrativt, de t 
befan n sig utanför rike ts cenu·um. De t var 
snarast så, skriver Sörlin, att Norrland genom 
Norrlands-debatten mer än någonsin blev en 
de l av nationen . 

Som en konsekvens av d enna Norrlands 
karaktär av något okän t ha r de t all tid varit 
lätt att fan tisera iho p bilder av landsändans 
resurser och möjligheter. Det har under h i
sto rien plane ra ts och startats e n rad visio
nära företag grundade på dylika fan tasier, 
alla mer e ller mindre fantastiska som gruv
drift, malmfö räd ling, po rsl instillverkning 
e ll er buld ansväverie r i skogarna, sj älvaste 
Linne talar ti ll och med om saffransodlingar 
på fj ällen. De flesta av dessa p rojekt blev förr 
eller senare fiaskon 7, och frågan är o m inte 
också myrodlingen borde räknas till dessa 
fan tasifolla men felslagna proj ekt. So m d et 
tyd ligaste enskild a exemplet på detta kan 
ses Mosskulturfören ingens försöksgård Gis
selås i Hammerdal, e lle r för den delen kolo
natröre lsen under 1900-ta le ts bö1jan , till 
vilken jag återkommer nedan. Fiasko e ller 
inte? De t är en fråga som i förswne tycks ha 
e tt ajälvklart svar men som är något kompli
cerad, och därför skall jag ägna denna arti
kel till att resonera kring frågeställningen. 

Norrlandsfrågan inleddes enligt Sör lin år 
1892 och kulmine rade under 1900-talets för
sta år. Gränsd ragningen styrs givetvis av vad 
man vill räkna in men i begränsad meni ng 
gällde frågan tvisten om vem som skulle äga 
skogen. Debatten gick eme llertid betydligt 
djupare än skogsfrågan och handlade om 
mycke t mer, d en handlad e om synen på 
Norrland som sådant och går långt tillbaka 
i tid en . O laus Magn us är en po rtalgestalt. 
Enligt hon om skulle Norra Skan d inavien 
kunna livnä ra stora folkgrupper och ge Sve
rige en rangp lats b la nd värld ens lände r. 

O laus Magnus prisade Sverige inför E uro
pas fu rstehov, och detta tema ekade ända in 
i vå r tid.8 Det har eme lle rtid också all tid fun
nits gott om skeptike r i synen på Norrland, 
och kring de t fö rra sekelskifte t var debatte n 
mellan de båd a synsätten särskilt intensiv. 
Pessimiste rna menade att klimatet var otjän
ligt för odling och kanske också för bosätt
ning över huvudtaget. Landet var folktomt, 
vintrarna outhä rdliga och myggen förpesta
de den kona sommaren. Det rådde en stark 
spänning me llan positiva och negativa no rr
landsattityd er.9 

Sör lin tycker sig urskilja två norrlandsbil
de r: Jordbruks-Norrland och Industri-Norrland. 
Dessa utgjorde e tt slags fram tidsbilde r dä r 
d en första såg Norrland som en plats där 
människor både kunde och borde leva och 
bo, och det man skulle leva av var j ordbruket. 
Många förespråkare av ett J ordbruks-Norr
land var optim istiska i överkan t, för att in te 
säga fan tasifulla, när de talad e om landsän
dans möjligheter. Bilden av d essa möklighe
ter var gammal, som redan antytts ovan. T ill 
och med Linne u ttalad e sig, och får sägas 
tillhöra de mer fan tasifulla förespråkarna 
för ettjordbruks-Norrland. Han talade o m 
köldhärdiga sädesslag som m ed framgång 
skulle kunna odlas i norr. Dessa skulle im
porteras från trakter med liknande klimat. 
Han antog också att en spon tan anpassning 
till kylan skulle ske hos växter från varmare 
klimat. Ytterligare en li rtje gick ut på att kli
mate t i sig sku lle förbä ttras som ett resul tat 
av u ppodling. Också d e moraliska argu men
ten var viktiga, man såg det som i d et nä r
maste en plikt att befolka Norrland. Fysiko
teologer som menade att Gud in te skapat 
något förgäves, pekade på Norrlands förträff
lighet. Lappmarksprästen Per Högström an
fäktad e iden att det var genom a rbete som 
man skulle återupprätta paradiset. Den som 
verkade för odling handlade i en lighet med 
själva skape lsen, m en den som försvårade 
för odlingen var rent av en fiende till Gud. 
Tillsammans med en ingående kännedom 
om naturförhå llandena i Norrland gav stö
det frå n tron honom en stadig grund för sin 
odli ngsoptimism. 10 Den and ra framtidsbil-
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den dominerades av utvinning av naturre
surser. Särskilt stark blir den i och med in
dustrialismens genombrott. Norrland upp
skattades i första hand för de indusu-iråvaror 
som dolde sig i berggrunden och i skogarna. 
Denna bild uteslöt förvisso inte jordbruket 
men underordnade det i ekonomisk betydel
se. Jordbruket skulle vara ett komplement i 
a rbetarnas försörjning; dessa sku lle få sin 
huvudinkomst från arbetet inom industrin, 
och d å framför all t inom skogsindustrin.1 1 

Båda falangerna i diskussionen tog veten
skapen i anspråk som grund för sina argu
ment. Ingenjörer, fabrikörer, tekniker, indu
su-iinriktade vetenskapsmän och trävarubo
lagens företrädare represente rade Industri
Norrland. De var övertygade o m att Norr
land vilade på enorma naturresurser som 
kunde bilda grund för en storskalig indu
stri. Dessa geodeterminister represente rade 
d en utbred da uppfattn ingen att det kom
mande näringslivet direkt kunde avläsas i de 
naturresu rser ett land ägde.12 De kritiserade 
också odlingsoptimisterna; dessa borde sluta 
hänge sig å t utopiska fan tasier om övre Norr
lands lämplighet för odling. 13 

Visst fanns det fog för kr itiken! Men för 
att förstå odlingsoptimisterna m åste man 
tänka sig in i de ras situatio n. Eftersom de 
hade växt upp i, och ännu levde i, ett agrar
samhälle, vilket j ag m enar att man gjorde 
långt in på 1900-talet, såg de all t i agrarsam
hälle ts ko ntext. I denna kontext ingår åter
kommande svält och den d ränering på unga 
människor som emigrationen u tsatte landet 
för u nder 1800-talets sena re del. 

Ett sätt att möta bristen på födoämnen 
ha r all tid varit att öka den odlade arealen. 
Och denna ökning av arealen kunde man 
åstadkomma om man tog de jungfruliga 
markerna i landets norra delar i anspråk. 
Men en uppodling av norrlands myrar för, 
hos den sentida betraktaren, tankarna till 
ett i första hand extensivt j ordbruk, e tt så
dant jordbruk som \'i haft under århundra
den. Mot slutet av 1800-talet såg man chan
sen till en stor produktionsökning inom 
svenskt lantbruk genom de möjligheter han
delsgödseln gav. Handelsgödseln och meka-
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niseringen skulle nu snabbt förändra jord
bruket i riktning mot allt intensivare meto
de r. Den ökade avkastningen skulle komma 
att ske per arealenhet och , som vi vet nu, så 
småningom allt mindre a realer. Det fram
springande moderna (intensiva) jordbruket 
medförde på de tta sätt en konflikt med ( den 
extensiva) tanken på att odla upp de norr
ländska myrarna, men var också en tvingande 
förutsättning för att m yrarna skulle kunna 
odlas upp. Sammantaget kunde man nu in
föra in tensivare brukningsmetoder på den 
befintliga åkerjorden, vilke t gav en möjlig
he t att nyttja my1jordarna till verklig odling 
istället för till en extensiv myrslåtter.Jordbru
kets förespråkare kände därför en stark fram
tidstro. Nu kunde man odla upp Norrland, 
och avkastningen skulle komma att öka både 
på grund av de ökade arealerna och på grund 
av nya intensivare metoder. 

Mosskulturföreningen och 
Norrland 
Mosskultu rföreningens ställningstagande i 
Norrlands-debatten grundade sig till största 
d elen på den odlingspotential man såg dä1-. 
Norrland hade nämligen särskilt stora area
ler av för odling lämpliga torvmarker. Sank
markerna utgjorde en "inte ringa d e l" av 
landsändans totala areal, skrev Hjalmar von 
Feilitzen i föreningens tidskrift 1901.11 När
mare bestämt bestod 17% av arealen i Norr
land av myr e ller torvmark. H ela 66% av lan
dets totala torvareal fanns i Non-Iand.15 "Utan 
tvivel representera dessa torvm arksareale r 
nationalekonomiskt en stor förmögenhe t"16, 

skrev Mosskulturföreningens kulturingen
jör i Norrland från 1922, Edvard Hole, så 
sent som 1936, och han tillade: "Helt natur
ligt spela ... torvmarkerna en stor roll i fråga 
om Norrlands framtida bebyggelse och 
framåtskridande."' 7 

Det gällde alltså att utnyttja tonjordarna. 
Vissa debattörer menade emellertid att ko
lonisat.ionen av Norrland skulle bedrivas ge
nom styckning av redan odlad jord elle r på 
jord i vanhävd. För dem var alltid den socia-



la betydelsen av nya bönder det viktiga, nå
got som Edvard H o le markerade kraftfull t 
emot i en artikel 1926. 

Om endast förut odlad mark skulle upplå
tas t ill kolonisation, skulle detta ha till 
följd, au de stora arealer av utmärkt od
lingsjord, som [in nas i de norrländska 
skogsbygderna, skulle få ligga oulllyujade, 
och arealen av odlad jord skulle sålunda ej 
vidare komma a tt ökas. Då skulle Norrland 
vara hänvisat att stå på samma nivå som 
förut beträffande åkerarealens storlek, och 
kulturens framåtskridande i ödemarken 
sku lle sålunda ej vidare komma att ökas. 18 

Det var viktigt att sprida kulturen i ödemar
ken. Syftet var all tså i fö rsta hand att bryta 
n y jord, inte att öka antalet brukare i sig. 
Föreningen kunde också finna stöd för sin 
syn hos Kungl. Lan tbruksakademien vars 
förvaltningskommitte redan 1883 uppvisade 
en stark odlingsoptimism och pekade utför
delarna med en nyodling på mossjord: " ... 
att Sverige i sina mossar och myrar samt i 
kärren , hvilka i sitt naturliga skick lemnade 
en så ringa avkastning, sålunda egde en 
ofantligt stor rikedomskälla." 19 

I en proposition samma år påpekades att 
h ushållningssällska pen redan hade under
sökt och p lanlagt odling av 600 000 tun n
land vattendränkta odlingsmarker. Dessa 
kunde bringas i odling så snar t mede l till 
företagen fanns att tillgå. "Nu låg p lanerna 
som ett 'död t' kapital i hushållningssällska
pens gömmor".20 Återige n pekade man på 
"den icke utnytrjade potentialen" i moss
jordarna. 

Av Mosskulturföreningens stadgar kan 
man u tläsa att målsättningen var att sprida 
kunskap o m m ossku lturen och att utveckla 
nya metoder för odlingen. Föreningen stod 
helt klart på j ordbruksnorrlands sida i norr
landsdeba tten. Därom råder inga tvive l. 
Men varför var det nu så? Jag tror att för
klar ingen ligger i en agrarsamh ällets egen 
d iskurs. Vi måste komma ihåg att trots att 
industrialismen kom mit långt på väg så lev
de Sveriges befolkning allrjämt i ett agrar
samhälle rent fysiskt och skulle komma att 
göra det än längre mentalt. Det kan ha varit 
svårt att se vad man skulle ha det nya kun-

Figur 10:2 

MANNE STENBERG, (eg.Johannes Emanuel) 
(1888-1946), var född i Fjällsjö i Väster
norrlands län. Han genomgick agronom
kursen på Alnarp 1912-14 och blev där
efter lärare vid Jämtlands läns lantmanna
skola på Frösön där han hade titeln "förste 
lärare" åren 1917-20. Han var även in
spektör vid statsinventeringen av odlings
jord i Norrland och Dalarna 1918. Sten
berg blev föreståndare vid Gisselås för
söksgård i samband med dess anläggande 
1920 fram till Mosskulturföreningens sam
manslagning med Svenska Betes- och Vall
föreningen 1939. Han stannade sedan 
kvar vid Gisselås då denna gård övergick 
till att bli en statlig försöksgård. Stenberg 
utgav eu flertal arbeten om norrländskt 
jordbruk, främst nyodling. Samma år som 
han avled, 1946, fick han A.W. Bergstens 
pris av Kungl. Lantbruksakademien för 
"hans hängivna och framgångsrika arbete 
för utforskandet av myrodlingarnas pro
blem i Norrland". ♦ 

nandet och de nya upptäckterna till, utom 
att utsträcka jordbrukets arealer och avkast
ning. 

Mosskulturföreningen var en förening 
som verkade för att ta fram kunskaper om 
och sprida upplysningar om hur man bäst 
odlade upp och brukade e n myrjord. Varför 
hade man tagit detta ställningstagande för 
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myrjorden före fastmarksjorden? Manne 
Stenberg, föreståndare på Gisselås försöks
gård, ställer sig också den frågan i ett före
drag 1923.21 Bevekelsegrunderna torde ha 
varit just de som Stenberg anger, nämligen 
att det råder brist på goda fastmarksjordar i 
Norrland. De finns, men är i förhållande till 
de väldiga arealerna av godartade myrjordar 
mycket små. Väl planlagda myrodlingar var 
lätta att bruka med arbetsbesparande maski
ner och krävde mindre arbetskraft eftersom 
redskapen kunde hållas vassa i den stenfria 
torvjorden. Myrjorden hade en närmast 
oändlig rad fördelar, tycks man ha ansett. De 
hade en vattenkvarhållande förmåga som 
minskade risken för torka, och i d et samman
hanget var det också en vinst att dika ut den, 
efte rsom deras frostkänslighe t då avtog och 
eftersom de t gjorde intilliggande fastmark 
säkrare att odla. Grunda myrar, som låg 
ovanpå en näringsrik sand- eller lerjord an
sågs u tgöra våra allra bästa odlingsjordar.22 

Om agrarvetenskaperna och den indu
striella produktionen av redskap och göd
ningsmed el hade gett de fysiska förutsätt
ningarna för att odla upp myrarna i norr, 
såg Mosskulturföreningen det som sin upp
gift att ta fram lämpliga metoder och sprida 
kunskapen om hur man bäst odlade en myr. 

Myrodling i Jämtland 
I Jämtland, liksom i övriga Norrland, sam
manföll de naturgivna förutsättn ingarna för 
j ordbruk på ett fördelaktigt sätt med de 
kring sekelskiftet rådande ekonomiska för
utsättningarna. Kraven påjordbruketgällde 
framförallt d e produkter som bäst lämpade 
sig fö r odling på mossjordarna, nämligen 
foder. 

Jordbruke t hade i J ämtland sedan gam
malt inriktats på foderod ling, främst på 
grund av det stränga klimatet som gjorde 
snart sagt all annan odling osäker, men ock
så på grund av andra faktorer. I en artikel i 
Mosskulturföreningens tidskrift 1901 sökte 
länsagronom Th. Sylvan utröna mosskul tu
rens betydelse för länet och hur den fram
tida utvecklingen borde se ut. Skogsbrukets 
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behov av arbetskraft hade lett till att den 
blev allt dyrare, varför många hade tvingats 
lägga om sin inriktning mo t en mindre ar
betskrävande produktion. Genom att lägga 
jorden i mångårig vall kunde man spara ar
betsti mmar jämfört med den betydligt mer 
arbetskrävande, och osäkrare, spannmåls
odlingen. Samma faktor som drev upp pri
set på arbetskraften bidrog också till a tt öka 
priset på foder, varigenom j ordbrukarna ut
sattes för ett dubbelt tryck att ändra inrikt
ning på sin produktion. När så j ordbruket 
ändrat inriktning mot foderproduktion för 
avsalu inträdde en brist på naturlig gödsel 
som, menade Sylvan , gjorde de t omöjligt att 
bibehålla åkerjordens bördighet, vilket gav 
Sylvan ytterligare argument för mossjordar
nas lämplighe t. En mossjord ansågs nämli
gen inte ha samma behov av stallgödsel som 
den traditionella odlingsjorden. Lämpliga 
mossjordar fanns "med all säke rhet" att till
gå i Jämtland. Inom silurområdet fanns kalk
haltiga myrar av en sådan omfattning att det 
enligt Sylvan troligen skulle ta hundratals år 
att odla upp dem alla. Mineraliska jordförbätt
ringsmedel fanns också på nära håll i morän
h~jder som hade en lämplig sammansättning 
tack vare silurberggrunden. 

Allmänt sett ansåg man mossarna vara 
lät todlade och dessutom var de i Jämtland 
på flera håll redan krondikade ( det vi ll säga 
det som dikats genom statsmakternas för
sorg) . Sammantaget förmodade Sylvan att 
mossodlingen i framtiden skulle öka i om
fattning i förhållande till fastmarksjorden . 
En väl planlagd mossodling gav de rikaste, 
säkraste och mest lättvunna skördarna, och 
Sylvan påpekade att mossjorden kunde ge 
en god skörd även vid torka. En liten nack
del var dock att det hö man fick kunde vara 
lite näringsfattigt, men det berodde "uteslu
tande" på bristande sandkörning, det vill 
säga j o rdförbättring geno m påföran de av 
sand på myrmarken.23 Att det fanns stora 
möjlighe ter till en utbredd mossodling i 
Jämtland hade flera undersökningar visat. 
Redan 1892 hade Mosskulturför eningens 
botanist Robert Tolf gjort undersökningar 
längs sträckan Östersund-Ström. Tolf gjorde 



ett antal resor i Norrland under 1890-talet. 
Från Gästrikland till Norrbotten undersökte 
han och beskrev de norrländska myrarnas 
"beskaffenhet". Mycket av hans resultat ut
kom också i tryck. Redogörelse för undersök
ningar i Norrland sommaren 1892, Redogörelse 
öjver undersökningar i Norrland sommaren 
1894, Myrar och myrodling i Västernorrlands 
län, Några ord om vallodling /Jå lorjjord i Norr
land och Narrlands t01Jmossar är några exem
pel, som alla trycktes i Mosskulturförening
ens tidskrift. Några år senare besökte Moss
kulturföreningens kulturingenjör Sven Mul
ler Hammerdal och resul taten av resan pu
blicerades av hushållningssällskapet. Utifrån 
dessa och andra undersökningar hade man 
kunnat konstatera att myrarna i Jämtland 
utgjorde "ofantliga" arealer. Arealen upp
skattades till tolv procent av hela markytan.24 

Den odlingsbara delen av torvarealen, som 
också var mycket stor, 200 000 ha eller 20 
kvadratmil, ansågs vara lämplig för odling 
och endast en liten areal var olämplig.25 

Gisselås 
Målet med föreningens försöksverksamhet, 
såväl den tillfälliga som den fasta, var att 
med Gerhard Rappes ord: " ... förvärva ingå
ende kännedom om masskulturens förut
sättn ingar och möjligheter i vårt land."26 

Detta var något som ställde krav på förening
ens närvaro i hela landet. Och trots att ett 
stort antal tillfälliga samt mer eller mindre 
permanenta försöksfält redan fanns spridda 
över hela landet, hade föreningen ingen 
norrländsk motsvarighet till småländska Fla
hult. År 1920 tillkom emellertid Gisselås för
söksgård efte r ett initiativ i riksdagen av Arvid 
Lindman. Geno m en motion år 1916 igång
sattes den process som så småningom skulle 
leda fram till upprättandet av försöksgården 
i Gisselås. Men iställe t för att, som riksdags
beslutet från 1919 föreskrev, arrendera en 
färdig gård27 kom Mosskulturföreningen att, 
mot riksdagens vilja, inköpa en icke odlad 
myr år 1920. Den nyinköpta myren ansågs 
ha en "mycket lämplig beskaffenhet" och 
uppodlingsarbetet genomfördes på "bästa 

möjliga sätt". Byggnader uppfördes, stängsel 
och vägar anlades och kreatur anskaffades.28 

Till sist kunde föreningens föreståndare 
Gerhard Rappe i en jubileumsskrift från 
1936 konstatera att målet att upprätta en 
fast försöksstation i Norrland hade nåtts: 
"Ehuru resultatet, den fullbordade försöks
gården, är gott, kan man icke annat än be
klaga den bakvända ordningen för gårdens 
tillkomst."29 Norrland fick på detta sätt en 
"förstklassig" försöksgård i den inre odlings
bygdens "stränga klimatzon", även om kost
naderna för den vida översteg anslagen från 
1919.30 

Anläggningen 
Av Gisselås försöksgårds 100 hektar mark av
d ikades och uppodlades över hälften under 
de första två åren. På hösten 1921 hade ca 55 
ha färdigställts för jordbearbetning. Samti
digt med röjningsarbetet pågick avdikning
en. Till att börja med avdikades endast den 
del av myren som var tänkt för odling men 
senare dikades alla 100 ha. År 1924 var av
dikningen helt klar. Vid detta stadium hade 
de öppna dikena en sammanlagd längd av 
tio km, huvudkanalen (ännu i dag synlig på 
Gissel ås) , var en km lång och åtta meter bred 
i dagen. De öppna dikena täckte en samman
lagd areal av u-e ha. Man beräknade att den 
jord som fraktats bort motsvarade 35 000 
kubikmeter. Förutom grävning av nya diken 
hade man lagt igen över två kilometer bäck
a r och gamla krondiken. Täckdikning av 
den odlade arealen var färdig 1922. Dikning
en lades i regel på 120 cm djup. Som d ik
ningsmate1ial användes "stänger el ler trum
inor".31 

lnu-esset för projektet tycks ha va1it stort 
i bygden och under arbetet hade förening
en mycket hjälp från näraliggande gårdar 
och från firmor som bidrog till gårdens 
maskinella utrustning.32 Bearbetningen av 
Gisselås arealer gick också snabbt, enligt för
eningens föreståndare mellan 1927 och 
1934 Hugo Osvald. Detta berodde på att 
man använt sig av en för myrodling special
konstruerad fräsmaskin kallad Lanz fräsma
skin, en tysk konsu-uktion som i ston sett ut-
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Figur 10:3 
Diken - helt centrala for varje mossodling. Dessa präktiga, handgrävda diken visar på omfattningen av arbetsinsat
sen vid anläggandet av forsöhsgården Gisselås - trots alt alltså vissa arbeten hade gjorts redan innan föreningen kom 
dit, såsom fi-mngår av den samtida bildtexten. 

gjordes av en traktor med mycket stora plåt
försedda hjul som fördelade tyngden. På 
bakändan hade Lanz en likaledes hjulför
sedd fräs monterad. Maskinen hade köpts in 
av ett konsortium lantbrukare i trakten av
sedd att användas på Gisselås och att lånas 
ut till traktens jordbrukare. Man konstate
rade att fräsningen var en "billig metod". 
Kostnaderna kunde hållas nere under förut
sättning att stora arealer kunde fräsas på 
samma gång. Totalt beräknades uppodling
en på Gisselås ha kostat 955:80 kr per ha 
vilket i och för sig ansågs vara en hög kost
nad, men detta förklarades med att uppod
lingen här var lite speciell. Syftet att anlägga 
en försöksgård hade fördyrat arbetena i för
hållande till vanlig odling menade man. 
Bland annat hade man måst anlägga långt 
fler fältvägar än normalt, cirka fem kilome
ter, och därmed fler broar, 20 stycken.33 
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Gården försågs med "fullt moderna" red
skap. I sitt föredrag 1924 nämner förening
ens föreståndare Hemfrid Witte plogarna 
Maxim, Oliver Star, Virginia, hankmoharv, 
fjäderharven Osborne, kultivatorn Greif, en 
100-pinnar Zick-zackharv, en tallriksharv, 
ängsharven Flahult ( efter Mosskulturfören
ingens småländska försöksgård), ogräshar
ven Iowa, gödselspridaren Westphalia, en 
cambridgevält, en slätvält, radsåningsmaski
nerna Salix och Deering, en gräsfrösånings
maskin benämnd Herkules och släpräfsan 
Express. Utöver dessa namngivna redskap 
tillkom hövändare och annat.34 

Av de 55 odlade hektaren utgjordes en 
mindre del, 1,6 hektar, av sandig fastmarks
jord. De resterande 53,4 hektaren utgjordes 
av en kalk- och kväverik myrjord. Torvtyper
na var dels skogskärrtorv i områdets utkan
ter, dels bnmmoss-starrtorv. Den sistnämnda 



torvtypen var försöksgårdens viktigaste jord
art. Den var måttligt förmultnad och inne
höll 10 000-15 000 kg kalk och 8 000-12 000 
kg kväve per hektar ned till 20 cm djup. 
Skogskärrtorven var betydligt mer förmult
nad än brunmoss-starrtorven.35 Jorden, med 
dess rika tillgång på kalk, kunde anses repre
sentativ för det jämtländska silurområdet. 
Gisselåstrakten hade därmed ganska goda 
förutsättningar för jordbruk.36 Det låg i 
"sakens natur" att en försöksgård på myr
j ord i en bygd med så pass krävande klimat
förhållanden som vid Gisselås till största 
delen måste inrikta sig på foderväxtodling. 
Framförallt var det höproduktion som kom 
i fråga. Stora arealer på Gisselås besåddes 
följaktligen med vall. Avsikten var att i enlig
het med det i trakten vanliga bruket låta val
larna ligga, så länge de gav tillfredsställande 
skördar. Ett mindre skifte anordnades emel
lertid för experiment med kortare växtfölj
der. Man ville också ha en mer allsidig för
söksverksamhet. Denna skulle bedrivas i en 
sexårig cirkulation. Försöket var inte avsett 
att efterföljas i praktiken och visade snart att 
ett system med kortare växtföljd inte lämpa
de sig för u·akten och jorden. På försöksgår
den koncentrerades så mycket av försöken 
som möjligt till ett skifte för att elen övriga 
j orden skulle kunna brukas som e tt vanligt 
jordbruk. 

Man anlade för försöken en teg på sam
manlagt 9,2 hektar.37 Här bedrevs en lång rad 
olika försök varav j ag bara ska ta upp några 
exempel. Man gjorde avdikningsförsök med 
olika tegbreclcler, sandningsförsök med oli
ka sandgivor per hektar, uppodlingsförsök 
med fräsning, plöjning och andra metoder, 
växtfö ljdsförsök, gödslingsförsök, såtidsför
sök, fö rsök med olika vallväxter och vall
blandningar samt sortförsök med korn, h av
re, grön foder och rovor. 38 I anslutning ti ll 
försöksfältet uppfördes en särskild försöks
Jada, vidare byggdes en särskild bostad för 
föres tåndaren, två arbetarebostäcler (den 
ena för laclugårdsförman nen), en ladugård 
med plats för 25 kor och ungqjur, och ett 
stall för sex hästar. Mellan stallet och ladu
gården inrymdes gödselstad, redskapsbod, 

magasin och höskulle över hela ladugårds
och stallbyggnaden. Gården som elektrifie
rades 1920 försågs med mjölkmaskiner och 
hiss för foder. 

Klimatet 
Klimatet på G isselås var förhållandevis 
su·ängt, men Gunnar Booberg, botanist i för
eningen mellan 1921 och 1926 samt förfat
tare av en mycket ingående växtsociologisk 
studie över Gisselåsmyren publicerad i skrift
serien Norrländskt handbibliotek (1930), me
nade att området kunde förväntas ha ett 
mindre utpräglat norrlandsklima t. Booberg 
genomförde meteorologiska undersökning
ar på platsen som senare kom att fortsättas 
under försöksverksamheten på gården. 
Utan att alltför djupt gå in p å dessa iaktta
gelser som minutiöst presenterats och kom
menterats i Gisselåsmyren och i Mosskultur
fören ingens tidskrift vi ll jag här i alla fall 
nämna något om de svårigheter som klima
tet medförde för jordbruket på Gisselås. Un
der åren 1922-29 var i medeltal endast 116 
dagar om året frostfria. Av åre ts 365 dagar 
låg minimitemperaturen på eller under 0°C 
249 dagar (av dessa var tio dagar under som
mannånaderna) och endast 88 dagar över
steg maxtemperaturen 15°C och mindre än 
27 dagar översteg elen 20°C. Frost förekom 
på Gisselås i medeltal varje period om fem 
dagar undantaget juli och augusti. Booberg 
påpekade dock att "även under dessa måna
der är emell ertid antalet frostnä tte r rätt 
stort".39 Klimatet var strängt, den mest frost
fria månaden var juli, under denna variera
de minimitemperaturen mellan -0,5° år 
1925 och - 3,0°; den sista siffran hade upp
mätts åren 1923 och 1926.;o Minimitempe
raturen låg alltså alltid under 0°. 

Odlingsförsöken på Gisselås gård 
Den som gjon bekantskap med rörsöksgar
den Gisselås endast genom Mosskulturför
eningens framställningar till KM:t, genom 
räkenskaperna för gården och genom of
ficiella handlingar i övrigt, har säkerligen 
fått det intrvcket, att Gisselås Yarit och är 
ett sorgens barn. 11 
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Föreningens föreståndare Hugo Osvald var 
i sitt föredrag om Gisselås 1932 mån om att 
ge åhörarna en kanske mer positiv bild av 
projektet än vad resultaten lät ana. Visst fanns 
det problem och visst borde vissa saker kan
ske ha gjorts på ett anna t sätt påpekade han, 
men han tryckte också på att själva verksam
heten varit i stort sett lyckad, trots dåliga år 
1928, då rotfrukterna inte gav någon avkast
ning, och 1929, då komet frös och grönfod
re t frostskadades strax före skörd. Problemet 
var inte gården ,jordarten eller klimatet, utan 
ekonomin. Det fanns också "ljusa partier i 
tavlan", som 1930 då "växtligheten formligen 
vällde fran1 urjorden". Osvald påpekade att 
Gisselås under sin då 10-åriga tillvaro hade 
fyllt en stor uppgift inom jordbrukets för
söksverksamhe t.42 

Manne Stenberg, Gisselås fö rste förestån
dare, kunde i en artikel vid föreningsjubile
et 1936 se tillbaka på 16 års försöksverksam
he t och presenterade ytligt de resultat som 
vunnits. Redan från förs ta spadtaget sökte 
man noga dra lä rdom av allt arbete . Verk
samheten var t ill en bö1jan naturligt nog 
mest inriktad på att bryta upp jorden och 
bygga gårdens byggnader. Även om de sena
re noga anpassades till de krav föreningen 
ställde så var det brytandet av jorden som av
sågs ge de viktigaste erfarenhe terna. Efter
som Gisselås utgjorde en total nyetablering 
fi ck föreningen till fälle inte endast att prova 
ut metoder för odling, u tan också att utröna 
hur man på bästa sätt nyanlade en myrod
ling.'13 

Föreningen ville ha svar på hur en mängd, 
till odling av en tonjord knutna, förhål lan
den såg ut i e tt norrländskt sammanhang. 
Vad gällde en mer ingående analys av resul
tate n hänvisade em ellertid Stenberg i sin 
artikel till den löpande rapportering som 
skett ibland annat fören ingens tidskrift. Vi 
ska inte heller här fördjupa oss i resultaten 
utan följer Stenbergs exempel. Några av de 
frågor man ville ha svar på var: Vilken var 
torvjordarnas genomsläppningsförmåga för 
vatten och hur påve rkade de n d rän ering 
och dikesdragning? Vilka dikesdj up och vil
ken bredd m ellan dikena var lämpliga på 
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olika torvjordar? Hur mycket sjönk tonjor
darna ihop til l följd av dränering och upp
odling? Reagerade tonjordar olika på olika 
former av odling? Hur mycket skiljde det i 
sättning av jorden om man jämförde lång
varig vallodling och växel bruk? Vilken typ av 
tonjordar var ekonomiskt lönande att bruka 
och hur skulle det förhålla sig över tiden? 
Vilket var mest lönande: att påföra fasonarks
j ord på torvmarken eller tvärtom? Förutom 
alla frågor som rörde själva anläggandet av 
odlingen och odlingen som sådan lades 
mycket stor vikt vid att finna ut vilka grödor 
som bäst lämpade sig för odling. Skulle man 
odla havre, råg eller korn? Var det kanske 
vallodling man uteslutande skulle ägna sig 
åt? Eftersom man tidigt inriktade sig på 
mjö lkproduktion var frågan om höets kvali
tet viktig. Vilka baljväxter borde ingå i vallar
n a för att öka höets äggvitehalt? Vilka av 
u-aktens vildväxande baijväxtstammar borde 
man använda? Vid försöken med olika grö
dor var det också mycket viktigt att kunna 
bestämma vid vilken tidpunkt olika grödor 
skulle sås för att erhålla bästa resultat. Den 
korta odlingssäsongen och behovet av a tt ta 
tillvara den korta, men intensivt ljusa perio
den var naturligtvis avgörande. När sådde 
man för att grödan effektivast skulle dra nytta 
av ljuset och värmen? Som vi sett av Boobergs 
klimatundersökningar ställde klimatet stränga 
krav på odlaren i just den aspekten .'"' 

En på myrjordar mycket viktig aspekt var 
givetvis gödningen. Föreningen lade n er 
mycket tid och resurser på gödslingsförsök. 
Föreståndaren ställde sig frågande vilket el
ler vilka gödningsmedel man borde använ
da. Fanns det någon viktig skillnad i att an
vända kalksalpeter, kalkkväve, chilesalpeter, 
svavelsyrad ammoniak e lle r ijungasalpeter? 
Som med allt annat vi lle man också ha fram 
den bästa tidpunkten under å ret då göd
nin gen skulle påföras. Föreningen gjorde 
även jämförande studier med fastmarksjord. 
Vilket lönade sig bäst, vallar på myrjord e ller 
på fasunarksjord? 45 

Dikningsförsöken fick stor uppmärksam
he t inte minst på grund av den ekonomiska 
betydelse dikningen ansågs ha för h e la Ian-



dets mossodlare . På Gisselås anlades dikes
försök på hela 18 hektar, alltså nära hälften 
av den totala arealen. De mer ingående re
sultaten finns redovisade i "Dikning och pla
nering av myrjord", ett föredrag hålle t vid 
1932 års lantbruksvecka, utgivet som bilaga 
till föreningens tidskrift. Huvudfrågan vid 
dikningen var hur mycket tonjorden kunde 
beräknas sjunka ihop, "sätta sig". Utan kun
skap om jordens sättning skulle man, enligt 
Stenberg, komma att gräva antingen för 
djupa eller för stora elle r för små diken. För 
stora diken var onödigt dyra och riskerade 
dessutom att torrlägga marken för mycket, 
vilket inverkade menligt på skördarna. Att 
avhjälpa skador förorsakade av för stark dik
ning var "mycket svårt". En lösning var att 
genom påförning av mineraljord öka den 
vattenuppsugande förmågan , men proces
sen var både besvärlig och dyr. För små di
ken kunde man givetvis gräva större , men 
d e t. blev naturligtvis också dyrare än o m 

man från början g rävt till rätt djup och 
bredd.46 Sättningen av myrjorden följdes 
noga på Gisselås. Resulta tet av undersök
ningen publicerades som särtryck till Lant
bruksveckans handlingar 1935. 

Jordslagning, som innebar jordförbätt
ring med påförande av mineraljord, ansågs 
vanligen vara lönsam på norrländska myrar. 
Den gjorde tonjorden tyngre, fastare och 
varmare, något som hade positiva effekter 
på det foder som odlad es. De ofta kalkfatti
ga my1jordarna reagerade enligt försöken 
lika bra påjordslagning som på kalkning, en 
annars vanl ig åtgärd på de sura myrarna. 
Överraskande nog ansåg man attjordförbätt
ringsmedlets näringsinnehåll var av under
ordnad betydelse. Det var elen mekaniska 
sammansättningen som var avgörande. Re
sultaten av jordslagningsförsöken på Gisselås 
redovisades av Hugo Osvald i föreningens 
tidskrift 1930. Höskörclarna ökade i försök på 
medelmåttigt hurni:fierad brunmoss-starrtorv. 

Figur 10:4 
Denjö1'.5la arbetarbosta.den vid Gisselås var en prirnitiv koja upfJflird av torvblock fJå en /räst01mne. Snart iippfördes 
dock en bättre arbetarbostad, då den rnark sorn den urspm ngliga kojan stod fJå röjdes till odlingsbar rnyi'. Kojans 
tillnamn, ''Hotell Frankfurt", speglar inte dess egentliga standard. Som framgått av illustrationen på s. 86, i kafJitel 
2, utfördes en stor del av anläggningsarbetet i form av nödhjälpsarbeten, en politisk åtgärd till följd av efterkrigs
krisens höga arbetslöshetstal. Dessa arbetare fick acceptera rnycket enkla Jörhå/Llmden. 
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Osandat gav 34,8 deciton hö per ha. Vid på
förande av 100, 200 och 400 ku bikmeter sand 
per hektar ökade skörden med 5,2, 7,9 och 
8,0 deciton hö. Den minsta givan hade alltså 
gett störst skördeökning och var, kunde Sten
berg konstatera, mest ekonomisk.47 

Gisselås och kolonisationen av Norrland 
Då beslutet om Gisselås försöksgård fattades 
fanns på p latsen endast vi ldmark, en kron
dikad myr och som enda byggnad på platsen 
en "obetyd lig anhalt" på inlandsbanan . År 
1932 kunde Osvald, inte utan stolthe t, se att 
ett helt litet samhälle vuxit upp i anslutning 
till en odlad bygd. Det var resultatet av tio 
års "odlingsflit". 48 Odlingsförsöken på Gis
selås skulle skapa en kunskapsbas för koloni
seringen på Norrlands myrmarker. Man skul
le utröna vilka odlingsmetoder och växter 
som lämpade sig bäst. Samtidigt skulle går
den utgöra e tt föredöme för myrodlarna i 
trakten och hela Norrland, och som sådant 
kunde gården möjligen 9äna. Problemet 
uppstår om man försöker se gården som ett 
föredöme för den kolonisationsrö re lse som 
utvecklades under 1900-talets första h älft. 
Denna röre lse hade kanske tilJ stor del and
ra syften än de som Mosskulturföreningen 
hade satt upp och därför var det förmodli
gen en annan slags brukare som sattes att 
genomföra uppodlingen av Norrlands myr
marker än vad föreningen tänkte sig. Kolona
ten befolkades till stor del av kontantsvaga 
arbetare, inte sällan utan erfarenhet av jord
bruk och mossodling. För dem var nog Gissel
ås ett ganska avlägset mål. En del av förutsätt
ningarna för· kolonisationen och synen på 
koloniste rna kommer fram i Kolonisations
kommittens betänkande från 1922 (SOU 
1922:22) . Denna mycket omfattande utred
ning utgör en rigorös genomgång av Norr
landskolonisationens historia, det norrländ
ska jordbrukets förutsättningar och hur man 
på bästa sätt kunde ta tillvara möjligheterna i 
landsän dan. Ett av de problem som utred
ningen ville avttjä lpa var att den kolonisa
tion som dittills företagits hade lämnat stora 
områden åt sidan.49 "Och de t torde få anses 
vara de åtgärde r, som gå ut på odlingens ut-
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s träckande över dessa, som i främsta rum
met åsyftas, då numera fråga är om koloni
sation av denna del av riket."50 

Den tidigare koloniseringen av Norrland 
hade stått i nära samband med den så kal
lade avvittringen. Syftet med avvittringen 
hade varit att bereda bestämda skiften åt ny
byggen och hemman. Därigenom skulle en
skild mark skiljas från kronomark. Den kvar
varande kronomarken indelades i antingen 
kronoparker (en statsägd skog med ordnad 
skogshushållning) elle r så ka llad över lopps
mark (mark som ansågs vara o lämplig a tt 
ägas av staten e lle r reserverad för framtida 
kolonisation ) .51 

Under första delen av 1800-talet hade ko
lonisationsverksamheten varit stor, men se
nare under århundradet hade man velat 
skydda skogen vilket ledde till att kolonisa
tionen avtog.52 I betänkandet 1922 nämndes 
ett antal "allmänna motiv" för en koloniser
ing av Norrland och Dalarna. Kolonisatio
nen syftade till a tt nå två mål: dels skulle den 
utgöra e tt "botem edel" mot emigrationen , 
dels skulle den underlätta "anskaffandet av 
fasta skogsarbetare". Kolonisationen hade 
alltså både en social och en skogsekonomisk 
uppgift. 53 Den sociala uppgiften gick ut på 
att hejda emigrationen , varför den sociala 
förbättringen inte var att man ville ge män
niskor ett al ternativ till fattigdom, utan sna
rare att binda dem vid jorden. På så sätt 
skulle man slippa "lösa" befolkningselement. 
Effekten lät inte vänta på sig, ofta nog var de t 
just fattigdom som kolonisterna mötte i Norr
.land. De statliga å tgärderna omfattade inte 
ett sådant stöd till den tilltänkte nybyggaren 
att denne helt kunde ägna sig åt nyodlingsar
betet. Utredarna i kolonisationskommitten 
1922 påpekade att de människor som enligt 
kommittens förslag skulle befolka Norrland 
till en bö1jan skulle få problem med försörj
ningen . 54 Kolonisterna "möta givetvis vissa 
svårighe ter a tt livnära sig den tid då j orden 
ej ger avkastning eller denna avkastning är 
otillräcklig" .55 

Stödet tycks h a vari t utformat så att det 
inte skulle räcka till att både bryta åkermark 
och bygga ekonomi- och bostadshus. "Då sta-



tens stöd ej räcker till för att uppföra byggna
der och att odla upp j orden, är kolonisten 
nödsakad att genom förtjänstarbete skaffa sig 
den kontanta inkomst som är behövlig för 
inköp av livsmedel." 56 "Kolonisationsarbetet 
på kronoparkerna kommer alltså att i tre
dubbel måtto tjäna statens intressen, då det 
dels verkar till uppodlande av ödemarkerna, 
dels bidrager att minska emigrationen, d els 
slutligen skapar möjlighet att ägna statssko
garna behörig skötsel."57 

Det var alltså inte fråga om att skapa själv
ständiga jordbruk utan att trygga elen norr
ländska industrins arbetskraftsbehov. Utan 
sidoinkomster, skrev man , var kolonistens 
utsikter till framgång små. Utredarna hade 
alltså konstruerat sitt förslag så att kolonis
terna inte skulle nå framgång enbart genom 
sittjordbruk. Statsskogarna ''fordrade näm
ligen mycket arbete".58 

Helt annat tedde sig förhållandet för Moss
kul turföreningen som kunde utnyttja sina 
kontakter inom statsmakterna och bland 
andra bidragsgivare om de ekonomiska med
len tröt. Kolonisten fick den summa som var 
föreskriven och denna gav inte utrymme för 
några misslyckanden. 

Just misslyckanden var det dock gott om 
på Gisselås, en gård som anlagts på en myr 
med "mycket lämplig beskaffenhet" och dä r 
uppodlingsarbetet genomförts på "bästa möj
liga sätt" .59 Försöksgården drabbades av flera 
bakslag. Framförallt gällde det den finansi
ella sidan, där fören ingen handskades lite 
oförsiktigt med de ekonomiska medlen .60 

Men också klimatet satte käppar i 1-tjulet vid 
flera tillfällen .61 Det är lätt att förs tå att e n 
obemedlad kolonist som för sitt uppehälle 
var tvungen att ta lönarbeten vid sidan om 
jordbruket måste ha brottats med stora pro
blem. Vi kan nog inte tillräckligt fö rstå hur 
livet gestaltade sig för kolonisterna, som i 
många fall fi ck långt sämre j ordar att odla 
än vad Mosskulturföreningen rekommen
d erade. De t finns ett avstånd mellan d e 
mossodlare föreningen såg framför sig och 
de småbrukare som med statliga mede l bröt 
nya gårdar i Norrland. Statsmakterna hade 
inte, vid tiden för Kolonisationskommitten 

och den sista kolonisationsvågen (elen som 
inträdde under mellankrigstiden), intresse 
av att stödja odlingen för odlingens skull 
utan stödde den av helt andra skäl, och här 
finns förmodligen ett glapp mellan fören
ingens syn och resultatet av Norrlands-de
batten och kolonisationsfrågan. 

Den norrländska 
mossodlingens syften 
Det fanns en lång rad syften med uppod
lingen av d e norrländska myrarna. För a tt 
kunna diskutera dessa syften och mål är det 
emeJlerticl nödvändigt att skilja mellan vissa 
saker. Nyodlingssträvan är gemensam för 
många d ebattöre r, liksom vilj an att befolka 
Norrland. Men det betyder inte att norrlands
kolonisationens förespråkare ville samma 
sak som mossodlingens förespråkare, även 
om båda talar om nyodling och kolonisation. 
Om man skall tala om "rörelser" så var kolo
natrörelsen och mossodlingsrörelsen inte 
samma sak trots att de hade vissa berörings
punkter. De debattörer som vi lle utvinna 
rikedomarna ur mossjorden såg det natur
ligtvis som lämpligt att låna argument från 
kolonisationens förespråkare . Likadant var 
det förträffl igt för den som ansåg att arbe
tarna behövde en egen täppa a tt peka på 
mossjordens lämplighet. Därmed inte sagt 
a tt kolonaten al ltid förlades till mossjorden, 
långt ifrån. På detta sätt tangerar de flesta 
debattörers argument varandra, naturligtvis 
undantaget odlingspessimisternas. Det fanns 
gott om industriidkare som genom kolona t
rörelsen ville ge arbetarna en kompletteran
de försörjning, utan att därför tillhöra moss
odlingens vänner. 

Vid Sveriges agrarförbunds årsmöte 1903 
inkom förslag om att ta upp emigrationsfrå
gan. Man talade om utvandringens allvarliga 
följder i form av folkminskning på landsbyg
den och elen be tydande förlust. som landet 
drabbades av genom denna. Skaraborgs läns 
agrarförening an höll i sitt yrkande att ge
nom agrarförbundets försorg få till stånd en 
utredning i frågan, vilken skulle utreda or
sakerna och föreslå åtgärder avsedda att för-
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bättra de ekonomiska förhållandena i Sve
rige och göra dem lika goda som i Ame,;ka.62 

Det var bland annat de norrländska vidderna 
man hade i tankarna. Där skulle ett svenskt 
"western" skapas. 

I Emigrationsutredningen hävdade pro
fessor Gustav Sundbärg att det var missför
hållanden inom jordbruket som hade or
sakat emigrationen från landet. Ett särskilt 
viktigt förhållande var att nyodlingsarbetet 
nästan upphört. Därigenom hade jordbrnket, 
trots all intensifiering, förlorat sin viktigaste 
och "för befolkningsöverskottets mottagan
de betydelsefullaste expansionsmöjlighet" .63 

Historiskt sett har många lärda män, inte 
minst verkl iga auktoriteter inom agrarveten
skaperna och växtvärldens område, hyst en 
stark tro på odlingens möjligheter i Norr
land. Man menade bland annat att det fanns 
tåligare växtslag som lämpade sig för de t 
norrländska klimatet. Redan Carl von Linne 
gjorde under sin lappländska resa iakttagel
ser som styrkte hypotesen. Både råg och vete 

skulle ha iakttagits i vilt tillstånd i lappmar
ken. Vetenskapsakademien fick bland annat 
in rapporter om tåligt sibiriskt vete. Linne 
var av uppfatmingen att till och med själva 
fjällen gick att odla upp. Fjällen gav ingen 
avkastning att tala om vilket innebar att ett 
område från Värmland till Nordkap inte ut
nyttjades alls. Linne menade dock att efter
som de växter som allmänt förekom i de 
svenska fjällen också gjorde det i utländska 
bergstrakter så borde förhållandet också 
vara det omvända. Således borde nyttoväx
ter från Alperna, Pyreneerna, Skottland och 
så vidare också kunna odlas med framgång 
i Sverige. Denna odlingsoptimism kom att 
bli ett bärande drag i hela den norrländska 
kolonisationsdebatten. Perspektiven var 
dock olika, och från ett politiskt perspektiv 
poängterades nyodlingens övergripande so
ciala betydelse. I samband med egnahems
motionerna i riksdagen blev bildandet av 
nya jordbruk huvudsaken - inte nyodlingen. 
Nya jordbruk gav tillfälle till skapande av 

Figur 10:5 
En stubbe bryts up/1 ur myren. Ä nnit en bild som illustrerar det omfattande och tunga anläggningsarbetet vid Gisselås 
under det tidiga 1920-ta/et. Svenska Mosshultwjöreningens arkiv rymmer ytterligare ett antal fina bilderftån detta, 
som förtjänar att framhållas men som inte alla kan avbildas hä1: Aven nästa bild är hämtad ur samma ad1.iv. 
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hem, arbete och utkomst för en ökande be
folkning.&' Men för många var just odlingen 
huvudsaken. 

Sörlin tydliggör en närmast religiös sida 
av odlingsoptimismen. Liksom under tidi
gare århundraden uttalades under 1900-talet 
åsikter som Eric Oscar Arenanders (läns
agronom i Västernorrland från 1898), att det 
var "synd att föda skog på god jord" och att 
nyodling var en "Gudi behaglig gärning". 
Strävan att behålla en ajälvständigjordbrukar
klass i Norrland var därför en "he lig plikt". 
Re ligiösa vinklingar blandades i debatten 
med vetenskapliga argument från de främ
sta lantbruksvetenskapliga auktoriteterna 
som Paul Hellström, Robert Tolf och Her
man J uhlin-Dannfel t.65 Motbilden var indu
strins förmenta kortsiktighe t. 

En rad föreställningar och ideer om Non-
lands lämplighet för odling kom att samverka 
med en lika lång rad ideer om behovet av 
denna odling. Debattörer som företrädde 
olika särintressen förespråkade nästan a lla 
en statsledd uppodling av Norrland. De oli
ka debattöre rna lånade ofta varandras argu
ment. Argumenten kunde vara nationaleko
nomiska, agrartekniska, agrarekonomiska, 
sociala, religiösa, säkerhetspolitiska och ar
betsmarknadspolitiska. Man kunde höra trä
varuindusn·ins företrädare tala sig varma för 
lämpligheten av odling i norr samtidigt som 
Mosskulturföreningen påpekade behovet av 
försörjning för den säsongsbundna a rbets
kraften den tid då indusu-in inte kunde för
sörja famiijerna. Säkerhetspolitiska debattö
rer kunde förespråka e n kolonisation för an 
trygga landsändans försvar, allt gick tillbaka 
påjorden. Mosskulturföreningens linje var 
framförallt agrarteknisk och ekonomisk. 
Det gick, rent tekniskt, att odla upp myrar
na, all tså var de en ekonomisk potential. l 
sin argumentation kunde man använda "de 
lösa arbetarnas" sociala misär och liknande. 
Men som framgår av LeifRunefelts och Er
land Måralds bidrag i denna antologi hand
lade det om en rörelse, för vilken vetenska
pen stod i första rummet. 

I sin redogörelse över Mosskulturfören
ingen menar Runefelt a tt d ess verksamhet 

präglades av en obändig optimism, vilket 
innebar att de mycke t rationellt drivna för
söken inte motsvarades av en lika rationell 
syn på mossjordama i stort. Men i ett avseen
de var synen på mossjordarna rationell, näm
ligen i synen på deras e norma utbredning, 
som i snart sagt va1je föredrag e ller artikel 
hållet av "m ossodlingens vänner" alltid fram
hölls, och som, mellan raderna, synes ha varit 
själva kärnan i rörelsen. Dan Bäcklund (I in
dustrisamhäUets uthant 1988) menade att små
bmkaren, trnts till synes ineffektiva metoder, 
var rationell i det att han in om sina givna 
ramar strävade efter att "maximera sin nyt
ta" .66 Om då småbrukarens givna ramar var 
dels e konomiska, d els utgjordes av traditio
ner, som tillsammans hindrade hono m att 
bedriva ett mer rationellt j ordbruk, så kan 
man kanske säga att Mosskulnirföreningen 
verkade inom sina ramar. Dessa ramar skulle 
i så fa ll vara i agnrsamhället genom genera
tioner nedärvda föreställningar om hur man 
ökade sitt välstånd. Ju mer man kan så, j u 
m er får man skörda och ju rika re blir man 
och för detta krävs odlingsjord. Färgade av 
ett positivistiskt vetenskapsideal såg Mosskul
turföreningens föreu-ädare d et som mycket 
rationellt att odla upp myrarna, därför att de 
var så omfattande, därför att det var möjligt 
och därför an de var lättare och säkrare (åt
minstone inbillade man sig det) att odla än 
den i NoITland tillgängliga fastrnarksjorden. 
Också i _jämförelse med de ofta storblockiga 
moränerna i Norrland var säkerligen moss
jordarna lättare att odla upp, men de kan
ske inte var säkrare att bruka och gav inte 
högre avkaslll ing. 

Den statsledda kolonisation som till slut 
kom till stånd i Norrland var, som Hans Sey
ler (Hur bonden blev lönearbetare 1983) skr i
ver, i mångt och mycket inget annat än e tt 
sätt att skapa det halvproletariat som skogs
industrin ville ha.67 Men detta betyd e r inte 
att Mosskulturföreningen såg som sin upp
gift alt gå i skogsindustrins ledband. De t ä r 
snarare så att de olika norrlandsbilclerna fly
te1· samman när vår tids his toriker söker 
tolka skeendet. Det är med andra ord inte 
hela sanningen att norrlandskolon isationen 
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kom till stånd för bolagens skull. Men ut
formningen av kolonatrörelsen anpassades 
mycket efter bolagen. 

Ett nyttjordbruksland? 
Resultaten av allmän odlings
optimism och av föreningens 
odlingssträvan 
Vad blev det av ideerna, Mosskulturfören
ingens och a ndras - fick vi något svenskt 
western i norr? - Nej , det fick vi ju inte, vil
ket torde vara alla bekant. Kom då alla ideer 
och storslagna visioner på skam? Misslycka
des man i sin odlingsiver och i så fall varför? 
Gick det helt enkelt inte att skapa ett livs
kraftigt jordbruk i Norrland? Som jag inled
ningsvis nämnde är det frågor som är svåra 
att besvara. För att med visshet säga hur lyck
osam mosskulturen var i Norrland i avseende 
på hektar odlad jord krävs omfattande stu
die r, och statistiken släpper inte lättvindigt 
ifrån sig uppgifterna. Om man dessutom vill 
säga något om ~jälva odlingarnas resultat 
krävs än mer. Här finns egentligen bara ut
rymme att fundera kring dem. Men en fråga 
man kan ställa sig i sammanhanget är: Vad 
är egentligen ett misslyckande i detta sam
manhang? Om man är välvillig och ser till 
vad Mosskulturföreningens stadgar och mål
sättningar föreskriver, lyckades man ganska 
väl. Föreningen verkade på Gisselås med 
tämligen goda resultat för sina målsättning
ar att främja och stödja odlingen i norr. För
söksodlingen och forskningen bidrog också 
till den agrarvetenskapliga forskn ingens 
kunskap om Norrlands specifika omständig
heter. En lång rad föredrag och skrifter med 
resultat, råd och anvisningar kom att ges ut 
som ett resultat av verksamheten på Gisselås 
(Se ovan Odlingsförsöken på Gisselås gårä). 
Men av de storslagna visionerna om ettj ord
bruksland i Norrland blev det däremot inte 
mycket. När d e t gäller mosskulturen i Norr
land tycks det till en bö1jan ha gått trögt, 
och det fanns flera anledningar till det. Myr
odlingen hade länge dragits med dåliga re
sultat. Detta berodde enligt Hole på bris-
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tande kunskap och det faktum att det först 
endast funnits naturlig gödsel tillgänglig. 
Någon egentlig myrodling hade inte varit 
möjlig förrän de konstgjorda gödningsmed
len kommit ut i handeln och spritts bland 
jordbrukarna. Detta hade ställ t till problem 
eftersom de många misslyckade odlingsför
söken skapade en misstro mot myrarnas 
lämplighet för odling bland den jord bru
kande allmänheten. Ett annat problem var 
folkets förkärlek för slåttermyrarna. I stora 
delar av Norrland hämtade jordbrukarna 
huvuddelen av sitt foder på avlägsna starr
myrar och slåtterängar. Jordbrukarna var 
alltså beroende av slåttermyrarna och slog 
därför vakt om dem. För problemets lösning 
hade dock statsmakte n inträtt till m yrod
lingens fördel genom att lagstifta bort myr
slåttern på statens marker.68 Ett tredje pro
blem var att Norrland länge hade hämmats 
av bristande kommunikationer, men under 
1920- och 1930-talen hade de största bris
terna blivit avhjälpta. Landsvägarna hade 
förbättrats och med bättre landsvägar kom 
också ökade möjligheter för nyodling och 
bebyggelse. Bristande kunskap var under 
1930-talet dock fortfarande e tt problem. 
J o rdbrukare och nybyggare saknade ofta 
viktiga kunskaper vi lket ledde till "nedslå
ende" resultat. 69 Edvard Hole kunde år 1936 
fastslå: "Den goda viljan finns nog, men det
ta räcker inte all tid."iO 

Upplysningsverksamheten var därför av 
största betydelse, konstaterade Hole. Redan 
tio år tidigare hade emellertid Hole antytt 
problemets egentliga kärna - förutom att 
det krävdes kunskap om att framgångsrikt 
odla en tonjord, krävdes också en he l del 
annat, nämligen eget kapital eller möjlighe
ter att få hjälp av släktingar i trakten. Hole 
påpekade att kolonisationen i Norrland va
rit utsatt för en omfattande kritik, vilken 
delvis hade varit berättigad. Att se hela före
taget som misslyckat ville han dock inte gå 
med på. il 

Vid bedömandet av koloniseringen av 
Norrland fick man enligt Hole inte stirra sig 
blind på storleken av de summor, som sta
ten "offrat" på densamma, utan man borde 



se koloniseringen som ett medel för främ
jandet av kulturens vidare framsteg i d essa 
bygder. På vissa hå ll var emelle rtid kritiken 
befogad. Personer som fö rstod att livet på 
ett kolonat i den norrländska ödemarken ej 
var någon sinekur h ade oftast lyckats väl. 
Det fanns ko lonister som inte endast hade 
lyckats odla upp nog jord att föda så många 
som tre kor bara på några år, utan som ock
så byggt färdigt husen enligt föreskrifterna 
under samma tid. "En del av dessa ha visser
ligen h aft något sparat kapital och även 
hjälp med de olika arbetenas utförande, men 
trots detta är det verkligen beundransvärt, 
vad de på så kort tid utfört."72 

De flesta av de lyckosamma koloniste rna 
var från bö1:jan hemmahörande i trakten för 
kolonatet. Hole menade att d e därigenom 
var vana a tt kämpa mot svårighe te r och det 
hade säkert en viss betyde lse om man j ämför 
med mer långväga kolonister.73 Men troligt 
är att d en hjälp de kunde få i form av arbete 
och kanske kapital e ller naturap rodukter 
från anhöriga hade stö rre betydelse. 

Föreningens försvar av masskulturen gick 
alltså ut på att de t antingen var statens åtgär-
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Figur 10:6 
M er arbete: "Tuvhaclm ing å skogsilän: " 

der som på något sätt felade eller att det var 
odlaren som inte besatt de rätta kunskaper
na eller helt enkelt inte var rätt person att 
klara det hårda men ärorika kolonistlivet. 
Att bristen på kontanta medel var ett pro
blem lyftes också fram, men det fördes in te 
så långt som till att erkänna att odlaren mås
te ha tillgång till e tt sparat kapital och/ eller 
tillgång på gratis arbetskraft för att klara an
läggandet av det nya jordbruket. Just till
gång till kapital och gratis arbetskraft hade 
ju Gisselås haft i det att föreningen anskaffa
de erfoderliga medel till det mesta man kun
de önska sig - det var ju fråga om en möns
tergård. Dessutom fick gården hjälp m ed 
maskinella redskap från olika firmor - de t 
kunde knappast kolonisten räkna med. 

Som avslutning kan tillfogas att arealerna 
trots all t ökade i Norrland under den period 
Mosskulturföreningen var verksam där. 
Norrland är faktiskt den del av Sverige som 
sist nådde maximum vad avser j ordbruks
arealens storlek. 74 Medan Värm land och 
större delen av landets södra d elar nådde 
sitt maxim um under åren från 1910 och år
ti ondet där efter, nådde åkerj orden sin 
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största utbredning förs t omkring 1950 i 
Norrland. Detta har naturligtvis att göra 
med en stark befolkningstillväxt som kan 
sättas i samband med industrial ismen, vil
ken hade stor betydelse för Norrlands befol
kande. Men klart är också att odlingsopti
misternas strävan måste ha haft betydelse. 
De politiska initiativen medförde a tt vi fick 
en hel l iten stam av kolonister i Norrland. 
Mycket av lånen och av Mosskulturförening
ens strävanden kom dock snarare att resul
tera i tilläggsodling vid redan etablerade 
jordbruk. Helt nöjd var inte heller förening
en med statens insatser. Föreningens kunska
per användes inte i tillräcklig utsu·äckning.75 

Många missgrepp kunde undvikas, om de 
fackmässiga jordbrukssynpunkterna me ra 
beaktades vid torrläggningsföretagen. 76 Sta
ten anslog stora belopp till jordbrukets ut
veckling och rationalisering. Anslagen till 
täckdikning var betydande och en hel del av 
dessa medel gick till täckdikning på torv
jord. Det förelåg emellertid en stor brist och 
e tt resursslöseri, ansåg Mosskulturförening
en, eftersom staten inte utnyttjade förening
ens sakkunskap och lät kulturingenjörerna 
lämna förslag på för kolonisation lämpliga 
marker.77 "Föreningen ställes härigen om i 
hög grad vid sidan om dagens aktuella spörs
mål. "78 

Hur livet gestaltade sig för de kolonister 
som u·ots all t befolkade d elar av kronopar
kerna vittnar Arne Isakssons Kolonistbyn 
Kaarnevaara 1920-1985 och Slutclikat - Krono
torjJare i byn Naisheclen av Eichwursel, Gold
stien och Larsson. Vill man ha en mer od
lingsoptimistisk bild får man vända sig bakå t 
i tiden till den finske mossodlaren A.E. Snell
man och Några meclclelanden om jorclbruhsför
hållandena i trakten av Polcirkeln ur Svenska 
Mosskulturföre ningens Tidskrift 1897.79 

En epilog till odlings
optimismen, Gisselås efter 
Mosskul turföreningen 
Försöken på Gisselås visade att förhållande
na för jordbruket inte var de allra bästa. I 
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sin all t genomsyrande odlingsoptimism fann 
emellertid föreningens företrädare ursäkter 
för det mesta. År 1924 hade man till exem
pel skördat 3 000 kg hö per ha vilke t inte var 
någon hög skörd , men "resultatet måste 
dock ses från synpunkten av att jorden ännu 
ej naturligtvis kan vara i fullt tillfredsstäl
lande kulturtillstånd".80 Gården korn att dri
vas i Mosskulturföreningens egen regi till 
1939 då staten tog över ansvaret. Som för
söksgård fungerade Gisselås till 1954 då den 
såldes ti ll en privatperson.81 Föreståndaren 
Manne Stenberg arbetade kvar till sin död 
1946. Om Gisselås kunde betraktas som ett 
"sorgens barn" under Mosskulturförening
ens tid så är detta epitet lika användbart på 
gårdens senare historia. Ägarna har kommit 
och gått och inte sällan har driften slutat 
med konkurs.82 Av de sentida ägarna kan sär
skilt framhållas en norsk advokat vid namn 
Jan C. Paulsen som uppenbarligen hade 
stora planer för jordbruket vid Gisselås. Går
dens ursprungliga 100 hektar utökades un
der hans tid avsevärt och trots senare utför
säljning är gårdens totala areal ungefär tre 
gånger större idag än under föreningens 
tid. Arealen odlad j ord har, frånsett e tt för
sök till nyodling under Paulsen, dock all tid 
varit densamma. Paulsens försök till nyod
ling skall ha företagits på fastmark någon
stans söder om gården men den nya jorden 
kom av någon anledning aldrig i bruk. Tan
ken var att skapa ett bättre underlag för 
mjölkproduktionen på gårde n. Mjölken 
skulle i sin tur vidareförädlas Lill ost i ett ny
anlagt privat mejeri. Som ett led i dessa sats
ningar bytte man också namn på gården till 
Gisselås Bruk. 

Av de byggnader Mosskulturföreningen 
lät uppföra vid Gisselås finns det mesta kvar. 
Försöksladan, arbetarebostaden och agro
nomvillan är någorlunda intakta. Ladugår
den har om- och tillbyggts i omgångar. Ett 
liggstall, som sedemera byggdes om till hön
seri, har tillkommit. Även äggproduktionen 
har lagts ned. Numeer har gården en varie
rad husdjursuppfödning med kor, svin, get
ter, få r och fjäde rfä samt är genbank för 
Linderödsgris och Åse ns skogsfår. Ladu-



gårdsförrnannens bostad har brunnit ner till 
grunden och av byggnaden syns inte ett 
spår. Markerna är till stor del intakta, även 
om ett antal öppna diken lagts igen. Huvud
kanalen finns dock kvar, i fo lkmun kallad 
Gisselåsbäcken . 

Det nuvarande brukarparet korn till går
den 1996 med mjölkkor från en tidigare 
gård. På en del av de arealer Mosskulturför
eningen b röt upp odlas foder för avsalu, res
ten ligger i träda sedan den senast betades 
av mjölkkor. Den sista mjölken från Gisselås 
levererades den 13 december 1999 kl. 06.51, 
ganska precis 80 år efter det att Mosskultur
föreningen bö1jat intressera sig för myren. 
För närvarande pågår äggproduktion på 
gården. 
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KAPITEL 11 

Mossodlingens redskap och metoder 

Per Thunström 

"En hvar sin egen vältfabrikant" utropade en 
rubrik till en artikel av Hjalmar von Feilitzen 
i Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift 
1915.1 Rubriken ger e tt koncentrat av moss
odlingens förutsättningar: mossjordens speci
el la brukningsmetoder, mossodlarens begrän
sade ekonomiska resurser och de ledande 
föreningsmännens entusiasm. 

Svenska Mosskulturföreningen s sociala 
syfte var att genom mossodling skapa möjlig
he ter för ökad livsmedelsproduktion i landet 
och därmed livsbetingelser för brukarna. En 
av d e viktigaste förutsättningarna för att ny
odlings- och odlingsarbetet skulle kunna 
utföras var tillgång till ändamålsenliga red
skap. T idsm ässigt sammanfalle r Svenska 
Mosskulturföreningens och dess efterfölja
res era, från 1880-talet och e tt drygt halv
sekel framåt, med uppkomsten av den svens
ka tillverkningsindustrin för j ordbruksred
skap. Under denna tid kom de u·aditionella 
hemtillverkade redskapen alltmer att ersät
tas av de inköpta, indusu·itillverkade. Härtill 
kom även övergången från animal dragkraft 
till motorkraft. Den absoluta merparten av 
dragarbetet får man dock räkna med utför
d es av den animala dragkraften, främ st av 
hästar, men i södra Sverige av oxar. I Små
land var dessa dragdjur re lativt vanliga u n
der h ela mellankrigstiden. 

Den stora majorite ten av mossodlare var 
dessu tom småbrukare med knappa ekono
m iska resurser. För diknings- och torrlägg-

ningsarbe ten fanns goda lånemöjlighete r, 
men för redskaps- och maskininvesteringar 
fanns för den e nskilde inga motsvaran de 
lån. Det är av de tillgängliga u ppgifterna i 
Mosskulturföreningens skrifter svårt att ut
tala sig om hur medvetna de ledande inom 
föreningen var om knappheten av kapital 
hos många nyodlare . Man gav dock i sin tid
skrift emellanåt exempel på redskap som 
var billiga och möjliga för odlaren själv att 
tillverka med hjälp av närmaste smed. Som 
ett exempel kan nämnas propagandan för 
en hemtillverkad betongvält. 2 Det var endast 
ett fåtal stora mossodlare som hade förut
sättningar att mekanisera och ta tillvara d e 
senas te framstegen , framför allt möjlighe
terna a tt köpa traktorer och andra motorer. 
De tta leder fram till e tt anta l frågor kring 
mossodlarnas redskaps- och maskinanvänd
ning. 
• Var d e t möjligt att använda de vanligt 

förekommande redskapen för fastmarks
jord? Om inte, vilka egenskaper krävdes 
av mosskulturens redskap och maskiner 
utöver, eller vid sidan av, de vanliga? 

• Prioriterade tillverkarna redskap för ny
odling och mossodling? I jämförelse med 
jordbruket på fastrnarksjordar var trots 
allt mosskulturen en marginell företeelse 
med inte sällan ekonomiskt svaga aktörer. 
Tog föreningen hänsyn till de tta vid sina 
eventue lla rekommendationer av goda 
redskap? Fanns de ekonomiska förutsätt-
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n ingarna för att redskapstillverkarna skul
le ha intresse av att förse mossodlarna med 
särskilda redskap? 

• I vilken utsträckning användes de gamla 
traditionella lantbruksredskapen för ny
odling och odling på mossarna? Var de 
industrie ll t framställda och utvecklade 
redskapen en av förut5ättningarna för en 
effektiv masskultur? Fanns det utländska 
fabrikante r som påverkade utvecklingen? 
Och fick motorkraften någon betydelse 
för odlingen av landet mossmarker? 

Metod och källor 
Det finns ingen samlad kunskap i Sverige 
om de redskap som användes under den ti
diga mossodlingsepoken, om vi med den 
menar tiden fram mot 1880-talet- al ltså före 
ti llkomsten av Mosskulturföreningen och 
den tid då de industriellt tillverkade redska
pen slog igenom. Under denna period är vi 
tvungna att begränsa oss endast till enstaka 
nedslag. Det finns förvisso enstaka artiklar 
om uppodling av mossar i Kongl. Landtbruks-

Figur 11:1 

Academiens annaler redan från 1810-talets 
slut, men dessa ger endast antydningar om 
vilka redskap som nyttjades. De tryckta käl
lorna är framförall t koncentrerade till tiden 
för Svenska Mosskulturföreningen och dess 
närmaste efterföljare, från 1880-talet och 
fram mot 1940-talet. 

Utvecklingen av metoderna och tekniken 
inom detta område speglas framför allt i den 
litteratur som Mosskultur föreningen själv 
under flera decennier gav ut. Den i samman
hanget rikast flödande källan är föreningens 
egen tidskrift, därnäst bidrar de övriga pub
likationerna som föreningen utgav. Det är 
främst i H ugo Osvalds Myrar och myrodling 
från 1937 som erfarenheterna från ett halv
sekel finns samlade, även om den är tämli
gen kortfattad i avsnitten om redskapen . 

En annan källa till kunskap om masskultu
rens redskap är läroböckerna - företrädesvis 
maskin- och redskapsläror - från denna pe-
1iod. De flesta läroböcker är dock tillkomna 
under en senare period - deras guldålder var 
först under efterkrigstiden. Härutöver finns 
enstaka meddelanden från Svenska Moto-

F,ftersom mossjorden var svår att få tillräckligt fast for en god såbädd var ofta tunga vättar nödvändiga for att få en 
god ujJpkomst. För vallodlingen föresj1råkade Svenska Mosslmlturforeningen användning av en tung slätvält och 
menade att mossodlaren själv kunde tillverka detta redskap. Denna vält av betong kunde gjutas i en form hemma på 
gården. Barnen på bilden får här tjänstgöra som mått på vättens storlek. 
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kulturföreningen och från Statens Redskaps
och Maskinprovningsanstalter samt katalog
och broschyrmaterial från fabrikanter, även 
om dessa härrör främst från de senare decen
nierna av eran. Genomgången kompletteras 
med nedslag vid några lantbruksmuseer och 
-samlingar. Trots att materialet all tså ärofull
ständigt, så kan det förhoppningsvis samman
taget ge en god bild av utvecklingen. 

Mosskulturföreningen och 
kontakterna med fabrikanterna 
En viktig del i Svenska Mosskulturförening
ens verksamhet var försöksverksamheten på 
de egna gårdarna Flahult i Småland och Gis
selås iJämtland. Den absoluta huvuddele n 
av dessa försök låg inom växt- och marksekto
rerna där man hade en kvalificerad försöks
verksamhet. Det förekommer dock periodvis 
försök med redskap av olika typer, om än 
inte lika kvalificerad och vetenskaplig som 
inom de övriga områdena. 

Det faller utanför denna artikels område 
att söka klarlägga föreningens "inköpspoli
cy" vid maskin- och redska.psförvärven till 
sina försöksodlingar, något som möjligen 
låter sig göras om man studerar föreningens 
arkiv. I LeifRun efelts studier kan man se att 
det fanns en hel del fabrikanter bland med
lemmarna och vid en genomgång av de ar
tikJar som behandlar redskap i föreningens 
tidskrift, kan lätt konstateras att det är de 
lokala småländska tillverkarnas produkter 
som särskilt framhålles, till exempel Faxes i 
Smålands Burseryd.3 Mosskulturföreningen 
synes ha haft särskilt goda kontakter med 
det intilliggande Norrahammars bruk, en av 
landets ledande tillverkare av jordbearbet
ningsredskap fram till 1929. Dessa goda kon
takte r hade sin historiska bakgrund. Dels 
hade bruket, som låg granne med Fia.hult en 
egen större mossodling, och dels hade dess 
chef, brukspa.tron C.E.B. Spånberg, redan 
på 1890-talet på ett positivt sätt understött 
föreningens förvärv av föreningens fö rsöks
gård. Efter Spån bergs försäljning av bruket 
1918 kom han att sitta som ledamot i fören
ingens styrelse under många år och i nekro-

Figur 11:2 

EMlL SPÅNBERG (1852-1931) var en stark 
tillskyndare av Svenska Mosskulturfören
ingens verksamhet. Han drev tillsammans 
med sin bror Johan Wilhelm Norraham
mars bruk från 1877 fram till 1918 då det 
såldes till Husqvarna vapenfab1ik. Bruket 
var under denna tid en stor tillverkare av 
gjutgods, lantbruksredskap såsom plogar 
och harvar. Spånberg gjorde betydande 
insatser på jordbruksområdet, främst inom 
Jönköpings län. Han var ledamot av dess 
hushållningssällskaps förvaltningsutskott 
från 1890, vice ordförande för sällskapet 
1914-22 och ordförande 1923-25. Han var 
dessutom starkt engagerad i Mosskultur
föreningen och dess försöksgård Fia.hult 
som gränsade intill brukets ägor. På Nor
rahammars och Mosskulturföreningens 
marker gjordes försök med redskap som 
var särskilt anpassade för mosajordar. ♦ 

logen 1931 blev han vederbörligen hyllad 
för sina insatser.4 

Ett nära och långvarigt samarbete förefal
ler särskilt ha ske tt mellan Spånberg och 
Flahults föreståndare, Hjalmar Åkerberg. I 
regel nämndes Norrahammars fabrikat först 
vid tidskriftens presentation av olika red-
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skapstyper. 5 Det var även redskap från denna 
tillverkare som oftast förekom på tidskrif
te ns illustra tio ner, även sedan Spånberg 
lämnat företaget. Det är idag naturligtvis 
omöjligt att försöka leda i bevis någon form 
av "vänskapskorruption" dem emellan. Nor
rahammars bruks framskjutna plats i fören
ingens skrifter kan ju faktiskt bero på att 
företaget hade ett särskilt intresse för moss
kulturfrågor och därför var angeläget a tt 
utveckla välavpassade redskap därti ll för sin 
relativt stora småländska "hemmamarknad". 
1929 kom dock företagets tillverkning av 
plogar att överlåtas till Överums bruk. 

Redskapen och mossjordens 
egenskaper 
Masskulturens redskap och maskiner skulle 
arbeta under särskilda betingelser beroende 
på jordens struktur. Det finns, som framgår 
av andra bidrag i denna bok, flera olika ty
per av mull- och tonjordar. I facklitteratu
ren från tiden för förra sekelskiftet nämns 
till exempel mild mulljord elle r svartmylla, 
sur mulljord, d)'.iord, mossjord eller moss
torv- där man skiljde m ellan högmossar (vit
mossar) och lågmossar (ängsmossar). Gemen
samt för dem var emellertid att de på grund 
av den stora mullhalten var mörka till färgen, 
luckra, lättbearbetade och vattenhållande.6 

Trots flera positiva egenskaper kunde dock 
dessa j ordar förorsaka e tt fle rtal problem 
för odlarna. Vissa type r av mossjordar blev 
lätt pulverartade vid bearbetningen och gav 
dåligt fäste för kulturväxternas rötter, något 
som lätt kunde förorsaka liggsäd. Därutöver 
fan ns på d essa jordar särskilda problem med 
uppkomsten av ogräs som här kunde växa 
till särskil t snabbt, vilket ställde särskilda 
krav på rensn ing/ backning för att få goda 
skördar. 

Ett av de största problemen för mossod
larna var d en dåliga bärigheten för redska
pen och maskinerna. Detta gällde inte endast 
de rena mossjordarna utan även de vatten
sjuka flytjordarna såsom mo-mjälajordar och 
gyttjej ordar där dikningen var bristfällig eller 
obefintlig .7 Jordens hopsjunkning på moss-
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jordarna kunde göra att dikningen snabbt 
blev verkningslös. Fenomenet kunde till ex
empel beskådas på Gysinge bruk i södra Gäst
rikland, vars stora mossodlingar var välkända 
studieobjekt för Mosskulturfören ingen. Vid 
1900-talets börj an kunde man där på plats 
jämföra ett odlat och ett inte uppodlat fält på 
en högmosse. Sammansjunkningen drabba
de odlingen särskilt åren närmast efter torr
läggningen. Efter end ast några få års bru
kande kunde därför skillnaden i höjd mellan 
det odlade och det icke uppodlade uppgå ti ll 
någon me ter.8 Anledningen till detta är att 
en tiondel av tonjorden i naturligt tillstånd 
utgörs av själva torvsubstansen, resten av luft 
och vattenfyllda porer. Denna sj u nkning, 
det vill säga förbränning eller förmultning, 
kallades vanligen "bortodling".9 Att dikning
en genom denna hopsjunkning snart kunde 
bli verkningslös inverkade naturligtvis men
ligt på odlingsresultatet och kunde därför 
på sikt äventyra hela mossodlingen. 

I litteraturen nämns slutligen även pro
blemet med mossjordens vidhäftning på 
jordbearbetningsredskapen och dess porösa 
struktur som gjorde den "fjädrande" och där
för dålig att bära upp redskap och dragare. 
Mossjordens speciella egenskaper gör alltså 
att dess bearbe tning underlättas av, eller till 
och med kräver, särskilt utformade redskap. 

REDSKAP FÖR NYODLING 
För att bringa ordning bland redskap och 
maskiner som använts delas de här in i ny
odlingoch odling. Denna uppdelning blir till 
en del konstgjord då de i fl era fall ä r desam
ma som använts inom de båda områdena. 
]ordbearbetningen är det avgjort viktigaste 
området med de redskap som är mest karak
täristiska och avvikande från odling på fast
marksjordar. 

Torrläggning och dikning 
Trots Mosskulturföreningens principiella 
entusiasm för n yodlingsföretag var man 
noga med att framhålla att noggranna lön
samhetsberäkningar alltid måste föregå så-



dana stora arbeten. Allehanda kostnader 
följde alltid beslutet om uppodling, inte 
minst sådana som hade med de initiala torr
läggningsåtgärderna att göra. Innan beslutet 
om nyodling av en mosse över huvud tage t 
kunde tas, framhöll föreningens sak.kunniga 
att omfattande undersökningar av områdets 
hydrografi och geologiska uppbyggnad mås
te göras. I sitt naturliga tillstånd är ju dessa 
marker mättade m ed vatten som måste le
das bort och därför ansågs det nödvändigt 
att göra lönsamhetskalkyler redan innan ut

stakning av dikessystemet påbörjades. Större 
odlingsföretag krävde även omfattande för
beredelser av lantbruksingenjörer. 

Några av grundförutsättningarna för pro
j ektet var naturligtvis torvlagrets tjocklek för 
att odlingen skulle bli varaktig, och att mar
ken därefter var möjlig att utdika för en skä
lig kostnad. De mossodlingar som var de 
billigaste att nyodla visade sig inte alltid vara 
de mest räntabla. Exempelvis fordrade skogs
kärren mer arbete initialt eftersom de var 
svåra att dika ut, men ur odlingssynpunkt an
sågs de i längden vara mer värdefulla än till 
exempel starrkärr, på grund av jordens större 
fasthet och näringsrikedom. Även tillgången 
på jordförbättringsmedel var något som 
måste ingå i en lönsamhetskalkyl. Vid nyod
lingsföre tag på mossar, men däremot oftast 
inte på kärrmarker, var man tvungen att un
dersöka ifall lämpligtjordförbättringsmedel 
fanns att tillgå och om det kunde påföras 
med en rimlig insats . Mossar ansågs inte 
över huvud taget kunna odlas upp utan 
jordförbättringsmedel och en stor arbetsin
sats fick vanligtvis läggas ned på att göra 
denna odlingsmark jämn och fast. 10 

På skogs-, ängs- och mossmarker har man 
sedan gammalt tagit elden till ltjälp efter
som odlingsarbetet då underlättats och jor
den luckrats. Askan ansågs som ett värdefullt 
gödningsämne. Bränning skulle endast ske 
på sådana marker som hade ett svårförmult
nat torvlager som täckte ett lager av mylla. 11 

Dikningen och dess redskap 
En väl utförd dikning räknades som huvud
villkoret för en ekonomisk masskultur. Moss-

kulturföreningen lade därför på sina gårdar 
ned stora resurser på omfattande försök med 
dikning, dikenas djup, avstånd mellan dem 
och så vidare. 12 

För dikning var lånemöjligheterna stora. 
Staten lämnade både anslag och lån, och od
laren kunde även få hjälp av en statlig lant
brnksingenjör. För att kunna genomföra de 
större nyodlingsföretagen var denna hjälp 
en nödvändighet. Generellt sett var en stor 
del av de svenska åke1jordarna vattensjuka 
och hade dålig bärighet, inte bara mossjor
darna. Lånemöjligheterna och god tillgång 
till förhållandevis billiga och effektiva tegel
rör gjorde att dikningen av den svenska åker
jorden var mest omfattande under 1910- 30-
talen. 

Förutom planläggningen av dikningen 
på ~jälva mossen krävde nyodlingen inte säl
lan även betydande arbeten med reglering 
av vattenståndet i de kringliggande områ
dena. Regleringsarbetet kunde till exempel 
innebära sprängning av klipptrösklar, gräv
ning genom mäktigajordlager och anord
nande av in vallningar, uppförande av pump
stationer e tc. Med i beräkningen fick man 
även ta den eventuella påverkan på andra 
intressenters nyttjande av vattendrag och 
sjöar som uppkom genom odlingsföretaget. 
Kostnaderna för odlarna kunde bli dryga 
om fiskevatten ödelades eller om möjligheter
na inskränktes för vattenkvarnar och sågar 
att utnyttja sin drivkraft. 

Manuell dikning var närmast allenarå
dande. Allt dikningsarbete utfördes i prin
cip med handredskap fram till mitten av 
1900-talet- det vill säga under hela mosskul
turepoken . Under det senaste halvseklet har 
dock grävmaskiner kommit till användning 
för att vidmakthålla och utvidga dikningssy
stemen på de odlingar som varit i bruk un
der senare tid. 

För att genomföra utdikningen fordrades 
i regel en stor mängd arbetskraft som arbe
tade under lång tid. Det beräknades att en 
van dikare i mossar kunde gräva ut och kasta 
upp 20-30 kubik.mete r tonjord per dag.Ju 
större diket var desto mindre kubik.massa 
hanns med per dag. Vid täckdikesgrävning, 
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där massorna som skulle tas upp var mind
re, beräknad es dikaren hinna 50-60 sträck
meter om dagen. 13 Eftersom förutsättn ing
a rna för vattenavledningen varierade i h ög 
grad, var d et därför också stor variation på 
antalet och storleken på diken a på en v,iss 
areal. 

På de fotografier i Mosskulturförening
ens tidskrift som visar dikningsarbeten är 
arbetarna i regel försedda med fabrikstill
verkade spadar, hackor etc. - undantagsvis 
skymtar någon träspade. Traditionellt sett 
tillverkades dikningsredskapen av trä. På de 
hemmagjorda dikningsspadarna av trä var 

gräv
och dikes- ' 
spade 

flåhacka 

endast den skärande delen av bladet för
stärkt med järn, ett så kallat "gubbaskägg". 
Sådana träspadar var på sina hå ll i bruk åt
skilliga d ecennier in på 1900-talet. De var 
förvisso klumpigare att arbeta med, men 
hade fördelen att om bladet hölls fuktigt 
klibbade inte jorden fast på det. 14 

Det fanns dock åtskilliga fabriker i landet 
som ägnade sig åt tillverkning av handred
skap. En av dem var Wedevågs bruk i Väst
manland vars sortiment hä r kan tas som ex
empel. I brukets omfattande produktkatalog 
från 1944 återges ett flertal olika specialise
rade redskap avsedda för dikning: Här finns 

finsk gräfta 

täck- och 
dikesspade 

slungspade knivhacka 

rörkrok 

rörskopa rörslunga 

Figur 11:3 
Redskap för nyodling och inossodling i Wedevågs bruks huvudkatalog 1944. 
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en dikesspade med blad av blankslipad, hård 
stålplåt och vässad spe ts, en slungs/Jade av 
stålplåt med djupt kupat spad blad och björk
skaft. För upptagning av täckdiken fa nns i 
kaLalogen de ls e n så ka llad rörslunga med 
härdat, qjupt kupat spadblad som var nära 
sex decimeter långt och en täckdikesspade, ca 
fem decimeter lång och med kantiga hörn. 
Vid nedläggning av täckdikesrören använ
d es rörkrok och rörslwpa. I våtajorda r m ed 
växtd elar kunde med förd el en grep använ
das. O lika typer av hackor för bearbe tning 
av mossen o ch dess tuvor gjordes med så 
ka llat svartsmide. I ka talogen fanns till ex
e mpel en helsmidd griftyxa e ller så kallad 
finsk gräfta,fa1hackorav skilda modeller, kniv
hacka, så kallad torvhacka, och rnyryxa. 15 

Maskinell dilmingav öppna diken på moss
marke r ligger i princip u tanför den tidspe
riod som denna artikel behandlar. Grävma
skiner har fö rvisso använts i Sverige sedan 
förra sekelskiftet, m en d å i li Let antal och 
nyttjade för begränsade a rbetsuppgifLer. Lätt
tare lingrävmaskiner som med specialgjorda 
skopor även kunde användas för diknings
arbeten utvecklades försL i slutel av och efter 
andra världskrige L. Sådana lätta traktordrag
na grävmaskiner tillverkades till exempel av 
Åkermans verkstäder i Eslöv, som för övrigL 
var en av pionj ärerna vid tidigL 1900-tal med 
tillverkning av utrustning för brännLo rvupp
tagning. I de tidskrifter som utgavs av Moss
kulturföreningen och dess efterföljare finn s 
inga be lägg för att grävmaskiner skulle ha 
utnyttjats vid rnossodlingsarbeten . Under 
senare decennier har däremot sådana kom
mit till användning vid rensning av diken på 
gamla mossodlingar, bland annat på Bälinge 
mosse i U ppland. 

De första maskinerna för maskinell täckdik
ning in kom till landet redan vid tiden för 
första världskriget. Under mellankrigstide n 
blev trol ige n d e t amerikanska fab rika te t 
Buckeye det mest använda, men inte helle r 
här finns belägg för att d enna typ av maskin 
n yttjad es på mossmarker. Den e nkla och 
lätta så kallade Aashammars dikesplog, som 
fick en viss sprid ning, torde in te h eller med 
framgång ha kunnat användas på mossod-

tingar eftersom den fordrade jord med god 
sammanhållning för att uppfo rdringen skul
le fungera tillfredsställande. 

Dikestyper 
Öppnci dihen var det vanl igaste långt fram på 
1800-talet. Behovet av dikning är starkt be
roende på typ av jord, lutning och annat läge. 
För odling på mossar är d ikningen helt av
görande för skörderesultatet. EtL särskilt sy
stem uLbi ldades därför m ed tiden för hur 
stora och små d iken skulle kunna samverka 
till en god dräne ring. 

Huvuddiket upptogs vid nyodlingen av all 
låglänt mark - ängar, mossar och kärr. Ett så
dant dike fick i vissa fall grävas ett par å r 
innan det egentliga nyodlingsarbete L kunde 
påbörjas.16 Smådiken i odlingen skulle vara 
möjliga att göra om till täckdiken när tonjor
den efter e tt an tal år var ordentligt förmult
nad.J u mer humifierad torven var, desto län
a re hade de öppna dikena en benägenhet att 
rasa. En vanlig bredd på dessa diken var två 
gånger djupet plus bottenbredden. 

AvlojJjJsdiket anlad es på lägsta delen av 
fältet eller mossen och så rakt som möj ligt. 
Dike ts djup, bollen- och dagbredd och fall 
anpassades till vattenmängden. 17 Av/,ednings
diken avledde vattnet från laggdikena till av
loppsdiket och lades vinkelrätL mot avlopps
diket och grävd es djupare än de back- el/,er 
laggdiken som avskar mossen från det till rin
nande vattnet från omgivningen. Dessa di
ken anlades så nära fasLmarkskan ten att de 
nådde ända ned till mineraljorden och led
de ytvaunet, och delvis även den så kallade 
backsyran (grundvattne t), från den angräns
ande ej odlade marken. De grävdes n ågot 
grundare än avledningsdikena. 

Slutligen var de t avskärningsdiken som an
lades i de fall större myrområden skulle odlas 
upp. Särskilt när bottnarna var ojämna, var 
det nödvändigt att me llan de ovan nämnda 
lagg- och avloppsdikena gräva denna typ av 
diken, parallella med avloppsdiket. 

I Norrla nd brukad e ofta dikningen un
derlättas med en me tod där vattnet själv fick 
hjälpa ti ll. Dikningssträckan avröjdes och ti ll 
den så kallade rännilen togs upp ett litet 
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d ike till två spadtags djup och en halv me
ters bredd. Arbetet började i dikessystemets 
övre ände och man grävde därefter ett stör
re antal bassänger eller spärrdammar som 
kunde fyllas på och tappas av. Den löshack
ade torven flottades bort genom rännilen 
där vattnet hade större drivkraft än i det fär
diga diket. 

Täckdiken blev med tiden allt vanligare. 
Inför täckdikning av en mosse fordrades att 
särskild omsorg lades ned på planläggning 
och ledning. Efter undersökning av det om
råde som skulle uppodlas gjordes en ritning 
på markens lutningar, dikenas riktning, av
stånd och djup. Eftersom det var komplicerat 
för de enskilda brukarna att göra denna p la
n ering, hade många hushållningssällskap 
anställt särskilda täckdikningsförmän som 
kunde assistera i denna fråga. 

Täckdikning hade många fördelar, men 
var vansklig att fås att fungera i den lösa moss
jorden eftersom rörsystemen snabbt kunde 
sättas igen. Det finns exempel i Mosskultur
föreningens tidskrift på misslyckade täckdik
ningar där vattennivån i avloppsdikena låg 
högre än i de täckdiken som mynnade däri. 18 

I början av 1900-talet ansågs därför täckdik
ning som ett dristigt företag på denna typ av 
jordar, enligt Manne Stenberg på Gisselås 
försöksgård i en artikel i tidskriften 1942. I 
en återblick över gårdens verksamhet skri
ver han om tiden för uppodlingen strax ef
ter första världskriget: 'Jag glömmer aldrig 
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professor Hjalmar von Feilitzens uppsyn , 
när jag kom med mitt förslag att genast vid 
uppodlingen täckdika Gisselåsmyren. Han 
gick dock snart med på förslaget, och detta 
ha vi aldrig behövt ångra."19 

Att döma av artiklarna i tidskriften b lev 
täckdikning av mossodlingar dock allt van
ligare med åren. Täckdikena har gjorts av 
ett antal olika material under tidens lopp. 
1939 sades att dikningen utfördes mest i form 
av täckdiken med tegelrör, trärör ( det så kall
lade U ltraröret), trätrummor eller stänger 
och ris, något olika på skilda platser. 20 

Tegelrörsdiken kunde göras på de grunda 
myrar där rören kunde läggas nere på mine
ralbotten, ibland med en bottenförstärk
ning med ris eller dylikt. I djupa eller lösa 
jordar användes in te tegelrör eftersom de 
kunde sätta sig ojämnt. En bädd av lju ng re
kommenderades, liksom även ett lager ovan
på.21 

Stång- eller gärdseldiken användes i skogrika 
trakter, i synnerhet på lös jord där tyngre 
fyllnadsämnen såsom sten och rör inte läm
pade sig . I dikena lades först två stänger i 
botten, därefter nedlades korsställda tvär
pinnar, en stång upptill och en på vardera 
sidan.22 Trurndiken var de mest använda trä
dikena, hopspikade av sågverksavfall av ba
kar och dylikt. Virkesåtgången med denna 
metod var mindre än för stångdikena. Sträng
en av hopspikade brädor kunde göras på 
marken och därefter läggas ned samtidigt i 

Figur 11:4 
Läggning av trmndike. 
Dmna typ av lärkdike 
gjordes av brädn; bakar 
eller annat en klare virke. 
Dessa spikades ihop till 
längder som sedan sänl!les 
ned i di/1et so111 tagits u/1/1 
till lagom bredd for trä
t11mmza11. 



mycket långa längder. 23 Gärdsel-, stång- och 
risdiken kom alltmer ur bruk och fram mot 
1930-talet hade trätrummorna tagit över. En 
typ av trumdiken som bestod av trärör bör
jade då även tillverkas maskinellt på plats. 

Andra typer av täckdiken var: Trärörsdiken, 
som gjordes av delade och urfrästa trädstam
mar. Torvdiken användes mest vid torvfäl t 
avsedda för bränntorvstillverkning. Ytan skul
le utgöras av seg oförmultnad torv. Dessa var 
billiga att anlägga. Risdiken var en e nklare 
form av täckdiken. Av dessa var enrisdiken 
de bästa eftersom de stod emot förruttnelse 
längst. 

En specialvariant av täckdiken var tubu
latorcliken som mest användes på de gotländ
ska myrarna. Dessa diken fordrade fasta, 
jämna och helt stubbfria marker. Den så kal
lade tubulatorn eller "Skäggs rörplog", som 
den även kallades, hade uppfunnits av den 
gotländske lantbrukarenj.M. Larsson i Väst
kinde. Syftet med tubulatorn var att med 
hjälp av den lätt kunna ersätta de öppna di
kena med täckta. Redskapet bestod av en 
vass vertikal stålklinga vid vars nedre del var 
fästad en kolv (kon) med en cylindrisk del -
lik en artillerigranat- som fördes genom jor
den. Med den na kon bildades ett hål eller 
rör när redskapet passerade. Fyra man och 
två dragare behövdes för att tubulatorn skul
le kunna bearbeta 7,5 kilometer om dagen. 
Detta redskap användes på sina h åll fort
farande på 1930-talet, men då framdrivet av 
traktor. 2'1 

Övriga åtgärder före odling 
Kring sekelskiftet 1900 pläderades för nyod
lingsmetodem a flåhaclming och bränning el
ler skurnplöjning och bränning. Vid nyodling 
på låglänt mark e ller på Iågmossar kunde 
det i vissa fall räcka med enbart plöjning. 
Bränning ansågs vara bäst på kärr- och myr
jord med djup mylla eller på torv- och moss
jord som var rik på växtlämningar som inte 
var sönderdelade. 

Det första momentet, flåhackningen, skul
le göras så djupt som möjligt för att markytan 
skulle bli jämn. På vissa typer av myrar fanns 

Figur 11:5 
I mossar som inte innehåll stubbar och röUer från träd 
lmnde i vissa fall en s.k. tubulator användas för att 
åstadkomma täckdiken. Ett brett lmivbladsliknande 
järn. skar ett snitt genom torven och den därpå fästade 
anordningen, form.ad som en projektil, lämnade el/ rö,~ 
format hålrwn efter sig sorn vattnet kunde ledas i. 
Denna tubulator konstruerades på 1880-ta/,et av lant
brnkaren j.M. Larsson, Skäggs i Västkinde sochen på 
Gotland, och tiltve,kades 1890 av P.J. Graan vid Aha
de,niens experimentalfält. 

pelarliknande tuvor av starrarter som måste 
tas bort innan ~jälva odlingsarbetet kunde 
påbörjas. De kunde säkrast avlägsnas med 
en flåhacka under förvintern då tuvorna 
hunnit frysa något och var mindre sega. Den 
bästa tiden för flåhackning av själva mossen 
var annars på våren eller försommaren. På 
en stubbfri mosse beräknades en man på en 
dag hacka lös och vända torven ned till 15 
cm djup på en ruta på 100 kvadratfamnar 
(317 kvadratmeter). 

De torvor som hackats loss ställdes på 
kant för att torka snabbt och bli möjliga att 
bränna. Om torven till största delen bestod 
av vitmossa torkade den i regel så långsamt 
att den inte var möjlig a tt brännas samma 
sommar. Bränningen skedde vanligtvis se
dan torven blivit hoplagd i högar. En vansk
lig, men arbetsbesparande, metod var an
nars att använda sig av löpeld vid torvbrän
n ingen. 

Nyodling med hjälp av plöjning och brän
ning var den lämpligaste m etoden på låg
mossareller på låglänt mark med gräsbäran-
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de mylla som var jämn och fri från buskar 
och träd. Först kördes en särskild rist på 
samma avstånd som plogtiltans bredd, både 
längs med och tvärs denna. Därefter kunde 
själva plöjningen ske med så kallad Värm
landsplog eller med annan plog med lång 
plogkropp och bred bill. Därefter restes tor
ven på kant och brändes. Till sist utfördes 
de jordförbättrande åtgärderna kalkning, 
märgling, sand- och lerkörning, samtidigt 
med bearbetningen inför första sådden.25 

I beskrivningen av hur högmossar kunde 
odlas upp i Mosskulturföreningens tidskrift 
1899, rekommenderades att ljungen först 
brändes upp eller slogs av med lie. Därefter 
hackades tuvorna sönder och spreds innan 
själva dikningsarbetet tog vid. Kärr- och 
mossmarken kunde efter d ikningen inne
hålla mängder av rötter och stubbar vilka 
kunde tas bort med ~jälp av st:ubbrytare eller 
genom sprängning. Det var även möjligt att 
hugga av de grövre rötterna ett par meter 
från stammen och dra omkull dem med så 
kallad stubbkrok. Buskar och mindre träd 
kunde dras upp direkt med denna krok.26 

För att skogshärr och shogsmossar skulle bli 
möjliga att odla var man först tvungen att 
befria dem från träd och buskar. Med l'tjälp 
av en kraftig häst och en lång lina kunde 
trädet dras omkull, samtidigt som rötterna 
höggs av med yxa. Även sprängning av stub
bar förekom - för bästa verkan skulle detta 
ske på tiälad mark. Att sedan avlägsna stub
bar ur mossodlingar ansågs mycket arbets
krävande. Det var även ett omfattande ar
bete att få jord massorna så a".jämnade att 
ytan blev möjlig att odla. Detta kunde lämp
ligast ske med hjälp av mullskopa och en så 
kallad planersladd - ett redskap försett med 
en e ller flera snedställda plankor som malde 
sönder jordkokorna, fördelade och jämnade 
utjordytan. Under krigsåren på 1940-talet 
gjordes olika typer av försök med maskinell 
utrustning för stubbrytning. Bland annat 
användes en bandtraktor som var försedd 
med schaktblad och vinsch för att bryta kull 
träd och därefte r jämna markytan.27 

Vid nyodlingar förekom även användning
en av skumplogar, all tså plogar för grund 
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plöjning, ofta med flera skär. Flera engelska 
modeller togs in till Sverige och eftergjordes 
snart av inhemska tillverkare, som till exem
pel Keillers i Göteborg och Överums bruk. 
Den så kallade Glovers skumplog som till
verkades av Överums bruk, beskrivs i deras 
katalog 1875: "Detta redskap förtjänar större 
användning än vad som hittills kommit det 
till del, det gör samma tjänst som flåhackan , 
men besparar mycket arbete när man ge
nom bränning av grästorven vill odla en 
kärr-äng." Dessa skumplogar had e särskilt 
stor betydelse på kärrtorvjordarna som i hu
vudsak räknades in bland mossjordarna. 28 

Om betesvall skulle anläggas på nyodling
en kom särskilda så kallade beteskulturharvar 
till användning. Dessa var kraftigt konstrue
rade och var försedda med fjäderbelastade 
harvpinnar ("Rekord" och "Rivbjörn"). Tor
ven på mossytan kunde tas tillvara för torv
strö, ett arbete som under vissa betingelser 
ansågs ekonomiskt försvarbart, till och med 
fördelaktigt.2

~ Därefter kunde harvning ske, 
till exempel med fjäderharv när tjälen gått 
en bit ur jorden. Senare på våren kunde 
harvning göras med till exempel hankmo
harv - en harvtyp som beskrives nedan. 

Maskinell bearbetning 
-fräsning 

Lanzfräsen 
Vid några av de största rnossodlingsföreta
gen kom maskinell utrustning till använd
ning och fick stor uppmärksamhet. Det var 
främst en typ av fräsmaskin med hög kapaci
tet, "Lanz Landbaumotor", som användes 
till att bereda mossjorden och smula sönder 
tuvorna. 

] ordfräsar, eller fräsmaskiner som de stör
re modellerna vanligtvis kallades, bö1jade 
utvecklas redan på 1860-talet av engelsman
nen Darby. Vid sekelskiftet 1900 konstruera
de ungraren Mechwart den första självgå
ende fräsmaskinen. Trots sina brister kom 
hans konstruktion att bilda skola för senare 
utvecklade maskiner och hans landsman 
Köszegis maskin från 1909 kom att bli fram-



gångsrik. Genom e tt avtal med den stora 
tyska lantbruksmaskin tillverkaren Heinrich 
Lanz i Mannhe im kom Köszegis fräs vid 
1910-talets slut att monteras på en stor drag
traktor. Denna var ursprungligen utvecklad 
för militära ändamål, men kom att bli e tt 
mycke t effektivt hjälpmedel för nyodlingar. 
Första fräsningen skedde till lite t djup, först 
därefter - vid andra eller tredje fräsningen 
- kunde fräsning ske i de djupare torvlagren. 
Med denna Lanz Landbaumotor kunde 
man fräsa upp ett halvt h ektar i timmen. En 
livlig propaganda för den na metod skedde i 
samband med uppodlingen av de tyska hed
markerna. Metoden kom även till använd
ning i flera andra lände r, däribland Dan
mark.30 

Fräsmaskiner av denna typ infördes strax 
efte r första världskrigets slut i några exem
plar även till Sverige. Kring en av de stora 
och dyra fräsmaskinerna bildades ett kon
sortium, i vilke t bland annat Svenska Moss
kulturföreningen hade andelar. Den använ
des på olika platser i landet, till exempel 

använde föreningen sig av den på sina bäg
ge försöksgårdar. 31 

På Gisselås användes fräsen åren 1921-22 
vid uppodlingen av ca 60 hektar. Erfarenhe
terna var mycket goda, enligt försöksgårdens 
föreståndare Manne Stenberg. H an ansåg 
förvisso att kostnaderna var höga, 160 kr/ 
hektar, men beräknade att om arbetet istäl
let skulle ha utförts med hjälp av hästar tor
de det ha kostat väsentligt mer - ca 250 kr/ 
hektar. Till ekonomisk hjälp fick dessutom 
föreningen 50 kr / hektar i statligt odlings
bidrag, utan återbetalningsskyldighet. Trots 
att 1921 var det sista å r detta bidrag utgick 
från statsmakterna fortsattes arbetet i de an
gränsande Ströms och Hotings socknar nå
got år därefte r.32 

Även Flahults föreståndare, Hjalmar Åker
berg, ansåg att Lanz fräsmaskin visat sig ar
beta synnerligen effektivt. På en osandad, ej 
uppodlad vitmosse på Flah ult hade d en 
åstadkommit ett arbete som man ansåg inte 
skulle ha kunnat utföras med vanliga red
skap. Åkerberg poängterade dock att den 

Figur 11:6 
Den tyska fräsmaskinen Lanz väckte berättigad itpfm,ärksamhet när den arbetade på Gisselås. Här arbetar den på 
ett icke täckdikat skogskärr i juni 1921. 
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stora fräsen ställde sig för dyr för enskilda 
att införskaffa, men "man kan tänka sig en 
spridn ing av densamma genom att flera 
lantbrukare slå sig ihop vid inköp, eller att 
staten träder emellan och sedan hyr ut den
san1111a". 33 

Trots att maskinerna alltså tekn iskt sett 
gjorde ett gott arbete, åstadkom de höga 
driftskostnaderna att de inte längre var lön
samma under de svaga åren på 1920- och 
1930-talen. Fräsmaskinernas vidare öden är 
i stort sett okända. Så sent som 1939 säges 
dock en sådan ha använts vid en större myr
odling i Västerbotten (Salt- och Fetmyran) , 
men ansågs ha varit alltför stor och besvärlig 
att transportera på småvägarna till de mind
re odlingsföretagen.34 

Ett par Lanz Landbaumotor inköptes i 
början av 1920-talet av det isländska lant
brukssällskapet från AB Hugo Hartig, sam
ma företag som hade levererat de svenska 
fräsarna. Även på Island var försöken fram
gångsrika. Särskilt värdefulla ansågs de vara 
eftersom de med fördel även kunde använ
das på de jordtuvor som är karaktäristiska 
för myrmarkerna på ön. Maskinerna kalla
des därför "Tuvornas banemän" eller "Tuv
dödarna". 1926-27 erbjöds det isländska säll
skapet att köpa ytterligare fyra fräsar av AB 
Hugo Hartig, varav några begagnade. Sam
ma maskin som Svenska Mosskulturfören
ingen använde på Gisselås kan alltså sedan 
ha hamnat på Island. Där användes de fram 
till 1932 och några försåldes sedan till Dan
mark där de fick arbeta på Store Vildmose 
påJylland.35 En av Lanz-fräsarna finns fortfa
rande bevarad på Island. Den står på lant
bruksmuseet vid lantbruksskolan Buvelasaf
nio vid staden Hvanneyri. 

Övriga maskiner 
En mer lättransportabel och mindre kostnads
krävande fräs än Lanz Landbaumotor var 
den så kallade Settergrenfräsen som i slutet 
av 1930-talet konstruerats av bröderna Göran 
och Gösta Settergren, Santa gård i Sennan 
utanför Halmstad. Fräsen drevs via kraftut
taget på en Fordson-traktor - senare under 
krigsåren var den kopplad till en bandtrak-
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tor försedd med gengasaggregat. Fräsen sa
des kunna sönderdela den segaste mossyta 
vid nyodling. Avverkningen var e tt hektar 
mossmark per dag i två körningar till en be
räknad kostnad av 150 kr/ hektar, alltså en 
betydligt lägre kapacitet än Lanz-fräsens. 
Settergrenfräsen demonstrerades för delta
garna i de mosskurser som anordnades i 
södra Sverige under krigsåren. Många blev 
imponerade av det goda arbetet som elen 
utförde - fort, bra och billigt - och intresset 
för den var, som det hette, "oförtydbart".36 

Efter fräsningen rekommenderades att 
den dikade och a,jämnade ytan upprepade 
gånger bearbetades med harv, till exempel 
spad-, rull- eller hankmoharv. Bästa resulta
tet erhölls om denna skedde tidigt på våren 
innan rjälen hade släppt. Därefter var jor
den redo att kalkas, gödslas och besås. 37 

Från slutet av 1920-talet bearbetades stora 
arealer av det småländska Västbo härad med 
traktor och hankmoharv och lades till betes
vall. (Se s. 259 under "Prippebo-traktorn" 
och s. 260 "Hankmo")). Under en följd av år 
hade denna traktor och harv arbetat på ny
odlingen av hundratals hektar mossar i Jön
köpings län.38 

Under slutet av 1910- och början av 1920-
talet korn även den svenska motorplogen 
Avance, försedd med en stor 1-skärig nyocl
lingsplog, till användning vid nyodling av de 
gotländska myrarna, bland annatMästermy
ren i Silte på sydvästra delen av ön. Liksom 
Lanz-fräsen var motorplogen försedd med 
breddningsringar på hjulen för att inte ajun
ka ned i det lösa underlaget.39 

J ordförbättring 
Påföring av jordförbättringsmedel var nöd
vändig om vissa typer av mossar alls skulle 
vara möjliga att odla, medan det på andra 
mossar räckte att medel kunde föras på om 
de fanns någorlunda lät tillgängliga. Märgel 
ansågs som det bästajordförbätuingsmed
let, därnäst lera, morängrus, mosand, sand 
eller grus. 

Påföring av 200-300 kubikmeter/ hektar 
ansågs nästan alltid betala sig, men u pp till 



500 kubikmeterjordförbättringsmedel per 
hektar var inget ovanligt. Vid sådana försök 
som föreningen gjorde på kärrtonjord på
lades till exempel 100-300 kubikmeter lera 
och 200-400 kubikmeter sand per hektar. 
Naturligtvis var detta ett arbetsmässigt myck
et krävande företag, men skördeökningen 
ansågs dock vara så stor så att det kompense
rade merarbetet. Man kunde till exempel 
påräkna en avsevärt förbättrad höproduk
tion.40 

Jordförbättringsmedlen kunde påföras 
på flera sätt. Om sträckan var kort användes 
skottkärra på plankgång. Omjordkörning
en skedde under den årstid marken var tjä
lad, kunde en hästdragen vagn eller kälke 
användas. Vid längre transportsträckor fanns 
hand- eller hästdragna rälsgående tippvagnar 
som gick på så kallat decauville-spår, inte säl
lan med träräls. Lasten tippades i strängar 
och fördelningen gjordes därefter antingen 
för hand eller med mullskopa och sladd efter 
häst.~ 1 Några av de första annonserna i Moss
kuJturföreningens tidskrift på 1880-talet visar 
just sådana spårbundna vagnar. 

Redan på 1880-talets slut använde sig en 
av mossodlingens pionjärer, brukspatron 

Figur 11:7 

Gustaf Benedicks, av sådana rälsgående vag
nar på sina tidigare omnämnda nyodlingar 
vid Gysinge bruk i Gästrikland och vid Asp
näs i Uppland. Vagnarna användes för att 
forsla ut lera och märgel som sedan nedplöj
des med skumplog. En "förträfflig" sådan 
ansågs Sacks universalplog vara.42 

Efter påföring av jordförbättringsmedlen 
gjordes grundkalkning och grundgödsling 
vilken nedmyllades med klösharv. Vid ett av 
föreningens tidiga försök gödslades med 
Thomasfosfat, kainit och så kallad ympjord 
Uord tagen från fält som tidigare burit balj
växter). Efter nedmyllning av utsädet, i detta 
fa ll ärter, ringvältades stycket.13 

REDSKAP FOR 
JORDBEARBETNING 

Ärjning 
Konsten att kunna bearbeta jorden på rätt 
sätt är grundläggande för all odling, inte 
minst för mossodling. Förjordbearbetning
en har plogen åtminstone sedan mitten av 
1800-talet varit det helt dominerande red-

Med hjälp av en s.k. mullskopa.fördelas den påförda sonden iivafiillel vid nyodling. 
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skapet. Den tidigare nämnde Hjalmar Åker
berg ansåg 1926 vid sin genomgång i tid
skriften av masskulturens redskap, att man 
för den skull inte skulle förglömma årdret. 
Detta redskap förbisågs ofta, menade han, 
men det hade fortfarande sin stora betydel
se, inte minst i kampen mot rotogräs, fram
för allt kvickrot. Årdret kunde dra upp re
vorna till markytan bättre än någon harv, och 
på försommaren kunde en träda bemängd 
med ogräs med årdrets ltjälp bli så gott som 
fullständigt ogräsfri. I övrigt kunde årdret 
naturligtvis användas vid kupning och upp
tagning av potatis.44 

Av tradition användes årdret även som 
harv på grund av sin förmåga att bryta upp 
jorden och även dela sönderjordkokor. Det 
kom dock snart att förlora sitt sista fäste som 
jordbearberningsredskap, då det undan för 
undan ersattes av bra, djupgående traktor
dragna harvar och , efter 1900-talets mitt, 
även av kemiska ogräsmedel. 

Plöjning 
Mossjordarna ställde särskilda krav på plöj
n ingens utförande och på plogarnas utform
ning. Artiklar i Mosskulturföreningens tid
skrift, handböcker och tillverkarnas katalo
ger är tämligen ense om hur plogarna skulle 
konsuueras för att frmgera bäst. En god torv
jordsplog skulle ha e n lång, utdragen vänd
skiva och en stor tunn bill. Alla skärande or
gan skulle hållas vassa som knivar. På mindre 

Figur 11:8 
Mossodlingsplog, troligen från 1800-talels mitt, från 
gården Stora Bökön, Orkereds socken i nordöstra Skå
ne. Plogen har en vändskiva av trä, medan billspets 
och skär är tillverkade av smidesjiirn. 
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förmultnade eller lösa jordar var skivristen 
till fördel och var alltså oftast att föredra på 
mossjord, ängs- och myrmarker. 

Något av det viktigaste för ett bra odlings
resultat på en mossjord var en väl utförd 
höstplqjning. Särskilt viktigt var att plöjning
en gjordes med sådan omsorg att ogräset 
noga hölls efter. Den gamla ogräsfloran skul
le inte få chans att växa igenom tiltorna som 
måste vändas fullständigt och lägga sig vid 
sidan om varandra. Tegryggarna fick heller 
aldrig läggas på oplöjd mark eftersom det 
då lätt kunde bli ogräshärdar. Plogen skulle 
gå ned till sådant djup att växtrötterna kun
de tränga ned i den obearbetade torven. En 
alltför intensiv bearbetning med luckrande 
redskap kunde emellertid resultera i att jor
den fick en pulverartad struktur. Om plöj
ningsdjupet hölls konstant år efter år så 
kom va1je gång ett tunt lager med rå torv 
upp till ytan - "flöt upp", som det populärt 
kallades. Detta ansågs dock inte vara nega
tivt för jordens struktur då det kunde mot
verka tendenserna till pulve risering.45 

På grund av mossjordens ovan nämnda 
förmåga att klibba fast vid redskapen hade 
den tidigare vanligt förekommande traditio
nella träplogen med endast bill och skär av 
järn, länge e tt försteg framför elen moder
nare järnplogen. Vanligtvis tillverkades plo
gen i ask - ett trädslag som ansågs vara slit
starkt och smidigt. Eftersom träplogens vänd
skiva lätt kunde hållas fuktig, till exempel 
genom a tt den innan plöjningen påbörjades 
dränktes i vatten, kunde jordens friktion 
och fastklibbning minskas avsevärt. Denna 
egenskap hos trämaterial gjorde att sådana 
plogar för mossodling på sina håll användes 
av småbrukare fram mot 1940-talet.46 

De fabrikstillverkade plogarna kom dock 
med tiden att få allt större användning. Ma
terialet i dessa plogar var gjutjärn eller stål. 
Vändskivorna tillverkades av vanlig stålplåt 
eller compoundstål, som med tiden blev allt 
vanligare. Denna typ av stål, vars två yttersta 
lager är tillverkat av blankslipat, härdat stål 
och mellanlagret av mjukt järn, kallas ibland 
även "soft center"-stål eller trelagerstål. Ge
nom denna metod blir ytskiktet på vändski-



van glatt och slitstarkt m edan det mjukare 
mellanskiktet gör den starkare mot brytning 
och slag.47 

Även vändskivans form är viktig för plöj
ningsresultatet. Den bör vara utformad så 
att den under minsta motstånd kan luckra 
jorden och vända tiltan som den böjer och 
vrider mer eller mindre kraftigt. Till sist fal
ler elen sönder eller blir genomdragen av 
sprickor.Ju tvärare eller skarpare krökt vänd
skivan är desto kraftigare blir tiltan sönder
bruten. Plogar med sådan tvär e ller brytan
de vändskiva kallas b1ytplogar, medan plogar 
med mer långsträckt, svagt brytande eller 
skruvformad vändskiva kallas vändjJlogar. 
Plogar med sådan långsträckt vänclskiva an
vändes huvudsakligen på styv le1jorcl e ller 
på mullrikjorcl med benägenhe t att häfta 
vid plogen samt vid plöjning på gammal seg 
gräsvall och vid nyodling. De t gjorde att alla 
mossplogar, såväl träplogar som sväng- e ller 
vänd p logar, var försedda med långa vänclski
vor som vände jorden utan att bryta elen. De 
flesta järnplogar av de annars så populära 
amerikanska fabrikaten var konstruerade 
som brytplogar och hade alltså sämre plöj
ningsegenskape r på mossjorclar.48 

Från senare delen av 1800-talet fram till 
1950-talet fan ns många sven ska tillverkare 
av jorclbearbe tningsreclskap, särskilt häst
plogar. Den ojämförligt störste plogtillverka
ren i Sverige, då som nu, var Överums bruk 
som redan åren 1855-74 tillverkade en sär
skild n yocllingsplog med långsträckt vänd
skiva av så kallad engelsk typ, helt av järn.49 

Med tiden blev plogtyperna och -m odel
le rna tämligen stanclarcliseracle . De van li
gaste plogarna krävde två dragare, medan 
några av nyodlingsplogarna behövde tre. 
Man kan de la in plogarna i fyra huvud typer 
efter vändskivans form. Den första huvudty
pen är plogar med svagt brytande, skruvfor
mad vänclskiva, särskilt lämpade för styv ler
jord och plöjning av vallar. De mest kända 
plogarna av denna typ var Överurnstypen nr 
9A och Fjällplogen nr 50. 9A~plogen lämpade 
sig för d et mindre och me clelstorajorclbru
ket och då inte minst när det gällde om plöj
ning av vallar på tonjord. Fö r plöjn ing på 

mossjord kunde en bredare så kallad moss
bill an vändas.5° Fjällplogen hade fått särskilt 
stor utbredning i Norrland och hade därav 
fått sitt namn. Den lämpade sig för p löjning 
på moss- och my1j ord ar, såväl som på styva 
leror. Modellen ansågs även kunna "släppa" 
starkt klibbande typer av sådana jordar. 

Figur Jl:9a 
"Overums nia" - den klassiskct svenska fJlogmodellen 
som lillverlwdes i närmare ett sekel. 

Figur 1 l:9b 
Normhaimnars /1log nr 50 N, ofta kallad "Fjällf1log" 
för dess pojntlaritel i Norrlcmd. 

Figur 11:9c 
Skogsfors bruks Universal/1log typ BM var särskilt av
sedd för sega mossjordar och för nyodling. 

Figur I 1: 9ri 
Overu.ins ängsplog och nyorilingsplog "Brage" utrustad 
med skiv rist för betesvallar och ·mossjord. 
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Den andra huvudtypen är plogar med svagt 
brytande, myclwt långsträckt vändskiva som 
vände tiltan he lt om, nästan obruten. Plog
typen var avsedd för plöjning på gammal seg 
gräsvall och vid nyodlingsarbeten.51 

Den tredj e type n var plogar med mindre 
starkt brytande, långsträckt vänclskiva avsedda 
för styv och mede lstyv le1j ord, mossjord och 
mullhaltig jord med benägenhet att fastna 
på vändskivan. 52 Den fjärde huvudtypen 
hade slutligen starkt brytande, lwrt vändskiva 
som var brytande och lämpade sig för för
multnade jordar, sand- och mulljord. 5~ 

Som framgår av plogtyperna ovan så var 
vissa ud'onnade för sin speciella uppgift, med
an andra var ''tmiversalplogar" som, i alla fall 
enligt reklamen, skulle klara flera typer av jor
dar. Som brukligt är med redskap, torde de 
mest effektiva ha varit de som särskilt utformats 
för uppgiften. För den enskilde mossodlaren 
innebar de tta att han var tvungen att göra en 
avväg·ning meUan effektivitet och kostnad - om 
han till exempel skulle skaffa sig en plog för 
fastmarksodling, en för mossodling, eller en 
kombinerad. Från Mosskulturföreningens sida 
behandlas dessa aspekter inte alls, vare sig ur 
tekniskt eller ekonomiskt perspektiv. Man kan 
tänka sig att i praktiken kunde en odlare i kort
v,ui gt behov av en särskild plog eUer annat red
skap, fa låna det av en god granne. 

Plöjning med traktor 
Generellt sett had e som vi sett i frågan om 
nyodling inte den genomsnittlige m ossodla
ren de ekonomiska möjligheterna att använ
da sig av motorise rade hjälp medel. Detta 
gällde även naturligtvis den övriga brukning
en av jorden . De t fanns dock andra, mer re
sursstarka mossodlare som hade möjligheter 
a tt inves tera i de senaste maskinerna. Vid 
sidan av de n höga kostnaden var e tt annat 
huvudproble m vid traktoranvändning vid 
mossodling naturlig tvis mossjordens dåliga 
bärighet och risken för strukturskador på j or
den. Hästen var länge helt överlägsen trak
torn i dessa avseenden. 

I vissa andra europeiska länder, exempel
vis i Sko ttland och Tyskland, an vändes ån g-
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plogar med framgång med bö1jan redan på 
1870-talet för arbeten på mossar och hedar. 
Plöjningen utfördes av e tt arbetslag som till 
sin hjälp hade två självu·ansportabla å nglo
komobiler och en balansplog som drogs i en 
stållina mellan dem. Lokomobile rna hade 
ofta anpassats med breddningsringar för att 
inte sjunka n ed i den lösa marken. Denna 
jordbearbetningsmetod var synnerligen kost
sam men fungerade bra där föru t.sättningar
na var goda. På vissa ställen i Tyskland a nvän
des sådana ångplöjningsaggregat så sent som 
in på 1970-tale t.54 De t.finns dock inga belägg 
att sådana maskiner skulle ha kommit till 
användning här i landet. 

En av de första traktorerna med förbrän
ningsmotor i p raktisk drift i Sve1ige användes 
för mossodling. Redan 1911 inköptes en u·ak
tor för att användas vid främst jordbearbet
ningsarbeten på det stora mosskom pi exet vid 
Mönarp söder om Falköping. Drivande i den
na mekaniseringsfråga var lektor August Bel
linde1~ VD för Mönarp AB som på 1890-talet 
hade låti t odla upp 670 hektar tonjord och 
100 hektar fasunarksjord. Det var e n traktor 
av det amerikanska fabrikatet International 
H arvester, försedd med en 5-skärig plog, som 
införskaffades. Avsikten med investeringen 
var särskilt att kunna bearbeta gammal valJ 
där man med tiden fått in stora mängder 
ogräs och som svårligen hade kunnat p löj as 
upp med ttjälp av hästar. Ur m ekaniserings
synpunkt ansågs försöken vara så intressanta 
att även Svenska Motokulturföreningen, där 
lektor Bellinder var en av de drivande, lät en 
artikel i Svenska Mosskulturföreningens Tid
skrift ingå i dess meddelandeseiie.55 

Även i Mosskulturföreningens tidskrift 
1912 gjordes en utförlig redogörelse för för
söken. Det hette : "Ehuru vissa önskemål kvar
stå - kan man dock tryggt påstå, att ett dylikt 
arbete som här utförts, ifråga om jämn och 
vacker plöjning, icke kan presteras med an
vändandet af vanliga plogar och hästar som 
dragare ." Det visade sig alltså att själva plöj
ningsresulta tet var bättre än med hästplöj
ning och de ekonomiska skillnad erna me l
lan traktorplöjning och h äst.plöjning per 
plöjd hekta r inte var särski lt stora . Kostna-



den för traktorn uppgick enligt Mönarps 
inspektors kalkyl till 14:82 kr, medan det för 
hästplqjning skulle ha uppgått till 14:00 kr/ 
hektar.56 

Även det Danska Hedeselskabet följde 
med intresse mekaniseringsförsöken. En 
liknande u-aktor användes 1914 för upplöj
n ing av hedmarker tillhörande ettj ylländskt 
gods.57 

Trots de - av rapporterna att döma - fram
gångsrika försöken med traktor redan i bör
jan på 1910-talet kom inte den maski nella 
jordbearbetningen att slå igenom, uran stan
nade vid isolerade försök. Motoriseringen 
drabbades dessutom av ett avbräck under 
krigsåren på grund av bränsle- och material
brist med mera. Hur länge den maskinella 
bearbetningen med traktorn pågick vid Mön
arp är osäkert, men en del av den uppodla
de mossen kom att användas för bränntorvs
upptagning under första världskriget.58 

I Mosskulturföreningens tidskrift finns 
under hela mellankrigstiden endast spar
samma rapporter om att traktorer användes 
vid mossodling. I samband med föreningens 
årliga utflykter omnämnes bland annat 
mossodlingen vid Dalsjöfors i Sjuhäradsbyg
den där en traktor användes. Dalsjöfors linne
fabrik hade införskaffat en amerikansk band
traktor av märket "Bates Steel Mule" som an
vändes till i stort sett allt arbete på den stora 
mossodlingen. Man menade att utan "Stål
dragaren" skulle den snabba uppodlingen av 
marken ha varit hart när omöjlig.59 Just band
traktorer, eller krypkedjetraktorer som de 
då oftast kallades, var ijämförelse med hjul
traktorer väl an passade till att arbeta på jor
dar med dålig bärighet såsom lösa mosajor
dar. Från Skåne i söder till Norrbotten i norr 
finns uppgifter om att bandtraktorer har 
kommit till användning på jordar med dålig 
bärighet. De var inte sällan av det amerikan
ska fabrikatet Cletrac som redan under 1910-
talet gjorde små lätta bandtraktorer. Dessa 
fick en ganska god spridning här i landet och 
kom även att användas vid uppodling av de 
norrländska myrarna i bö1jan av 1920-talet. 60 

Ett annat exempel som tas upp i Mosskul
turföreningens tidskrift var den bandförsed-

da Fordson-traktor som 1926 in köptes av 
handlaren och mossodlarenj.P. Davidsson i 
Prippebo, Broaryd. Denne hyrde ut sin trak
tor med tillhörande hankmoharv för en bil
lig penning - för endast fotogenkostnaden 
- till andra mossodlare i trakten. "Prippebo
traktorn" finns för övrigt fortfarande kvar, 
nu bevarad i Stora Segerstads Veterantrak
torklubbs museum utanför Reftele.61 

Redan under tidigt 1920-tal hade Norra
harnmars bruk bö1jat tillverkningen av har
var som var avsedda för traktordrift. De hade 
dock ingen tillverkning av plogar som var 
lämpade för traktorer. Det var först 1928 
som Överums bruk, den största svenska till
verkaren av jordbearbetningsredskap, bör
jade sin produktion av traktorplogar. Några 
år därefter började även u-aktorplogar läm
pade för moss-, myr- och nyodling att tillver
kas. Dessa var enskäriga och kunde plöja till 
ett djup av 18 tum. De två huvudmodellerna 
av traktorplogar hette "Sesam" och "Sefyr" 
och kunde förses med olika plogkroppar ef
ter behov.62 

Särskilt under krigsåren på 1940-taletsynes 
sådana traktordragna nyodlingsplogar ha 
kommit till användning. På försöksgården i 
Gisselås användes en sådan Sefyr-plog, vil
ken enligt Stenberg utförde ett gott arbete 
även på ojämn och besvärlig myrmark. Till 
och med på kolonaten på Salt- och Fetmy
ran i Norrbotten användes denna plogtyp 
under denna tid.63 

Fräsning 
Under och strax efter första världskriget fanns 
ett bredare intresse från mekaniseringsföre
språkare inom och utom landet för fräsning 
i stället för plöjning av jorden -även fastmarks
jord. Fräsning visade sig vara en metod som 
var framgångsrik vid nyodlingsarbete. Mång
åriga försök gjordes både ute i Europa och i 
Sverige för att få fram lämpliga fräsmaski
ner. De stora fräsmaskinen1a blev snart över
givna av rnossodlingsföretagen annat än vid 
nyodling (se ovan s. 252). Detta berodde 
dels på de stora omkostnaderna och slitaget 
på maskinerna och dels på de problem fräs-
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ningen förorsakade på jordens struktur. 
Med denna metod blev jorden lätt alltför 
intensivt brukad och så sönderslagen att 
den blev pulverartad. Även rotogräsen fick 
snabbt fäste och kunde spridas okontrolle
rat över fältet genom att rotstockarna slogs i 
småbitar vid fräsningen. "Fräsningens hög
koruunkturvar blott en period", skrev Hugo 
Osvald.6

'
1 

Harvning 
Harvar med roterande arbetsorgan 
På de mossjordar som odlats en tid och re
dan blivit sönderdelade, hade de vanligen 
använda harvtyperna till sina huvuduppgif
ter att finfördela och luckra ytlagret samt 
mylla utsädet och gödseln. På mindre för
multnade jordar, liksom vid nyodling, hade 
sådana harvar nackdelen att snabbt fyllas 
med växtdelar och liknande. Istället före
språkades där harvtyper med roterande och 
skärande arbetsorgan, exempelvis tallriks-, 
spad- och rullharvar samt kombinationer av 
dessa. De kom att räknas som några av de 
viktigare redskapen för användning både 
vid nyodling och odling.6

" 

Tallriksharvarvar särskilt lämpliga på om
plöjd gräsvall då de med sina skarpslipade, 
tallriksformade organ skar sönder de sega 

tiltorna utan att för den skull riva upp gräs
torven. De ansågs även användbara vid ny
odling på myr- och mossjord, särskilt gott 
var d eras arbetsresultat vid vårbruket. An
nonser för en tallriksharv av amerikanskt 
fabrikat förekom i tidskriften redan 1894 
och i Sverige tillverkades denna harvtyp från 
tidigt 1900-tal, till exempel av Grönlwists Me
kaniska Verkstad i Katrineholm. På 1920-talet 
tillverkade Överum tallriksharvar för traktor
bruk. "Virgin ia-harven", försedd med tanda
de tallrikar 1 bakre raden, gav ett gott arbete 
på torvig eller annan svårfördelad j ord. 

Tallriksharven var endast möjlig att an
vändas på stubbfri jord, medan på förmult
nad jord med innehåll av trärester, spadrull
hurvar var att fö redra som även d e hade 
förmåga att slita sönder sega tovor. Spadru11-
harvens (även kallad luckerharv) arbetsor
gan var snedställda knivar eller spadar. Den 
finska modellen "Vassis" användes tidigt på 
Flahult, senare kom den likaledes finska 
"Hankmo" att bli den mest spridda.66 Hank
mo-harven hade sneda, knivformiga arbets
organ, fästa på snedställda axlar som var in
ställbara och vilkas lutning avgjorde om be
arbetningen av torvorna skulle bli mer eller 
mindre kraftig. Harven användes mest vid 
vårbruket på mossjord, för sönderdelning 
av seg torv, vid nyodling, vid anläggning av 

Figur 11:10 
Tallriksharven introducerades som ett nytt jordbearbetningsredskafJ på 1890-tcdet i Sverige. lnfluensema korn här, 
liksom samtidigt för jjäderharven, från USA och togs snart upp av svenska tillverkare sorn anpassade redslwfJen till 
de inhernskaförhållandena. Frän väster j1å bilden frän Flahult slår en sj1adharv, Simplex som tillverkats i Gäv/,e, en 
stjärnhjulsharv och en lallriksharv, Gröni<vists frän Katrineholm. Dessa !tarvar rned rot.erancle arbetsorgan var bm 
på au skära och h.aclw sönder de sega tilloma och blanda orn jorden. De användes även far nedmyllning av kalk, 
gödsel och i vissa fall nedmyllning av bredsådd säd. 
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betesvallar och dylikt.67 Förutom de finska 
fabrikaten började det undan för undan 
även komma svensktillverkade, bland annat 
från Arvikaverken. 

Olika typer av harvar m ed roterande och 
skärande arbetsorgan gjordes även för trak
tordrift. Särskilt tallriksha rven ansågs kom
ma till sin rätt när den drogs efter traktor, 
eftersom storleken, tyngden och den större 
arbetshastigheten gjorde den mer effektiv i 
sitt arbete då elen åstadkom en djupare be
arbe tning med bättre sönde rskärning och 
ombland ning av j ord en. Det fan ns dock 
nackde lar med sådana harvar eftersom de 
även skar sönder rotogräset som sedan hade 
förmågan att sprida sig snabbt. Det fanns 
även risk att det längre ogräset snärjde in sig 
i a rbetsorgan och axlar och försvårade arbe
tet.68 

Övriga typer av harvar 
fjäclerharvar, kultivatorer, klösharvar och slät
harvar räknades egentligen inte in bland de 
traditionella mossodlingsredskapen. På mer 
förmultnad e mos~jorclar var de att föredra 
framför sådana med roterande arbetsorgan 
eftersom de hade fördelen att bland annat 
kunna befria marken i vallen från förna och 
mossa. 

Ställbara Jjäderharvar på sli tskenor ansågs 
särskilt lämpliga på tonjordar och var d e 
försedda med sladd planka - så kallade sladd
Jjäderharvar - kunde de även användas för 
att planera jorden. Sladd plankan åstadkom 
d essutom en sönderdelning och tillpack
ning av jorden. En vanlig modell av denna 
harvtyp var "Wibe rgs Svensk" som genom ett 
rela tivt stort pin navstånd kunde reda sig bra 
även på torvig och ogräsfylld jord. Redan 
1894 rapporterades i tidskriften om attfjäder
harvar användes vid en mossodling på j yl
land, '}utland", där de drogs öve r fältet med 
1-tjälp av ångkraft.69 

Även Hjalmar Åkerberg rekommendera
de sådana harvar med mer glest sittande ar
betsorgan för lös mossj orcl, så att man kunde 
undvika stopp på grund av a tt ogräs satte sig 
fast i harven. Inte överraskande rekommen
derade han även denna gång Norrahammars 

Tallriks
bui•fvcu. 

Brr ].,1tndtbruk.:m.! 
ochmossodlarelortle 

uppmärksamma 
detta nya amerikan· 
ska redskap, som 

icke bör saknas pi 
ml.gol la.ndtbruk, 

Med inlel annat red· 
skD.p kan jo rden be
arbetas sl som med 
tallrlkshn.rfren un-

dcr shä.1 vlrsådden 
som på lrldaa. 

Användes med slör
~ln fördel som myll-

ningsredllkl!.p. 
U§,1;Ul konstruktion 
af e.11.o.. tallriksluuf· 

Vlll' hu und.crteck
nad oeh lcmmu bc-

ekrifning och de 
bäsln intyg pA be· 

g!ir.m rranco, 

Anton Oden, 
Norrköping:. 

Allmän Svensk Trädgä.rdsutställning. 
~ * 

Sällskapet Horlikulturens Vänner i Göteborg anordnar under hösten 
1894 en allmiiu 1c4vensk trädJCå.rdsutställnlnt i Götebor@:, i 

hvilken täU,rn ä~ öppen för en hvar inom landet boende person. 
Likaledes mbjuder Sällskapet intresserade för (Xh u!öfvnre af träd

gårdsyrket till ell allmänt svenskt t riidgård 8odla remöte. 
lnilket hålles i samband med utställningen Lördagen den 22 Seplember 
på stilllc, som framdeles kommer all lillkännagifvns. 

För nännare upplysningar hän\•isas till programmet for utställningen, 
hvilket vid begilran kostnadsfritt erhålles af utställniogcns sekreterare, 
herr J. E . Pt1.ln1e1•, under adre:;s Göteborg. (Nord. A. B. 2296) 

Den nya patenterade slåttermnskinen •' T lun·" rekommendera,, 
som den i alla hänseenden yppsra, 11tarkai1U ocb billi!]asU slåttermaskin som finn~ 

1 hllsts å 3, fots skämdd ....... ...... kr. J SG, 
2 , å. d· tl 6 fbb sk.11.rvidd ........ _., 260, netlo, pr kontant, fr:i.ktfritL 

Klllmm rör-Säljare KOLL1J}Jlt0 & C:01 Katrinebolm, 

Katrineholms Ilästr!1fsor: llalansrKfsau, som ~rligen försäljes i 
c;a 800 It 1,0CIJ exemplar, af 26, 24, rtu9l-li'lERobtt :~~~~riieholm. 

Katrineholms Tallriksharf 
•••••••••••••••••••••• 

rekommendcr.u1 som det mest arbet.sbespatandc redskap, som finnes, och är speeielt 
rör rnossmarker förtr!I.Nligt. 

T i ll ver k as i R oli k a. bredder: 
"ILe1·kules'' om 5 fots bredd .. . . ... . . .. .. kr. 85, 

::ff;,;::" : ~o : ; :::.-:::.-::::: :: ~t: 
nello, pr kontant, frakt fritt, finDas hosxOL'.CTI~RG"& ic7~:t i{~f~n!holm. 

Figur 11:11 
Annonserför tallriksharvarförekom i Mosskulturför
eningens tidskrift redan I 894. 

fabrikat: "Till de bättre typerna av dessa har
var höra Norrahammars 11-pinnars harv, Os
bo rn, och samma fabrikats 9-pinnars harv 
efter rysk modell ... _,,;o 

Vanliga släthctrvar; liksom de tradition ella 
klösharvarna var mycket vanliga i de t svenska 
jordbruket vid mylln ing av gödsel och utsäde, 
luckring, ogräsbekämpning med mera. Så
dana harvar kunde även användas till att få 
bukt m ed fröogräse t, i d e fall m ossjorden 
var väl förmultnad på ytan, en raclsåmaskin 
använts och efterföljande vältning genom
förts. 

Ängsharvar var lätt byggda och luckrade 
inte jorden , men på betesvallar som var an
lagda på mossj ord var de ändå till stor n ytta 
då de rev upp mossa och spred stallgödseln . 
Åkerbe rg rekommenderade: "För de tta än
damål begagna man sig antingen av Norra
hammars enkom härför konstruerad e ängs-
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harv Flahult .. . , eller också av en vanlig ställ
bar rätpinnharv av någorlunda kraftig kon
struktion .";1 Osvald nämner i sin bok även 
"Laackes ängsharv" och "Fleschhuts stjämJeds
harv" vilka "böra på mossjordarna användas 
med en viss försiktighet och urskillning, då 
de eljest göra mera skada än nytta" .72 På vil
ket sätt d e kunde skada framgår dock inte. 

En harvtyp som under 1920-40-talen fick 
mycket uppmärksamhet i tidskriften var den 
smålandstillverkade beteskulturharven "Re
kord". Den hade mycket kraftiga fjäderbe
lastade pinnar som lämpade sig väl för bear
betning av marker bemängda med stubbar, 
stenar och andra hinder. 

Vältning 
För att den lösa tor".iorclen ska vara möjlig 
att odla är det av vikt att den sammanpackas 
väl så att elen besådda jorden hålls fuktig 
ända upp i ytan. Mossodlarna ansåg därför 
att vältn ing var nödvändigt eftersom den 
underlättade för vattn et att sugas upp till 
lagret med matjord och bevara fuktigheten. 
Redan i början av 1890-talet hade ringvält 
varit i bruk vid mossodlingen vid Vittsköv
le. 73 De vanligen fö rekommande lätta vält
typ erna, Cambridgevält och ringvält, ansågs 
dock inte tillräckliga för tor".iordar. I stället 
rekommenderades tyngre vältar på ca 1 000 
kg/ meter arbetsbredd. Det var även viktigt att 
de var konstruerade så att diametern inte var 
för liten, annars åstadkom de endast att den 
lätta jorden föstes framför dem över fältet. 

Vältni ng skulle helst företas både före 
och efter sådden. På så sätt skulle groningen 
underlättas, risken för liggsäd minskas lik
som även faran för frostskador. En tidig vält
ning av slåtLer- och betesvallar rekommen
derades för att återställa kontakten mellan 
rötter och j ord partiklar. På mer mullhaltiga 
tor\'.iordar fanns risk med att utföra vältning
en när jorden var för fuktig, eftersom detta 
kunde göra att en ytskorpa bildades som var 
svår för grödan att tränga igenom. 

De tunga vältar som nämndes i tidskrif
ten var stenvältar och ihåliga järnvältar som 
kunde fyllas med vatten eller sand. Det är 
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dock betongvältarna som blev rekommende
rade som de billigaste och bästa, särskilt på 
vallar. 74 Flera gånger propageras i tidskriften 
för mossodlarens möjligheter att själv kunna 
tillverka sin egen tunga betongvält. "Då det 
är lätt att tillverka dylika vältar av önskad 
storlek och tyngd och kostnaden härför ej 
ställer sig så hög, kan va1je mossodlare ha 
möjlighet att skaffa sig en tillräckligt tung 
vält." 75 

Skyddsskor och slirskydd 
De fl esta torvjordar hade med sin ringa 
rymdvikt inte tillräcklig förmåga att kunna 
bära hästarna vi d plöjn ing. I sin bok om 
mossodling rekommenderade därför Hugo 
Osvald så sent som 1937 användning av oxar, 
eftersom dessa hade lättare att ta sig fram 
under besvärliga förhållanden. U nder regn
iga vårar kunde dock även oxar få svårt att ta 
sig fram över mossmarker. 

För att hästarna inte skulle sjunka ned i 
elen lösa marken var man tvungen att förse 
dem med särskilda skyddsskor. Redan 1891, 
på Mosskulturföreningens utställning vid 
17:e allmänna svenska lantbruksmötet i Gö
teborg, visades olika typer av skyddsskor som 
skulle hindra dem att sjunka ned i mossjor
den. 

Det fanns emellertid svårigheter att kon
struera en skyddssko för hästar som man både 
med ett enkel t handgrepp kunde få att fästa 
på hoven och sedan därtill sitta stadigt fast. 
Åkerberg rekommenderade en skyddssko 
konstruerad av smeden G.F. Faxe i Smålands 
Burseryd, som han ansåg hade revolutione
rat brukningen av vitmossarna och andra 
lösa mossar. "Faxes skyddssko . . . få anses 
vara de bästa, som för närvarande kunna er
hållas. "i6 

Den lösa mossjorden utgjorde naturligtvis 
även ett hinder för den mekaniserade j ord
bearbetningen där traktorn löpte stor risk 
för nedajunkning. Åtminstone fram till efter
krigstiden var de motorsvaga i förhållande 
till sin vikt och fick därför lätt problem att 
kom ma loss då d e körde fast. Särskilda 
breddningsringar eller slirskydd av trä mon-



Figitr 11:12 
Ett av de största problemen vid bearbetning av rnossjordar, vattensjuka rno-rnjälajordar och gyttjejordar, var den dåliga 
bärighelen. Särskilt hä.sla1; och senare traktore1; kunde få stora /Jrobl,em alt la sig jium utan att sjunka ned i llen lösa 
jorden. På Flahult gjordes dihjör vid jl.em tillfällen, bl. a. under sornrnarenl 909, f1rovningar rned nya ty/Jer av skydd.sskor 
for hiistm: På bilden en häst försedd rned en skyddssko tillverkad avfab1ikör G.F Faxe, Smålands Burseryd. 

terades därför ofta på traktorer som använ
des på mossjord. Hugo Osvald som i sin bok 
i övrigt inte nämner traktorer, skriver hä r: 
"Det torde utan vidare inses, att man för 
p löj n ingen av tor\'.jordarna också med för
de l kan använda sig av motorplogen, blott 
man tillser, att hjulens bärytor förstoras och 
förses med nödig utrustning för att förhind
ra slirning i den lösajorden."77 

REDSKAP FÖR GÖDSLING, 
SÅDD OCH SKÖRD 

Spridning av gödsel 
Stallgödsel 
An vändning av stallgödsel på mossjord med
förde rätt avsevärda skördeökningar, både 
en ligt de försök som gjordes utomlands och 
de som Mosskul turföreningen gjorde. Hjal-

mar von Feil itzen propagerade för väl brun
nen stallgödsel, men varnade samtidigt för 
att ogräsfrö lätt kunde spridas m ed d en . I 
allmänhet var mossodlingarna ogräsfria när 
de togs upp, men oförsiktig gödsling som 
gjorde att de blev "infekterade" kunde för
orsaka stora olägenheter för den fortsatta 
brukningen . I von Feili tzens småskrift om 
gödsling 1913 uppmanas mossodlaren där
för a tt hålla gödseln fri från ogräs varmed 
"kampen mot denna fiende skall blifva myck
et lättare och fortare leda till målet!"78 

Det van ligaste sättet att sprida gödseln , 
åtminstone fram ti ll tiden efter andra världs
kriget, var att köra ut den på fältet med en 
vagn och där lägga upp den i högar. Därefter 
spreds stallgödseln senare vanligen m ed 
grep. Det effektivaste sättet att gödsla var an
nars att använda sig av en gödselspridare. 
Det fanns större modeller; vagnar som drogs 
av 2-3 hästar, och mindre spridningskärror 
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som kunde dras av en häst. Spridningsmeka
nismen drevs från kuggar elle r kedjor från 
drivbjulen vilket gjorde att de ofta blev väl 
tunga för dragare, särskilt i lös mossj ord. 
Stallgödselspridare fö r hästdrift var även 
förhållandevis dyra i inköp och kom inte att 
bli särskilt vanliga ens vid de stora gårdarna. 
Vid j ordbruksräkningen 1944 var det endast 
var femte gård som hade tillgång till en så
dan. 79 Hos mossodlarna var denna maskin
typ därför säkerljgen mycket lätträknad. Det 
var först vid traktordrift som stallgödselspri
dare kunde bli verkligt effektiva, särskilt på 
de modelle r som var konstruerade så att 
frammatnings- och spridningsmekanjsmen 
drevs via u-aktorns kraftuttag. 

Konstgödsel 
Den mossjordsareal som kunde erhålla stall
gödsel torde i allmänhet ha varit rätt begrän
sad , och det var istället ko nstgödseln som 
fick stå för merparten av växtnäringen. En 
riktigt utförd spridning av denna var därför 
en av förutsättningarna för e tt bra odlings
resultat på mossjord. Innan de granulerade 
gödselmedlen kom ut på marknaden på 1930-
talet, var det emellertid e tt besvärligt förebe
redelsearbete som skulle utföras innan den 
var möjlig att sprida. Särskilt hante ringen av 
kalisalt och chilisalpeter var mycket arbets
krävande. Först m åste gödseln sönderdelas, 
hackas eller krossas med ltjälp av en särskild 
kvarn. I allmänhet spreds sedan konstgöd
seln, liksom stallgödseln, för hand. Vanligtvis 
var såskäppan för gödseln gjord av stålplå t 
och bars i en rem över axeln , en konstruktion 
som endast tillät såningsmannen att arbeta 
med en arm. Det förekom även en lä ttare 
variant av såskäppa, tillverkad av väv mellan 
en kant av stålband och med två remmar över. 
Med denna konstruktion hade såningsman
nen bägge händerna fria för spridningen . 

Innan konstgödsel började säijas i granu
lerad form var spridning för hand mycket 
besvärligt i blås t. Hälsoriskerna var stora, 
man kunde till exempel skadas av att få stoft 
av gödseln i ögonen. Från Tyskla nd hade 
de t rapporterats om flera fall av ögonskador 
och till och med blindhe t och där rekommen-
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derade man att använda sig av skyddsglas
ögon. Men bland de svenska lantbrukarna 
hade man tydligen inget hopp om att väcka 
intresse för skyddsåtgärder. "När skola vi få 
våra landtmän att begagna skyddsbrillor, 
när det inte lyckats genomdrifva detta hos 
stenarbetarne, som ju mycket mer äro i be
hof däraf, och hos hvilka dagligen och stund
ligen ögonskador uppstå?" Efter spridningen 
skulle en noggrann nedmyllning av stall- och 
konstgödsel utföras. Genom att det fanns risk 
för att konstgödseln skulle yra iväg ansågs 
det särskjlt viktigt med n edbrukning med 
tallriksharv, spadharv eller annat någorlun
da djupgående redskap. På gräsvallar kunde 
ängsharvning göras efter gödslingen.60 

Med hjälp av konstgödselspridare kunde 
gödseln spridas väsentligt mycket jämnare 
än med handspridning. Vissa typer av såda
na gödselspridare lämpade sig även för 
spridning av kalk, som ju inte sällan använ
cles som jordförbätu-ingsmedel på mossjor
den. Enkla maskiner för bredspridning av 
kons tgödsel fanns i marknaden redan un
der de sista decennierna av 1800-talet. I 
Mosskulturföreningens tidskrift fanns redan 
på 1890-talet annonser för sådana maskiner, 
företrädesvis tyska fabrikat. 

Konstgödselspridarna var av olika typer, 
men de flesta byggde dock på samma grund
ide. De hade en ställbar sli ts i sålådans bot
ten och, innanför denna fanns någon typ av 
roterande o rgan som matad e ut gödseln. 
Utmatningsanordn ingarna kunde vara av 
vals-, kedje-, galler- eller ta llrikstyp.8 1 Som 
berörts ovan var konstgödselmedlen vid 
denna tid besvärliga att han tera. Inte sällan 
var de "dammiga" och yrde lätt kring sprida
ren, något som sades kunna förhindras med 
särskilda skydd av säckväv som fastades på 
maskinen. Det fa nns även risk för a tt de 
klumpade ihop sig och ältades ihop av val
sen eller fastnade och klibbade sig fast i så
lådan o m det blev fuktigt. Först nä r de kor
nade gödselmedlen korn i marknaden på 
1930-talet blev hante ring och spridning vä
sentligt lättare. 

Även spridningsmekanismerna förbättra
des med tiden. Det var särskilt maskiner 



med tallriksutmatning som blev populära 
och som huvudsakl igen kom att användas 
för att sprida konstgödseln över vallar. En 
sådan maskin var den danska "Vilmo"-sp1ida
ren; än mer allmän blev den svenska "Ysta
Yrsa"-spridaren, vi lken tillverkades från 1930-
talet ända fram till 1960.82 

Såmaskiner 
Liksom spridning av konstgödsel skedde även 
sådden för hand, särskilt av gräsfrö för val
lar. De första i bruk varande såmaskinerna 
var så kallade bredsåningsmaskiner, men 
med mer utvecklade radsåningsmaskiner 
kunde sådden ske med större precision och 
noggrannhe t. Sådana radså maskiner använ
des redan på 1890-talet på den ovan nämn
de brukspatron Benedicks egendomar - en 
svensk maskin från Westerås Mekanislw Verk
stadoch en tysk av märket Zimmermann. Dessa 
tidiga maskiner sådde med så breda mellan
rum mellan raderna (23 cm) att det därefter 
var möjligt att använda radhacka eller till och 
med att gå i raderna och plocka ogräset för 
hand.8~ 

På Flahult användes under 1920-talet en 
svensktillverkad "Radix" radsåmaskin, ett av 
de vanligaste märkena i landet. Den var för
sedd med så kallade amerikanska billar som 
var att föredra framför de engelska eller tyska 
billtype rna på oförmultnade mossjordar. 
Dessa var tillsammans m ed skivbillar bättre 
vid nedmyllning och vid sådd på nybruten 
vall då jorden var bemängd med torvor eller 
ogräs. 

I början av 1900-tale t var rotfruktsodl ing
en på stark frammarsch. På Flahult provades 
då även rotfruktssåmaskiner, gallringshack
or och skyffeijärn för rotfruktsrensning, vil
ke t återgavs i en utförlig redogörelse över 
resultaten.84 

Maskiner för vall- och 
spannmålsskörd 
"Redskap för skörd och för d en skördade 
grödans vidare behandling äro desamma för 
mossodlare som för andra Ian tbrukare", 

patente••ade rn 

Gödselspridnings-Maskiner 
för 

konstgjorda gödselämnen 
med 2.23 mel~rs spri<lningsbredd....... ... Kronor 325: -

, 2.- , 300: -

Garanteras si, p~ ett jemut ocl1 tillfredssställande siitt U1'rnn 
klibbiga gödseliiurnen sfisom kalisalter och dylikt. 

Försäljns frän lager ar 
G.eneralngenterna rö1· Srnrige 

Ca,·l Jacobscn & C:o 
Kougl.. lloflere,·nnförer. 

S. Wasagatan, Stockho 

--- -- fi- .,_ 

Figur 11:13 
Den lyslw konstruktören Schlörs jJatenterade gödsel
spridningsmas/lin var en av de tidigaste lwnstruktio
nerna for sjJridning av konstgödsel. Det var annars ell 
"smutsigt hantverk" au sjnida dessa gödningsämnen 
då de antigen var i lös pitlve,Jorm, eUer var klibbiga 
såsom kalisalter och liknande. Denna mask.in som i 
reklamen sades ha löst j>roblernen med jämn spridning 
av dessa ämnen belönades med högsta pris på lant
brnlmnölet i Göteb01g 1891. 

skrev Hjalmar Åkerberg.85 Föreningen ansåg 
därför att ämnet kunde överlåtas till andra 
fora och berör det egentligen aldrig heller i 
Mosskulturföreningens tidskrift. Något kan 
det dock vara värt att beröra här. 

Den lätta torvjorden kunde förorsaka 
olägenheter vid skörd av foder. Först några 
årtionden in på 1900-talet blev slåttermaski
nen vanlig på de lösa mossjordarna. Maski
nerna sjönk lätt ned i marken och flänsarna 
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på järnhjulen drog därmed upp jord som 
lätt följde med upp och blandades med 
höet. Det finns exempel från Skåne som vi
sar på att man försåg slåttermaskinens hjul 
med slitbana och sidor av gummi från av
lagda bildäck i försök att förhindra att jor
den sprätte upp.86 

NÅGRA REFLEXIONER 
KRING MOSSODLINGENS 
REDSKAP 
Redskapsutvecklingen var en viktig förutsätt
ning för att över huvud taget kunna odla på 
mossar och andra marginella j ordar. Vid en 
genomgång av Mosskulturföreningens pub
likationer kan man snart konstatera att dess 
intresse för redskap och maskiner var myck
et varierande med tiden. Fören ingen har 
inte bedrivit någon systematisk provnings
eller försöksverksamhet för redskap och ma
skiner, liknande den som gjordes inom mark
och växtområdet. Troligen hade fören ingen 
inte h eller ambition och resurser att i läng
den göra egna systematiska försök med olika 
tillverkares redskap och maskiner för att få 
bredare erfarenheter. Sedan 1897 fanns inom 
detta områd e en etablerad statlig anstalt -
Statens Redskaps- och Maskinprovningar -
som dock sparsamt provade redskap särskilt 
avsedda för mossodling. 

Ibland visades därför i föreni ngens tid
skrift intresse för maskiner och redskap som 
använts i praktisk drift vid försöksgårdarna 
och som befunnits vara lämpliga vid moss
odling. Från bö1jan var sådana rapporter 
mycke t sporadiska, men vid Flahult gjordes 
vissa försök åren 1907- 08 som även resulte
rade i en provningsberättelse i tidskriften.87 

Några år därefter, 1912-13, summerades även 
föreningens 20-åriga erfarenhete r av moss
odlingen då ett flertal av d e olika redskap 
som provats genom åren kommenterades.88 

De svenska redskapsfabrikanterna börja
de efter hand själva alltmer intressera sig för 
tillverkning av redskap för nyodling och j ord
bearbetning på moss- och my1jord, till ex-
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empel särskilda modeller som var lämpliga 
som nyodlings- och mossjordsplogac Genom 
svårigheterna med att jorden skulle bära dra
gare och traktorer fanns begränsningar för 
redskapens arbetsbredder och -djup. 

I förhållande till redskap för fastmarks
jordar torde dessa endast ha haft en begrän
sad marknad. Det torde ha funnits svårighe
ter för gårdar med mindre arealer mossjord 
e lle r småbrukare, till exempel på de norr
ländska kolonaten, att få råd att inköpa än
damålsenliga redskap. De dyrare redskapen 
som främst användes vid nyodling, till exem
pel tallriksredskap, kunde troligen i vissa fall 
lånas från grannar. Det finns även exempel 
i tidskriften på en större mossodlare i Små
land som lånade ut sin traktor med redskap 
till andra odlare. Ingenstans i denna tid
skrift finns något som visar att föreningen 
ajälv pläderade fö r till exempel gemensam 
redskaps- och maskinanvändning bland de 
mindre brukarna. 

De ledande rjänstemännen inom Moss
kul turföreningen hade o lika intresse för 
redskapsfrågorna. Exempelvis synes inte 
professor Hugo Osvald, tillförordnad före
ståndare och föreståndare för föreningen 
åren 1925-34 och sedermera professor i växt
odlingslära, ha varit särskilt intresserad av 
den tekniska utvecklingen. Detta framgår av 
hans drygt 400-sid iga bok Myrar och myr
odling, för övrigt prisbelönad av Vetenskaps
societeten i Uppsala, från 1937, där han en
dast ägnar ett dussin sidor åt redskapen. 1 
stor utsträckning stödde han sig mot Hjal
mar Åkerbergs försök på Flahult under de 
första decennierna av 1900-talet. I denna bok 
förekommer därför fortfarande oxar som 
dragare, något som vid denna tidpunkt var 
sällsynta och knappast förekom utanför Små
lands gränser. Endast i förbigående nämner 
han traktorer som dragkraft och då är d e t 
ifråga om förhindrandet av traktorttjulens 
slirning. 

På Flahult gjordes, som ovan berörts, u n
der bö1jan av 1900-talet provningar av red
skap, men knappast mer systematiskt. Man
ne Stenberg, föreståndare för föreningens 
andra försöksgård Gisselås i J ämtland, ver-



kade däremot ha varit mer in tresserad av 
den tekniska utvecklingen . Detta framkom
mer i fl e ra av hans redogörelser för verk
samheten och försöken på gården. Under 
1930-tale t utfördes där bland annat fleråriga 
systema tiska jordbearbetningsförsök med 
plöjning under vår och höst, harvning och 
vältning på olika typer av vallar. 

Tidskriften rapporterade tämligen spora
d iskt om redskaps- och maskin utvecklingen 
unde r kanu-ingen på 1930-talet mot vallkul
tur. I slutet av 1930-talet, efter sammanslag
ningen med Svenska Betes- och Vallfören
ingen, och under krigsåren bö1jar däremot 
fler tekniska rön att p resente ras i skriftens 
spalter. Man kan skönja ett visst intresse för 
potentialen i bandtraktorerna, men då inte 
vid arbeten på den egentliga mossodlingen, 
utan vid nyodling av sanka ängsmarker och 
vid upplöjning av gamla valla r. Detta intres
se har samband med vallkulturens fram
marsch under det sena 1930-talet och krigs
tiden. Än mer påtagligt blir detta under 
krigstiden, till exempel stu deras inte sällan 
maskinelljordbearbetning vid de utflykter 
och kurser som föreningen h åller under 
krigsåren. 

De svenska tillverkarna av j ordbearbet
ningsredskap för traktordrift synes ha ökat 
si tt utbud av redskap för m oss- och nyod
lingar fram mot krigsåren. Det största till
verkande företaget, Överums bruk, visade i 
sina kataloger och broschyrer ett fl ertal plo
gar, harvar och vättar som ansågs särskilt 
lämpade för detta. 

Trots att inte några negativa erfarenheter 
framförs i skrifterna, utan tvärt om de posi
tiva sidorna betonas, synes inte Mosskultur
fö reningen ha aktivt pläderat för att åstad
komma en effektivare maskine ll bearbet
ning och effektivisering. 

I det förslag till bidrag som utarbetats 1942 
fanns möjlighe ten a tt få statliga bidrag tilJ 
färdiggjort arbete såsom stubbrytning, plöj
ning, harvning och stenbrytning. Alla arbe
ten skulle utföras med traktor och röjnings
lag med specialkunskaper. Redan året innan 
hade Domänstyrelsen provat traktore r för 
io rdningställande av betesmarker och nyod-

lingar åt kronotorpare, särskilt inom Vilhel
mina socken. 

Med undantag för nyodlingsintresset un
der andra världskrigets år då folkförsörjning
en var det överordnade, bö1jade en medveten
het om att expan sionen av marginell, odlings
bar mark inte längre var nödvändig att bli 
allt mer utbredd. Den alltmer ökande avkast
ningen och det mer effektiva bruket av fast
marksjordarna gjorde att elen besvärliga moss
odlingen - åtminstone den del som skedde 
på j ordar i marginella lägen - blev obsolet. 
I andra fall, exempelvis vid godset Sickelsjö 
där stora arealer kärr- och mossmark odlades 
upp intill Hjälmaren, kunde j ordbruket be
drivas storskaligt och mekaniserat. På denna 
gård var redan 1946 sj u traktorer och fem 
skördetröskor i drift, därutöver fanns konst
bevattning, artificiell grästorkning etc.89 

Det är i några stycken inte alldeles enkelt 
att besvara de u-e frågorna i punktform som 
ställdes i början av uppsatsen. Allt har in te 
låtit sig besvaras genom den genomgång av 
tryckta källor som denna studie bygger på. 
För att få mer fullständiga svar skulle det 
även ha behövts särskild arkivforskning -
både i Svenska Mosskulturföreningens arkiv 
och i vissa av de behandlade företagens. 

Trots detta går det utifrån det nyttjade 
materialet att dra vissa slutsatser: De vanligt 
förekommande jordbruksredskapen för 
fastmarksjordar var möjliga att använda 
även vid mossodling. Men det kom att till
verkas åtskilliga typer avj ordbearbetnings
reclskap, särskilt p logar, som var särskilt av
sedda för mossjorclar. Vissa redskap var möj
liga att använda även på andra jordar. Några 
av de särskilda egenskaper som framhölls 
för jordbearbetningsredskapen för mosskul
tur var a tt de skulle släppa klibbande jord, 
förde la torvor, hacka sönder tuvor med 
mera. Detta gjorde att till exempel harvar 
med roterande arbetsorgan var betydligt 
vanligare inom mossodling än på odling av 
fastmarksjorcl. Förutom jorclbearbetnings
reclskapen verkar dock odlingen av mossar 
inte ha krävt annorlunda utformade redskap 
än de som vanligtvis användes i det svenska 
jordbruket vid samma tid. 
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I det undersökta materialet finns inga 
tecken på att redskapstillverkarna i gemen 
prioriterade mossodling. Det finns förvisso, 
från 1800-talet och framåt mitten av 1900-
talet, särskilda modeller av jordbearbetnings
redskap som var lämpade för nyodling. Moss
odling var här endast en del av användnings
området. Särskilt ett par av de småländska 
fabrikanterna synes ha haft ett större intres
se för mosskulcuren och hade goda kontak
ter med föreningen. Under de båda världs
krigens långa perioder av avspärrningar då 
folkförsö1jningen var en central fråga, öka
de intresset fö r nyodling överlag vilket även 
torde ha gynnat företag med sådana red
skap på sitt tillverkningsprogram. 

Mossar kunde dikas och uppodlas även 
innan industriellt tillverkade redskap kom i 
bruk. De traditionella träplogarna och träs
padarna som användes vid dikning långt 
fram på 1900-talet, är några bevis för detta. 
För att de skulle vara användbara - j orden 
inte skulle klibba fast vid dem -fick slitytorna 
hållas fuktiga. Först när plogar med vändski
vor av glashårt stål kunde ersätta de gamla av 
trä, kunde de gamla ersättas. Utvecklingen 
har därefter gått framåt - idag används på 
klibbande mulijord ofta vändskivor av plast
material. De industriellt framställda redska
pen var alltså ingen förutsättn ing för moss
kulcuren, men de underlättade genom att 
de kunde arbeta effektivare i jorden och vara 
mer arbetsbesparande. 

Det fordras egentligen en mycket mer in
gående granskning av alla artiklar om moss
odling i föreningens tidskrift för att säkrare 
bedöma påverkan av utländska redskaps
type r. Men säkerligen kom även ideer till 
nya redskap, till exempel skumplogar, tall
riksharvar och r ingvältar, in samma väg som 
de övriga kunskaperna om mossodling, till 
exempel genom studie resor till Tyskland 
och Danmark. Detta framskymtar särskilt 
under 1880- och 1890-talens beskrivningar i 
tidskriften av de stora uppodlingsprojekten 
vid till exempel Vittskövle och Gysinge - allt
så på den typ av gårdar som även i andra fall 
var tidiga med införandet av nyheter. T öv
rigt tidskrifts material finns endast margi-
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nella spår av utländska influenser inom red
skapsområdet, inte heller i tillverkarnas bro
schyrmate1ial finns många spår av direkt ut
ländskt inflytande. Detta gäller dock inte 
motorkraften där man omedelbart ser den 
utländska påverkan med import av fräsma
skiner från Tyskland och traktorer från USA. 
Jordbrukets motorisering och mekanisering 
hann aldrig få något bredare genomslagun
der den "traditionella" mossodlingsepoken 
under Svenska Mosskulturföreningens da
gar. Det var först senare som de mekanise
rade brukningsmetoderna slog igenom 
inom det storskaliga jordbruk som bö1jade 
bedrivas på marker som inte tillhörde den 
egentliga mossodlingens primära jordar, 
utan utvunnen av annan vattensjuk mark. 

Långt bort är den tid då "en hvar" var sin 
egen vältfabrikant! 
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HJALMAR ÅKERBERG var inspektor på Svenska 
MosskulLUrföreningens försöksgård Flahult 
1905-1938 och gjorde en synnerligen upp
skattad insats som försöks- och arbetsledare. 
Provningen av redskap och maskiner föll på 
hans lott och han publicerade ett flertal 
uppsatser inom detta område i föreningens 
tidskrift. Vid sin avgång belönades han med 
föreningens guldmedalj . Han står här fram
för inspektorsbostaden med sin hustru och 
sonen Erik Åkerberg. Denne tog starka in
tryck av miljön på Flahult och blev seder-
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mera professor och föreståndare först för 
Statens j ordbruksförsök och därefter för 
Sveriges u tsädesförening. Inspektorsbosta
den uppfördes 1905 och innehöll även kon
tor för försöksgården och en föreläsningssal 
för de många studiebesöken . Den är liksom 
sädesmagasinet till vänster bevarad, men se
dan många å r obebodd . (Foto 1907 av Hjal
mar von Feil itzen, Svenska Mosskulturför
eningens a rkiv, Riksarkivet) ♦ 
Fredrik von Feilitzen 



KAPITEL 12 

Mosskultur i Europa 1870-1945 

Leif Runefelt 

Inledning 
Den svenska mosskulturens glansdagar in
föll under decennierna före och efter sekel
skifte t 1900. I d e nna uppsats visas att denna 
period i allmänh e t, och i synnerhet dess 
främsta symbol och aktör i Sverige, Svenska 
Mosskulturföreningen, inte var en unik svensk 
företeelse, utan en del av en internationell 
rörelse. Det gäller såväl uppgången före och 
kring sekelskiftet 1900 som den ganska snabba 
tillbakagå nge n efter 1930. 

Jag går översiktligt ige nom de olika län
der i vilka mossku lturen kom att bli e tt vik
tigt agrart inslag från och med 1880-talet, 
och vilka h ade kontakter med d en svenska 
föreninge n. Redogörelsen sker all tså utifrån 
ett svenskt perspektiv. Jag gör inte några an
språk på fu llständighet, varför all mosskul
tur e ller alla mosskulturföreningar i Europa 
inte kommer a tt uppmärksammas. Fokus 
ligger på e n rationell, de t vill säga på veten
ska pliga rön baserad rnosskul turs u tbred
ni ng och förgre ningar i Europa. Det finns 
inte tmymme att gå in på resultat från forsk
ningsstationer och försöksfält, och inte hel
le r p å olika metoder och tekniker. För de t 
hänvisas till den i fotnoterna angivna littera
turen . Avslutningsvis pe kas på några sam
manfattande drag. 

Mossodlingens glansperiod 
1870- 1920 
Tyskland och Holland 
När Svenska Mosskulturföreningen bildades 
1886 1iktades blickarna snabbt främst söd er
ut, mo t Tyskland. Carl von Feilitzen hade re
dan före föreningens grundande vari t på 
studieresa i Holland och Tyskland, och delvis 
var det hans in tryck av de stora framsteg som 
gjorts där, som banade väg för föreningens 
tillkomst. Redan 1887 presenterade von Fei
litzen i Mosskulturföreningens tidskrift 30 
sidor Anteckningar från en resa i Tyskland, till 
mosslmltttrulställningen i Berlin och Mossjör
söksstationen i Bremen år 1887. von Feilitzen 
återvände sedan till Tyskland, både fysiskt 
och i e n rad artiklar i tidskriften.1 

Titeln p å von Feilitzens artikel från l 887 
avsl~jar att det i norra Tyskland vid den svens
ka föreningens tillkomst dels redan fanns en 
mosskulturförsöksstation, dels arrangerades 
e n särskild utställning i ämnet. Något ska ll 
här sägas om hur Tyskland blev d en ratio
nella mosskulturens kärnland och urland. 
Beton ingen måste ligga på termen ''ratio
nell", varmed avses en mosskultur, som inte 
nödvändigtvis är mer rationell än någon an
nan, men som bygger på vete nskaplig grund, 
främst försöksverksamhet på fält och i labo
ratorier. O m man tar bort uttrycke t "ratio
ne ll" i denna specifika bemärkelse framstår 
istället Ned erländerna som de n europeiska 
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rnosskulturens urland. Mossar och kärr har 
ända sedan medeltiden och ännu tidigare 
utdikats och uppodlats, eller täktats och el
dats upp, på olika håll i Europa, men av na
turliga skäl skedde det med någon större om
fattning först i det torvrika, tätbefolkade och 
tidigt urbaniserade Nederländerna. Här 
började de omfattande utdikningarna under 
medeltiden, på grund av områdets brist på 
såväl fastlandsjordar som skog (för bränsle) . 
De äldsta beläggen på utdikningar och upp
odlingar av mossar i Friesland och Groning
en, det nuvarande Nederländernas nordöstra 
regioner, härstammar från 900-talet. Under 
högmedeltiden , me llan 1000-tal och tidigt 
1300-tal, skedde en inre ko lonisation som 
innebar att mänskl iga boningar stod att fin
na överall t ute vid mossarna, samt att stora 
kärrarealer torrlades utmed kusterna. En lik
nande spridning av mänsklig bebyggelse fin
ner man i och för sig i nästan hela Europa 
under denna tid, men i norra Nederländer
na var den storskaligare och genomfördes på 
ett mer systematiskt vis. Expansionen kon
trollerades delvis av hertigarna av Holland, 
och de bönder som tog sig för att uppodla 
mossar och bosätta sig i anslutning till dem 
gavs särskilda frih eter och privilegier. Upp
odlingen av torvmarkerna skapade tidigt 
problem, särskilt e fte rsom bortodlingen, 
det vill säga att markerna bröts ne r snabbare 
när syre korn in i dem i och med utdikning
en, vilket innebar att marken sjönk, vilket i 
sin tur skapade allvarliga översvämningar -
torvrnarkerna lågju redan från början bara 
några meter över havet. Redan på 1100-talet 
började man därför bygga vallar för att skyd
da landet från havet, först kring de enskilda 
byarna, och sedan i en större skala .2 

1600-talet, Nederländernas gyllene sekel, 
var en tid av enorma bokstavliga landvin
ningar. Såväl från havet som från torvmossar 
vanns stora odlingsbara marker. Mellan 
1590 och 1640 skall 800 000 hektar ha fri
gjorts - samtidigt tredubblades befolkning
en u nder en hundraårsperiod. Till landvin
ningarna hör de berömda Veenkolonierna. 
Dessa var e tt område av dittills närmast orör
da torvmossar, som i början av 1600-talet ut-
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dikades av en grupp kapitalister och förvand
lades till välbefolkade, tämligen ind ustriali
serade byar, där torven täktades, torkades och 
fraktades till stadsregionernas marknader 
via ett omfattande kanalsystem. På vissa håll 
odlade man på torven: man pl~jde, samt 
svedde av det översta, uttorkade torvlagret. 
Denna brännings- eller svedjemelod spred 
sig sedan från Nederländerna till västra 
Tyskland. Vanligare var dock att man, som i 
Veenkolonierna, grävde upp torven för att 
frakta den på de kanaler som byggts för att 
dränera markerna på vatten, till de stora 
holländska städerna. Bränntorven blev en 
nationell industri och angelägenhet. På 
många håll kom man till slut ner till fast
landsjorden under mossarna, vilken kunde 
visa sig vara väl så odlingsbar.3 

Den tyska mosskulturen har sina rötter i 
den holländska. De holländska torvmossar
na utgör den väs tligaste delen av ett stort 
myr- och hedkomplex, som sträcker sig öster
ut över västra Tyskland och upp tillJylland. 
Särskilt områdena kring gränsen mellan Ne
derländerna och Tyskland, kring Bremen 
och kring Oldenburg, är rika på ton,mossar. 
Det är därför inte konstigt att den holländ
ska mosskulturen redan under medeltiden 
spred sig till det mäktiga och folktäta biskops
stiftet Bremen. Under 1100- och 1200-talen, 
det vill säga under högmedeltidens period 
av kraftig befolkningstillväxt, torrlades och 
exploaterades stora mossmarker i Bremen, 
främst för att erhålla bränsle i e tt alltme r 
trädlöst landskap. 4 Här skall vi dock inte 
uppeh å lla oss vid d essa äldre tide r. Den 
m edeltida expansionen till u-ots låg på det 
h e la taget de större mosskomplexen i de 
tyska länderna orörda fram till 1700-talet. 
Särskilt under andra hälften av detta sekel 
började flera tyska statsmakter, i och med en 
växande befolkning ochjordhunger, intres
sera sig för att kolonisera de stora myrkom
plexen och att göra dessa produktiva. Det 
gäller särskilt den preussiska staten - även 
det mossrika nordvästra Tyskland, nuvaran
de Niedersachsen, stod under preussisk över
höghet vid denna tid. Dess första storskaliga 
kolonisationsprojekt, som inte endast ägnades 



åt torvmarker, inleddes emellertid i Västpreus
sen i nuvarande Polen, under 1740-talet.5 

Denna tyska kolonisation förefaller emel
lertid ha skilt sig på e tt avgörande vis från 
den holländska exploateringen av torvmos
sarna, till exempel vid Veenkolonierna. Den 
holländska exploateringen byggde huvud
saklige n på att torvmossarna först täktades 
och torven levererades som bränsle, medan 
odlingen skedde på den fastlandsmark som 
fanns under mossarna. Meter för meter gräv
des torven bort under decenniers gång, var
med marken under alltefte rsom frilades och 
uppodlades. Torrläggningsföretagen leddes 

ofta av ka pitalistiska konsortier frå n städer
na, med syfte att bedriva protoindustriell 
bränntorvsprodu ktion , vilket avspeglades i 
befolkningstalen. Vid de före år 1612 öde 
Veenmossarna bodde i slutet av 1700-talet 
över 20 000 människor.6 De Lyska kolonatpro
jekten var däremot strikt agrara till sin ka
raktär, och var därmed förelöpare till d et 
sen a 1800-talets och det tidiga 1900-ta lets 
stora mosskulturprojekt i Tyskland liksom 
även i Norden. Marken skulle avstyckas åt 
kolonister, vars främsta uppgift var att torr
lägga myrarna för att odla jx'l torvm arkerna, 
inte påfastmarken under dem. Förvisso hän-

Figu.r 12:1 
I Woipswede nära Bremen fanns kring sekelskiftet 1900 en lwnstnärskoloni, sorn i olika grad hämtade sina motiv 
från traktens stora torvrnarker - jml de torvrnarker som vid denna tid var förem ål far storskaliga kolonisationsjJrojekt. 
Bland de mer kända konstnärerna i grup/Je11 hör H ems arn Ende, F'ritz Overbeck oclt Fritz Mackensen. Här ses en 
målning av Fritz Overbeck ( 1869-1909) som visar hur moss/wlonistemas landskap såg ut, 'lin Moor' ( 1897). De 
monwnentabnålningar av Hans arn Ende som enligt Hjalmar von Feilitzen /Jrydde den inlern.cttionella rnosslmllur
ulställninge11 i Berlin 1904 har dessvärre inte gått att s/Jåra. 
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de även i de tyskspråkiga regionerna att tor
ven tog slut eller bortodlades, varpå marken 
unde r kom fram . Den sanktione rade meto
den var dock mossod ling. Som exempel kan 
tas Emsland, ett o mråde utmed fl oden Ems 
alldeles intill gränsen till Nederländerna, 
sydväs t om Bremen. Där upprättades från 
och med 1700-talets sista kvartssekel hundra
ta ls mosskolo nat på de t vidsträckta moss
komplex som heter Bourtanger Moor. Kolona
ten samlades i byar. En av dessa byars histo
riker, Hermann C röninge r-Lindloh redogör 
för hur, efter ett beslut 1788, 90 stycken små
brukarkolonat u pprä ttades, fördelade på 
några byar, för att torrlägga och uppodla för 
ändamålet särskilt avsatta mossmarker, samt 
därtill få bränsle t ill husbehov från nära
liggande mossar som inte ansågs lämpa sig 
lika väl för odling.7 

EnligtHermann Gröninger-Lindloh kom 
kolonisterna från olika delar av Tyskland och 
från Ho lland, drivna t.ill Emsland av armod, 
ibland utan att ha med sig något annat än 
en skock hungriga barn. De begav sig flitigt 
ut att a rbeta på myren , iförda särskilda u·ii
skor med brädor u nde r, såsom snöskor, för 
att inte sjunka ner i den .8 Liknande kolonat
byar bildades under de t sena 1700-talet och 
tidiga 1800-talet på en rad platser i trakterna 
kring Bremen , Oldenburg och elen nede r
ländska gränsen. Så til l exempel röjdes och 
torrlades ett stort mosskomplex precis öste r 
om Bremen , He llwegermoor, under slutet 
av 1700-tale t på statens bekostnad, varpå 
marken utarrende rades til l kolonister, som 
levde på att säija bränn torv ti ll städe rna och 
på att odla bovete medelst u-aditionell bränn
odlingsmetod. Vid samma tid skedde också 
en liknande kolon isation i vad som då var 
Preussen och Posen i nuvarande Polen. Re
dan Fredrik den store (död 1786) skall ha lå
tit anlägga ett m indre antal kolo natbyar i 
dessa regioner.9 Fattigdo men lär länge ha 
bestått: utan konstgödsel ä r det mycket svårt 
att på lång sikt få goda skördar från mossar, 
och Cröninger-Lincl lo h kunde själv vittna 
o m att mycket svåra å r förekom långt in på 
1880-taJet. 10 
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Den tyska inre ko lonisationen fortgick 
trots de enkla förhåll andena under hela 
1800-talet. Unde r andra hälften av seklet till
tog utvecklingen ytterligare. En region som 
Preussen drabbades då av e n kraftig såväl 
emigra tio n som inre migration. Strömmar 
av lantarbetare, särskilt från öste r om Elbe, 
där de utan tillgång till egen mark lidit un
der de stora godsens orättvisa markägarför
hållanden, drog nu in ti ll västliga städer fö r 
att unna arbete inom den expanderande 
indusu·in. 11 Ett sätt att motverka denna rö
relse mot staden e lle r Ame1ika, och dä rmed 
motverka bristen på a rbetskraft inom jord
bruket, var att binda den r ingare befolk
ningen til l en åtm instone hyfsat avka5tande 
jord geno m att ge ele n ti llgång till egen 
mark, något den tidigare saknat. Detta gav 
ny kraft åt den statligt understödda inhem
ska kolonisationen. En stor de l av de marker 
som kom ifråga för kolo nal var mossmarker. 
Därmed ko m den tyska mosskulturen att i 
hög grad - betydligt högre än i Sverige - att 
förknippas med en kolonatrö re lse. Denna 
kolonatrörelse ko m a tt fortsäua i hög takt 
åu-ninstone fram till första vär ldskrigets ut
brott. 

En nyckel för kolonatens anläggande var 
grävandet av kanaler för att avleda vattnet 
-stora huvudka nale r som ledde till de stora 
flode rna, samt små kanale r och diken som 
anslöt till de större. Nya kolo natbyar anla
des hela tiden utmed de nybyggda kanaler
na. På L890-taletanlacles till exempel en rad 
kolonatbyar utmed den d å färdigställda 
Ems:Jade-kanalen , som förband Cloden Ems 
med J adebukte n norr o m Bremen. 12 Även 
där, liksom i samtida kolonat utanför Olden
burg inte långt därifrån, levd e kolonisterna 
unde r svåra förhå llanden. Mossarna var helt 
orörd a innan de koloniserades, stora och 
sammanhängande och på sina hå ll fyra till 
fem mete r djupa. Ko lonisterna bodd e bok
stavligen på mossen; deras hus byggdes ofta 
kringjärnskelen placerade direkt på to rven , 
varmed de snart satte sig ojämnt nersjunkna 
i marken , sneda och vinda. Bränslet togs di
rekt från marken . Kolon iste rna köpte sina 
torvor till självkostnadspris, med subventio-



nerade lån a tt avbe tala under 60 år, vilket 
gjorde att d eras frih et var begränsad - varje 
ko lonatby kontrollerades av en av staten ut
satt tjänsteman vars uppfattningar om hur 
kolonaten skulle skötas måste följas så länge 
lånen inte var avbe talda. 13 

För många människor var dock e tt moss
kolonat en a ttraktiv lösning på svåra försö1j
ningsproblem. Det rådde inte brist på kolo
nister. Antalet kolonatbyar var kring sekel
skiftet 1900 stort framför a llt i det västliga 
Niedersachsen, men även i de östliga områ
den som idag ligger i Polen. Endast på den 
nyss nämnda Hellwegermoor fanns vid se
ke lskiftet 1900 250 ko lonat uppde lade på 
tio byar. I Emsland, vid Bo urtanger Moor 
utmed holländska gränsen var kolonaten 
betydligt fle r, och de t fanns eu otal liknande 
proj ekt, stora som små, i öst och väs t, och 
även i syd, i Bayem.14 

U nder senare hälfte n av 1800-talet kom 
överhe tens syn på kolonaten a tt förändras. 
State ns talesmän liksom den expansiva agrar-
vetenskapens representanter gick till angrepp 
mol d en gängse brukningsme toden på de 
tyska m ossarna, som var av även i Sverige 
gängse brännodlingstyp . Den dikade marken 
hackades varpå det översta jord lagret brän
des av; askan skulle sedan tjäna som göd
ning.1" Odlingen var, vid sidan av potatis som 
var en huvudgröda för kolonisterna, trots 
dåliga förutsättningar ofta inriktad på spann
målsod li ng . Denna brännodling ansågs, i 
Tyskland liksom i Sverige, vara resursför
ödande, efte rsom marken endast några få år 
gav goda skördar för att snart vara mer elle r 
mindre obrukbar. Liksom i Sverige försökte 
den tyska agrarvetenskapliga expertisen in
föra vad den själv kallade för e tt rationellt 
j ordbruk, som syftade till ett mer långsiktigt 
och ekonomiskt bruk av jorden. Svedjande t 
och den ensidiga spann målsodlingen skulle 
ersättas av växelbruk och hande lsgödsel, 
och dessa mer komplicerade moment, lik
som tidpunkt för sådd och gödsling, val av 
grödor och dylikt skulle bygga på vetenskap
liga rön fra m tagna i fö rsöksstationer och 
testade på försöksfålt. 1 och med att den so
cia la frågan , d e t vill säga p roblemet med 

emigra tion och flykt från landsbygden, blev 
alluner aktuell , samtidigt som kolonatrörel
sen som lösning på problemen var riktad ut 
mot torvmarkerna, blev det relevant med en 
agrar försö ksstation som specialiserade sig 
på tonjordsproblematiken. Europas fö rsta 
försöksstation för mossodling startades följ
aktligen 1877 - föga förvånande förlades 
den till Bremen , med medföljande försöks
gård vid Königsmoo r i Tostedt mellan Bre
men och Hamburg . 16 Försökssta ti onen i 
Bremen riktade särskilt in sig på anläggan
de t av permanenta be tesvallar på högmos
sar, den typ av mosse som var vanligast i trak
ten. Denna odlingsform kom med tiden att 
bli do minan t såväl i trakten run t stationen 
som i Tyskland i stort.1; 

Agrarvetenskapens strävan efter en ratio
ne ll mosskultur tog snart konkret form även 
i andra de lar av Tyskland. 1883 grundades 
en mosskul turförening, Verein der Moorhultur 
in Deutschen Reich, med natione lla anspråk 
och med ett stort återkommande möte i Ber
lin. Denna förening var en uppenbar före
bild för Carl von Feilitzen vid bildandet av 
d ess svenska motsvarighet. Den förefalle r 
d ock vid sidan av Niedersachsen ha lagt ton
vikten på de stora torvmarkerna i dåvarande 
nordösu-a Tyskland, det vill säga i dag po lska 
regio ner. Inriktningen låg återigen på upp
odla ndet av mossar och på kolo nat. Här 
fanns ett särskilt syfte med kolonatröre lsen 
som saknades i västra Tyskland: tonvikten 
lades på tyskspråkiga kolonat. Fö rutom att 
bereda ringare befolkningslager tillgång till 
od lingsjord, skulle sålunda d en tyskspråkiga 
befolkninge n stärkas på bekostnad av den 
polskspråkiga, som var i maj oritet. Denna 
utestängdes från a lla statens kolonatverk
samhe ter.18 

Även i d et österrikiska kejsardömet ge
nomfördes en rad å tgärder för att få till 
stånd e n försö ksverksamhet kring rationell 
mosskultur. En mindre privatfinansierad 
försöksstation kom igång å r 1891, i privat 
regi i Galizien , medan en kejserlig försöks-
station för mosskultur grundades i Wien år 
1901, med avde lningar för såväl uppodling 
som torvindustrin. I Böhmen bildades år 
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1900 Deutsch Oestereichi,scher Moorverein, med 
säte i Staab i Pilsen; föreningen drev ett torv
museum i Sebastiansberg (Hora Svateho Se
bastiana) samt gav ut en tidskrift, Oesterreichi
sche Moorzeitschrift.19 

En rad lokala mosskulturföreningar bilda
des också varhelst det fanns rikligt med myr
marker inom det omfattande tyska språkom
rådet, som i Pommern och Posen ( nuvarande 
Poznan i Polen) i öst, och i Oldenburg i väst. 
Ytterligare en större förening tillkom också, 
i Bayern - ett Bayern som förvisso var större 
än dagens tyska delstat. Även i denna de l av 
Tyskland, som är rik på torvmarke1~ går moss
kuhuren främst tillbaka till slute t av 1700-
tale t. Staten subventione rade respektive fi
nansie rade då en rad större ko lonisations
projekt, som emellertid alla föll ganska eller 
riktigt dåligt ut: torrläggningsprojektens ge
nomförande visade att d e ansvar iga in ne
hade en omfattande felkännedom om torv-

markers egenskaper. Resultaten kunde inte 
alls motsvara d e n stora optimismen kring 
torvmarkernas avkastningsmöjligheter. Sam
ma optimism innebar att kolonisterna utval
des bland de utfattigas skara (de skulle snart 
bli välbärgade!), och att de fick alldeles för 
li te mark, varmed de med all säkerhet förblev 
i denna skara, fast nu försedda med torv
mark.20 I Bayern grundades år 1895 König
lich Bayerische Moorkulturanstalt, med syfte att 
motverka tidigare fel och förhindra d eras 
upprepning. Förutom några enski lda större 
mosskomplex, varav det mest berömda var 
Dachauer Moos utanför Munchen, låg stora 
de lar av Bayerns torvmarker i alptrakterna 
- att dessa var torvrika framgår även av att 
det förekom en d el rationell mosskultur 
med statsunderstöd i Sch weiz. Dachauer 
Moos berömmelse härstammade vid denna 
tid främst från den ko nstnärskoloni som 
slog sig ner där på 1890-talet. Dock utfördes 

Figur 12:2 
I de tyska lwlonatområdena, som kunde vara mycket vidsträckta och sammanhängande, fanns ofta ingen Jastmark 
att bygga på, utan husen uppfo1des direkt på myren. På andra Mil i Euro/Ja där mossodlingar var vanligt förekom
mande, använde man torven som byggmaterial for husen. Det avbildade huset ligger i Österbotten i Finland. 
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omfattande kolonisationsprojekt dä r liksom 
på andra håll i Bayern. 

De tyska mossku lturföreningarna, för
söksfålten och försöksstationerna startades 
alltså ungefär samtidigt som Svenska Moss
kulturföreningen, och kon takterna mellan 
framför a llt de nordtyska, österrikiska och 
bayerska experterna och de svenska var täm
ligen omfattande. Särskilt försöksstationens 
i Bremen föreståndare professor Morit.z Flei
scher upprätthöll täta band med elen svenska 
föreningen. Fleischer~ som var en erkänd auk
toritet inom det agrarvete nskapliga fälte t, 
skrev själv flera artiklar i Svenska Mosskultur
föreningens Tidskrift, dels om den tyska mass
kulturens rön och framsteg, dels om odling
ar på högmossar - eftersom högmossarna 
var den gängse uppodlade to rvmarken kring 
Bremen var det särskilt dessa som Fle ischer 
berörde.21 Den ännu pågående kolonisatio
nen av Emsland liksom andra delar av norra 
Tyskland tilldrog sig också svenskarnas upp
märksamhe t och besöktes vid en rad tillfäl
len. Reseberättelserna publicerades i fö ren
ingens tidskrifl. Så till exempel redogjorde 
statens lantbruksingenjör och Mosskultur
föreningens ständige medlem Aclo lfRoos år 
1893 för en resa till godset Cunrau, en vall
färdsort för mosskulturfrämj are som behand
las nedan, samt till mosskolonat utanför Han
nover och Bremen. Roos avslu tar sin berät
telse med a tt uttrycka förhoppningen att 
Sve rige genom en kolonatröre lse enligt tyskt 
mönster skulle kunna "inom egna gränser 
förvärfva Finland å ter". År 1900 a rrangera
de fören ingen en studieresa till no rra Tysk
land, där en lång rad odlingar, försöksfält 
och försökssta tione r besöktes, bland annat i 
Schleswig-H olstein, Emsland och Cunrau.22 

Även masskulturen i Bayern uppmärksam
mades vid flera tillfällen. I tidskriften liksom 
annorstädes trycktes även ett anta l översätt
ningar av redovisningar av försök från till ex
empel den österrikiska försöksstationen.23 

Svenska Mosskulturföreningens repre
sen tanter, och särskilt då Hjalmar von Feilit
zen , verkade också på den tyska scenen, ge
nom publikationer. Carl von Feili tzen p re
sente rade den svenska föreningen i såväl 

tyska som danska publikationer, samt över
satte själv tiJl svenska e tt antal tyska publika
tioner, vari de nyare rönen från tyska försöks
stationer redovisades. Sonen Hjalmar, som 
disputerade i Göttingen å r 1897, har en när
mast ofattbart omfångsrik publikationsför
teckning, och o m man bortser från den 
oändliga rad artiklar han skrev till Mosskul
turföreningens tidskrift, var faktiskt en stor 
d el av denna på tyska och för en tysk publik. 
Listan ä r i det nä rmaste oöverskådlig, men 
som exempel kan sägas att han efter åter
komsten från Göttingen 1898 till 1903 pub
licerade 27 artiklar i Tyskland, varav 19 i elen 
tidskrift som utgavs av Verein der Moorkultur 
in Deutsc/zen Reich (Mitteilungen des Vereins zur 
Fiirderung der Moorkultur im Deutschen Reiche) 
med säte i Berlin, sam t fyra i Oesterreichisclie 
Moorzeitschri.fl.21 En genomgång av publika
tionsförteckningen i Svenskt biografiskt lexi
kon visar a tt Hjalmar von Feilitzen mellan 
1898 och krigsutbrotte t 1914 publicerade 
134 tyskspråkiga artiklar, varav det stora fle r
tale t gavs u t i tyska tidskrifter som de ovan 
nämnda; därefter kom endast ytterligare sju 
fram till det att von Feilitzen lämnade Moss
kulturföreningen 1921. Krige t kan antas ha 
haft stor betydelse för elen lägre publice
ringsgraclen, även om föreningens blivande 
föreståndare Hugo Osvalcl, som nybliven ke
mist i föreningen , redogjorde för försök vid 
Flahult och Torestorp i Mitteilungen des Ver
eins z1.1r Förderung der Moorlmltur im Deutschen 
Reicheår 1916. von Fe ili tzens a rtiklar, som 
ofta kunde finnas i en svensk version i hem
maföreningens tidskrift, presente rade en 
lång rad o lika rön och resullat från elen 
svenska verksamheten. Vid några till fällen 
var andra fö reninge ns rjänstemän medför
fattare, såsom kemiste rna Ivar Lugner och 
Herman Hjertstedt.25 

Den svenska föreningen medverkad e 
också vid utställningar i Tyskland, som till 
exempel vid en stor u tställning för masskul
tur och torvinclustri i Berlin 1904. Där var 
föreningen en av 175 utställare, från de tys
ka delstaterna, och från Sverige, Norge, Dan
mark, Finland, Öster r ike-Ungern sam t 
Schweiz. Hjalmar von Feilitzen lät inför u t-
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ställningen ge ut skriften Schwedischer Moor
hulturverein. K urze Beschreibung der A usstell
ungsgegenstände för att introducera övriga 
deltagare i den svenska verksamheten. 

Utbytet mellan svenska och tyska fören
ingar var alltså ganska omfattande - även 
om svenskarna de ltog mer på den tyska are
nan än tyskarna på d en svenska. Den svens
ka föreningen stod, med Hjalmar von Feil it
zen i spetsen, för en mycket hög vetenskap
lig nivå, och det finns anledning att anta att 
von Feilitzen var ett känt namn, inte endast 
hemma, utan även inom internationell moss
kultur. 

Det måste emellertid framhållas att det 
före låg avgörande skill nader m ellan den 
tyska rationella mosskulturens medel och mål
sättningar, och den svenska. Svenska Moss
kul turföreningen hade förvisso e tt tydligt 
socialt syfte, och det var de tsamma som de 
tyska föreningarnas: att bromsa emigratio
nen och flykten från landsbygden genom att 
skapa produktivajordbruksmarker på kärr 
och mossar. Läser man emellertid rappor
terna hem från Tyskland var dock den svens
ka föreningens representanter mer intres
serade av odlingsmetoder och tekniker. De t 
sociala ändamålet lovprisades förvisso, men 
diskuterades i mindre grad. Hjalmar von 
Feilitzens artiklar i tyska tidskrifter var också 
normalt strikt vetenskapliga till sin karaktär. 

Ett närmare studium av den tyska scenen, 
liksom av d e svenska rapporterna hem från 
de nna, 'visar att detta beror på två saker. För 
det första pumpade de tyska myndigheterna 
in betydligt mer pengar i mosskulturprojekt 
av kolonatkaraktär, än vad d en svenska sta
ten gjorde. De tyska myndigheterna var helt 
enkelt betydligt mer intresserad e av att ge
nomdriva stora kolonisationsprojekt. Medan 
den svenska staten kund e lovorda och utre
da sådana, var den mindre benägen att be
tala för dem. Kolonisterna i Tyskland knöts 
visserligen hårt till marken genom lån , men 
samtidigt var de kraftigt subventionerade. 
Så till exempel gavs kolonisterna på mos
sarna runt Bremen åtminstone under det 
sena 1880-talet d en kostsamma konstgöd
seln gratis från försöksstationen .26 
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För det andra kunde kolonisterna i Tysk
land normalt flytta ut på en redan förberedd 
mosse, med diken grävda, stubbar bortren
sade och marken plan och beredd för plo
gen. Samma förmån kunde inte svenska 
mossodlare räkna med; de måste utföra det
ta hå rda arbete själva. Skillnaden kom sig av 
att det inledande arbetet vid mosskolonat i 
Tyskland utfördes av straffångar. 

Storskalig mosskultur innebär ett hårt slit 
till höga kostnader; det är nämligen vare sig 
lätt eller billigt a tt omvandla stora torvmar
ker till en befolkadjo rdbruksbygd. Innan 
kolonisten kan beså mossen föreligger ett 
tungt förberedande arbete. Frågan ä r för
stås vem som skall utföra slitet, och hur det 
skall betalas. Den tyska vägen kan exempli
fieras genom ett nytt, stort kolonisationspro
jekt i Niedersachsen årtiondena kring 1900, 
på Kehdinger Moor, som vid den tiden torr
lades och gjordes om till odlingsmark. Dit 
kom Hjalmar von Feilitzen och andra med
lemmar på besök under Mosskulturfören
ingens studie resa i norra Tyskland år 1900. 
Där hade marken beretts med straffångar; 
enligt von Feilitzen handlade det om små
förbrytare . Även en del av det tungajord
bruksarbetet utfördes av straffångar, och 
inte av kolonisterna själva. Det fanns nämli
gen inga dragcijur: när d e t skulle harvas 
spände man tolv förbrytare för harven istäl
let. Kostnaderna för de förberedande arbe
tena liksom för dessa insatser i jordbruket 
stod staten för. 

Att använda straffarbetare var det nor
mala tillvägagångssätte t under d ecennie rna 
runt sekelskiftet 1900 i Tyskland. Den svens
ka föreningens represen tanter kom ofta i 
kontakt med det. På samma resa 1900 be
söktes en korrektionsanstalt i Schleswig-Hol
stein , där fångarna kommenderades till att 
förbereda för mossodl ingar. Detta a rbete 
sänkte förstås pri set på kolo naten , me n 
hade enligt von Feilitzen även en annan, so
cial, fördel: 

Detta sätt att ti llgodogöra sig arbetskrafL af 
dylika för lösdrifveri bestraffad e pe rsoner 
är ur nationalekonomisk och socia l syn
p unkL af all ra största betydelse ... Genom 



ordna t arbete under sträng tillsyn förbäLL
ras dessa människor, som eijest äro en plåga 
för sin orngifning till dugliga medborga
re.27 

Vid den stora utstä lln ingen för masskultur 
och torvindustri i Berlin 1904 presenterades 
en sammanställning som visade att 1 125 74 7 
a rbetsdagar u tför ts av straffångar inom den 
tyska mossodlingen och kolonatverksam
heten förenad med denna - över 3 000 årsar
beten räkn at på en sjudagars arbetsvecka . 
Tyvärr angavs i referatet inte under hur lång 
tidsperiod dessa arbetsdagar utförts, men 
däremot tillades att det därutöver tillkom 
24 085 arbetsdagar utförda på mossodlingar 
i kantonen Bern i Schweiz under endast ett 
år.28 I en rapport i den svenska föreningens 
tidskrift från bayerska kolon isationsproj ekt 
år 1909 konstaterades att arbetet ti ll stor del 
utfördes av straffångar. I ett omfattande ko
lonisationsprojekt nära O ldenburg påbörjat 
1910 användes 300 tukthusfångar för täck
ning ochjämnande av mark under år 1913.29 

I Sverige fanns in te det politiska klimatet för 
att nyttja straffångar på detta sätt i någon 
större skala - även om till exempel flera del
tagare vid Mosskulturföreningens samman
träden låtit sig inspireras av den tyska vägen 
och förespråkade en dylik svensk verksam
het. Vid höstsammanträdet 1912 förenades 
sålunda mossku lturvän ner, nykterhets- och 
sed lighetsvänner samt en representan t för 
tidens kr imina lvård, G. Reutercrona, i ett 
pläderande för bruket av straffångar i n y
odlingsarbeten på torvmarker. Reutercrona 
hade själv, i egenskap av föreståndare för 
tvångsarbetsanstalten i Svartsjö, u tfört försök 
med su-affarbete inom jordbruket. 30 

På grund av denna grundläggande, låt 
oss säga strukturella skillnad mellan svensk 
och tysk mosskultur, in riktade sig de svenska 
rapportörerna, liksom svenskarnas redovis
ningar av den svenska verksamheten, främst 
på teknikerna, odlingsmetoderna och forsk
ningsresultaten . Mycke t handlade det om 
att presentera tyska metoder och försök för 
svenska läsare och tvärtom. Före sekelskiftet 
var det särskilt en tysk metod som intresse
rade d e svenska mosskulturförespråkarna, 

nämligen den så kallade Rimpaumetoden. 
Den stora förebilden på den tyska mosskul
turens område var sålunda en privatperson, 
godsherre Rimpau, ägare av godset Cunrau 
i Sachsen, död 1888, på vars mark låg delar 
av en stor mosse. Denne Rimpau utvecklade 
sin metod för masskultur under 1860-talet. 
Den var ny främst vad gälld e jordbearbet
n ingen. Det normala inom tysk agrarveten
skap vid denna tid var att man för att göda 
mossjordarna skulle blanda dem med sand 
rik på sådana näringsämnen som de sakna
de. Rimpau gjorde detta på sina egna moss
jordar, men förvånades då över att det växte 
så bra i den sand som u nder arbetets gång 
kastats upp på kanterna av åkrarna. Därför 
började han, istället för att blanda i sanden , 
täckajorden med ett lager sand, som inte 
skulle blandas ner alls. Metoden, som också 
kallades sand täckningsmetoden, visade sig 
snart vara framgångsrik, så länge mossarna 
som d en prövades på från bö~jan var rätt 
rika på näringsämnen. Den spred sig därför 
snar t till andra storskaliga mossodlingspro
jekt i Tyskland och Österrike.31 

Där, liksom för svenskar som Carl von 
Feilitzen , kom Rimpau att bli en symbol för 
det rationella, på vetenskapliga grunder ba
serade jordbruket - vilket måste framhållas 
som anmärkningsvärt eftersom hans metod 
inte alls uppkom u tifrån vetenskapliga rön 
utan endast genom ett empiriskt be traktan
de av var det växte mest. 

Rimpaumetoden hade, enligt de svenska 
iakttagarna, stora förde lar. Sand täcket gjor
de att goda skördar kunde erhållas även av 
växter som annars inte gärna växte på torv
mark. Därtill minskades frostr isken och 
undveks en del av tjälproblematiken, vilket 
var nog så viktigt för svensk del. 1886 års 
skördar på mossodlingar i Sverige frös till 
stor del bort, vilket delvis hade kun nat und
vikas genom Rimpaumetoden. Bruknings
kostnaden på en redan iordninggjord Rim
pauodling var också tämligen låg, eftersom 
merparten av plöj n ingen skedde i sandbe
täckningen . Carl von Feilitzen konstate rad e 
em ellertid tidigt att det också fanns fl era 
problem vad gäll de Rimpaume todens in-
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fö rande i Sverige. De n dög framfö r allt p å 
väl förmultnade mossar, vilka var vanliga re i 
Tyskland än hemmavid. Därtill var generellt 
sett de artificiella gödningsmedlen billigare 
i Tyskland och klimate t bättre . Sandens be
skaffenhe t m åste också vara den rä tta: för 
lä tt sand blåser bort, för tung blir lerig och 
hårdnar.32 

De svenska erfarenheterna av Rimpa u
me tode n blev inte he lt lyckliga, och efter 
sekelskifte t före ko m d en sällan i Mosskul
turföreningens handlingar. Det största pro
ble me t med Rimpaumetode n var, e nligt 
Carl von Fe ilitzen, de mycke t h öga initiala 
kostnad erna. De t tog tid och var kostsam t 
att förvandla en obrukad mosse till e n Rim
pauodl i ng. Återigen handlade det om ar
be tskraftskostnade r.33 De t kan n ote ras att 
son e n Hj almar vo n Feili tzen , vid Mosskul
turfören ingens studiebesök vid Rimpau s 

Figur 12:3 

gods Cunrau under resan år 1900, kände sig 
något främmande för det sätt som arbets
kraften b eh andlades: arbetarna b odde i 
fängelseliknande baracker, d är d e låstes in 
varje kväll efte r avsluta t arbete. Enligt von 
Feilitzen mo tiverades d etta med arbetarnas 
låga moral, som i sin tur förklarades med a tt 
me rparten var polacker.34 För den moderne 
be traktaren är det lätt, med tanke p å vad 
som ovan sades om straffarbetares betydelse, 
att si uta sig till att billig arbe tskraft var en 
förutsättning även på Cunrau . 

Danmark 
Näst efter Tyskland vände sig elen svenska 
fö reningen till de n ordiska grannländerna. 
Av dessa hade mot slutet av 1800-talet fram
för allt Danmark en lång tradi tion av att på 
ett me r storska lig t vis försöka erövra öd e
marke n. Danm a rks störs ta ödem ark e lle r, 

Den danske konstnären Hans Smidth ( 1839- 1917) var en framstående och skicklig om än konstnärligt foga inno
vativ skildrare av natur och folkliv på jylland. Han har i ett antal målningar framställt det kctrga hedlandslwp som 
var jöremål far H edeselskabets arbete efter dess bildande 1866. Här avbildas 'Hedelandskab med en dagvogn 'från 
1913. 
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om man så vill, odlingsreserv var dock inte 
främst dess torvmossar, utan d e stora ijung
klädda hedarna påjylland, bland vilka det 
förvisso även fanns partier av torvmark.3'' 

Ända sedan medeltiden fördes en kamp 
mellan människa och hedmark påjylland 
och även på andra danska öar. Människorna 
erövrade delar av ijunghedarna och lade 
dem under plogen ; vid krig och epidem ier 
tog naturen ofta tillbaka marken, varmed 
fälten och ängarna åter täcktes av ljung. Pre
cis som i Tyskland gjordes de första mer om
fattande försöken att omvandla ödemarker
na tilljordbruksmark under 1700-talet. 

Det visad e sig under detta seke l att bön
derna var ganska obenägna att de lta i den av 
den danska överheten påkallade kampen 
mot hedarna; syftet var framför allt inte att 
ö ka den befintliga befolkningens välstånd, 
utan snarar e att i merkantilistisk anda skapa 
utrymme för ett ökat befolkningsantal. En 
möjlighe t blev då att importera arbetskraft 
från Tyskland till hedarna.36 Under 1750-talet 
utformades en storslagen plan om att på hed
markerna upprätta jordbrukskolonat för tio
tusentals männ iskor på tio år. De faktiska re
sultaten uteblev emellertid ti ll stor del när 
planen skulle förverkligas kring år 1760. De 
tiotusentals människorna blev ett 100-tal 
tyska familj er, främst från trakten kring det 
kr igsdrabbade Heidelberg. Deras gårdar 
uppfördes på statens bekostnad i början av 
1760-tale t. Skörden föll inte väl ut det fö rsta 
året, varför de övergick till att sätta potatis. 
Det gjorde ännu inte de inhemska bönder
na i denna del av Danmark, varför kolonis
terna snart fick gå under namnet "Kartof
feltyskerne" - vilke t väl också säger n ågot 
o m de hårda förhållanden de levde under, 
begränsade till en potatisdiet, då potatisen 
var den enda gröda som hade något så när 
goda avkastningsmöjligheter ute på hedar'
na. Till stor de l finansierades deras verksam
he t av den danska staten. När den inledande 
optimismen snart ersattes m ed en oro för 
projektets kosrnader, menade sig staten inte 
längre ha råd att betala; det beslöts d å att de 
familjer som inte ansågs kunna klara sig på 
sin givna lott skulle avvisas. Så skedde, och 

flera av dessa valde att återvända till Tysk
land eller att emigrera till Ryssland.37 

Såsom Vald. Andersen har visat kan emel
le rtid projektet inte ses som helt m isslyckat. 
De av de tyska kolo nisterna övergivna går
darna slogs samman till större enheter och 
logs över av danskar, som med åren lyckades 
komma i åtnjutande av ett åtminstone hyfsat 
välstånd. Kring 1800 hade alla statliga åta
ganden liksom särskilda privilegie r såsom 
skattefrihet och dylikt upphö rt, och kolonis
terna var skattebetalande bönd er.38 Stora 
arealer hedmark hade tagits i bruk. Dock 
föll hårt de ursprungliga, alltför optimistiska 
planerna, och projektet hade en negativ 
klang i dansk ekonomisk diskussion under 
återstoden av 1700-talet.39 Detta hade sina 
konsekvenser för utvecklingen: den danska 
storskaliga kolonisationshistorien fick ingen 
fortsättning under lång tid framöver. 

Icke desto mindre fortsatte långsamt er
övringen av hedmarkerna. Särskilt när det 
efter det tidiga 1800-talets skiftesrörelse blev 
möjligt att köpa och sälja mark fanns det an
ledning för såväl små som stora markägare 
att förbättra sina arealer. Särskilt på det hed
klädda Jylland, där störst andel självägande 
bönder fanns, gjordes framsteg. Utveckling
en drevs på av en kraftig befolkningstillväxt.io 
Redan under slutet av 1700-talet genomför
des därtill försök att odla skog på hedmar
kerna. Medan det ofta var bönder och en
skilda godsägare som omvandlade ödemark 
till fält och ängar, var staten betydligt mer 
engagerad vad gällde skogsodling, särskilt 
genom bildandet av statsplantager framför 
all t på den jylländska heden.41 

Frågan om ödemarkernas erövrande ställ
des på sin spets i och med förlusten av Sön
derjylland till Tyskland år 1864. En viss des
peratio n vad gällde landets j ordbrukskapa
citet spreds då, vilken direkt resulterade i 
gru ndandet av Det Danske Hedeselskab, å r 
1866. Ett nytt Schleswig skulle erövras inom 
de nya gränserna, hette det efter landförlus
ten - danskarna hade kanske läst Tegner de 
också.42 

Hedeselskabets grundande innebar ett 
lika tydligt som tidstypiskt steg i riktning 
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mot ett mer samlat vetenskapligt förhåll
ningssätt till arbetet ute på hedarna. Grunda
ren , Enrico Dalgas, och andra sällskapets fö
respråkare betonade från början vikten av 
goda kunskaper om olika hedars förhållan
den: jordens sammansättning, grundvatten
nivån , förekomst av märge l, vägförhållan
den och så vidare.43 Sällskapet bedrev dock 
inledningsvis ingen försöksverksamhet, med 
undantag för en mönstergård för skogsod
ling inkö pt 1868, u tan syftet var att agera 
med hjälp och stöd för att få andra att kom
ma igång. Dalgas menade att merparten av 
hedmarkerna inte lämpade sig lika väl till 
jordbruk som till skogsodling. Över hälften 
av arealen borde främst p lanteras med skog. 
Verksamheten var därför också särskilt in
riktad m ot de tta och betydande arealer kom 
därför au beskogas under de följande åren.+1 

Sällskapet genomförde därtill en rad kanal
projekt i syfte att bevaturn hedarna. 1877 star
tade det en kombinerad nyodlingsskola och 
försöksstation i Hesselvig.45 

Under 1870-talet, när den rationella moss
kulturen fick sin första organisation i Tysk
land, bö1jade den uppmärksammas även i 
Danmark. Samtidigt som en och annan moss
odli ng enligt Rimpaumetoden anlades av 
godsägare, utgav Enrico Dalgas flera skrifter 
i ämnet, vari han redogjorde för erfarenhe
te r från resor i Nordtyskland och Holland. 
1880 lade han i Hedeselskabels tidskrift fram 
e tt förslag på uppodling av en av landets 
största mossar, Store Vildmose, utanför Aal
borg påJylland.46 Rimpaumetoden och and
ra tyska metoder uppfattades som mycket 
kostsamma, men med tiden ökade intresset 
för masskultur även bland övriga framstå
ende medlemmar av Hedeselskabet. År 1888 
bildades inom sällskapet sålunda en särskild 
mosskulturavdelning.'17 

Denna sysslade endast med odl ingsfrå
gor.48 Landet över star tade föreningen små 
försöksfält, så kallade Mosepr~vestationer, sam
mantaget fanns upp till 600 sådana, spridda 
över landet och på olika torvmarkstyper. Det 
var normalt upp till ett hektar stort område, 
som brukades av markägaren efter hedesel
skabets plan och med dess vägledning och 
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b idrag i form av utsäde och handelsgödsel. 
Därtill drev sällskapet självt flera större för
söksgårdar_4'J Den betydelse m asskulturen 
tilldelades under si utet av 1800-talet framgår 
av att hela 26 000 av de 41 000 danska kronor 
Hedeselskabet lyfte i statsbidrag unde r ett år 
strax före sekelskiftet gick till mosskulturav
delningen_;;o Den danska officiella inställ
ningen till masskultur skilde sig från den 
tyska, eftersom Hedeselskabet utgick från att 
nyodlingsarbetet skulle utgå från små torv
jordsstycken i di rekt anslutning till befintli
ga gårdar, medan torrläggnings- och koloni
sationsproj ekt på större sammanhängande 
mossar mer sågs som en framtida fråga. Detta 
betingades förstås av att den danska staten 
inte på samma sätt som de tyska delstaterna 
var villig att skj uta till medel.5 1 Kolonattradi
tionen var som framgått också betydligt sva
gare i Danmark. 

Kontakterna mellan den danska fören
ingen och den svenska var ganska frekventa. 
Dalgas lä1junge, föreståndaren for sällska
pets mosskulturavdelning mellan 1893 och 
1918 Claudi Westh, skickades som ung på 
studieresa till Jönköping, och flera svenska 
representanter besökte danska anläggning
ar. År 1898 samlades hela 60 medlemmar 
för en resa till Jylland.52 1907 trycktes en ny 
dansk reseskildring av Hjalmar von Feilitzen 
i den svenska tidskriften Landlmannen. Hjal
mar von Feili tzen var naturligtvis alls inte 
lika produktiv på danska som på tyska; icke 
desto mindre lät han publicera ett ganska 
stort antal artiklar i dansk lantbrukspress, 
vari han redogjorde för svenska försök 
främst vad gällde torvströ och torvrnarksa
nalyser för bränntorvproduktion.53 Antalet 
svenska artiklar i danska tidskrifter och 
tvärtom säger dock inget om utbytet mellan 
länderna, eftersom språket här inte utgjor
de något hinder. Självklart prenumererade 
sällskapen på varandras tidskrifter. 

Norge 
Även i Norge växte fram ett intresse av au 
föija med det europeiska mosskulturtåget. 
Här klev man dock på något senare: först 
1902 bildades Det Norske Myrselskap. Redan 



1898 hade dock frågan om e tt sällskap som 
verkade för "myrsaken " kommit upp, då Det 
Norske Slwgselskap bildades. Tämligen omgå
ende kom även bränsleaspekten att betonas 
i arbetet inom det norska myrsällskapet. Ca 
tio procen t av Norges markyta är myr- elle r 
torvmark, och många av dessa ligger i fjäll
e ller kusuniljöer där skogsbristen är påtag
lig. Energiproblematiken var större i Norge 
än på många andra håll. Ända från början 
stod dock odlingsfrågan - "myrdyrkningen" 
- högst upp på dagordningen .54 

Av naturliga skäl kom den svenska fören
ingen att verka som en förebild för d en nor
ska. Hjalmar von Feilitzen höll själv föredrag 
hos Myrselskapet samt skrev ett antal artik-
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Figur 12:4 
Omslaget lill Aage Feilbergs bok "Mosekultur", utgiven 
1916. I-lär jJresenteras mossodlingens grunder i enkla 
.form.erfar de danska.jonlbrulwrna, på samma sätl som 
elen svenska.fareningen försökte fJojJUlarisera resultaten 
från sina försöksodlingar och från laboratorium och 
vegetalionsgård i Jönköj1ing. 

lar i dess tidskrift (Meddelelser fra clet Norske 
myrselskap), och detta utverkade stipendier 
fö r att utbilda "torvmestre" i Sverige. Selska
pets verksamhet var u pplage\ på e tt sätt som 
liknade det svenska: försöksverksamhet vad 
gällde odling på särskilda försöksgårdar, en 
betydande rådgivande verksamhet med ut
givningen av en tidskrift, undersökningar av 
enskilda mossar liksom delinventeringar av 
Norges myrbestånd, samt en försöksverksam
he t vad gällde industritorven.55 

Det norska myrselskapet måste sättas i sam
band med den starka to nvikt som vissa kre t
sar under slute t av det första decenniet av 
1900-talet och på 1910-talet lade på den inre 
kolonisationen , "Bure ising". Vid sidan av 
Myrselskabet bildades 1908 Selskapet Ny ] orcl, 
vars ordförande Johan Mellbye också var 
vice ordförande i Myrselshapet, och som he lt 
inriktade sig på "Bureisingen". Mellbye m e
nade år 1911 att det fanns 300 000-400 000 

Figur 12:5 
Om.slaget till Olav Klokks bok "Dyrk Myr!"från 1913, 
en nors// molrnarighet lill Feilbergs bok ( se figur 12:4 ). 
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hektar myrar att uppodla i Norge, och a tt de 
framsteg som gjorts in ternation e ll t inom 
mosskulturen bo rgade för att även myrar på 
mellan 400 och 700 meters höj d skulle kunna 
o mvandlas till äng - såd ana högt belägna 
torvmarker finns det ganska gott om i Nor
ge."6 

"Bureisingen" fick en framträdande posi
tion i norsk agrar d iskussion. Från tiden ef~ 
te r 1900 ägde rum en o mfattande nyodling. 
Myrselshapet spe lade tillsammans m ed Selsha
pet Ny j ord en viktig roll i de tta, och bako m 
d em båda stod staten , som visad e god be
redvillighe t att ekonomiskt stödja nyodlings
företag - flera av de cen trala gestalterna i säll
skapen , såsom den nyssnämnde Mellbye , 
had e också framträdande positioner ino m 
Bondelaget och Bondepartiet. 57 Medan j ubi
leumsskrifte rna sett strävan att kolo nise ra 
norska ödemarker som ett al truistiskt, fos
te rlän dskt p rojekt, sprunge t ur en kamp 
mo t emigrationen , har en senare forskare 
gett en något awikande förklaring: Ståle 

Tangen menar i sin avhandling om Burei
singen ( 1995) att den drevs av en ideologisk 
föreställn ing om starka självständiga odal
bönder i ett starkt och självständigt Norge -
en romantisering av forntidens Norge. Tang
en menar att ko lo nisatio nsprojekte t lika 
mycket kan ses som produkten av d en oro 
de bildade klasserna i Norge kände inför in
d us tr isamhälle ts inbrott: det urba na live t 
med normupplösn ing, socialism och osed
lighet ställdes mot en romantisk bild av bon
devärlden , där bonden var kulturbärare .58 

Såsom framgått i kap. 2 fanns det vad gällde 
denna syn på samh älle t likhete r med de 
sve nska stämningarna kring sekelsk ifte t 
1900. 

Finland 
Svenska Mosskul turföreningen hade som 
hittills framgått ett ganska ymnigt u tbyte 
med flera länder som befann sig i en lik
artad situa tion av jordhunger, emigration , 
flykt från lande t sam t en stark tilltro till det 

Figur 12:6 
Norrmannen Peter Christen Asbjörnsen ( 1812-1885) är mest känd far att ha uf1j1lecknat norslw folksagor och bidra
git till utvecklingen av det norska språket. Sedan han år 1860 blivit skogsinspektör väcktes dock även elt stort in
tresse för torv som ene,gihi:illa. Asbjörnsen verkade ivrigt, far bri:inntornens ökade användning i Norge, bland an nal 
tillsattes fJå hans initiativ flera amtstorvmästare. Han skrev flera arbeten om brännl.orv, varav det mes/ kända är 
Torv og torvdrifi ( 1868 ). Ve,ket änikt illustrerat och rymmerjlera tekniskt avancerade lösningm: Här ses en appcirat 
far hästd-1iven j1ressning av torvbri/wttei: 
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rationella jordbruket. Det förvånar därför 
inte att föreningen även upprätthöll goda 
kontakter med agrarvetenskapen i Finland, 
särskilt som ve tenskapssamhället där var 
svenskspråkigt. Finland ärju också ett land 
fullt av kärr och mossar, och därmed också 
med en lång traditio n av kärrodling och 
med en stor potential för en rationell mass
kultur. Det går i detta sammanhang knap
past att lå ta bli att o mnämna Runebergs 
berömda dikt om Bonden Pavo och dennes 
tröstlösa men till slut givande möda i de allt 
djupare dikena, men när denna skrevs kring 
år 1830 hade kärrodlingen redan en fle r
hundraårig tradition i delar av landet. I om
råden som Karelen , Savolax och Kexho lms 
län förekom den redan på 1600-talet, och 
under 1700-ta let var den allmänt spridd i 
landet.59 Staten gick under det tidiga 1800-
talet in för att finansiera torrläggningsför
sök främst för att skapa ängsmarker. Särskilt 
gällde detta det österbottniska slä ttlandet, 
där stora sumpmarksområden bredde ut sig 
mellan älvarna. Sjösänkningar genomför
des, som innebar inte end ast att sjöbottnar 
kunde omvandlas till odlingsmark, utan även 
att grundvattennivån sänktes i omkringlig
gande sankmarker, som ofta var torvmarker. 
På så sätt kunde även dessa tas i anspråk. 
Samtidigt skapade sj ösät1 kningarna problem, 
eftersom föga hänsyn togs till att reglera de 
floder och vattendrag, som fick ta emot det 
vatten som avleddes från våunarkerna. Dessa 
våtmarker tjänade n ämligen som uppsam
lingsbäcken för snösmältnjngens vatten och 
för kraftiga regn , men nu höjdes istället de 
m ottagande fl odernas vattenstånd, vilke t 
ledde till skadliga översvämningar för de bru
kare som hade sina marker nedom de sänk
ta sjöarna.60 

Denna utökning av j o rdbruksarealen på
gick fram till missväxtåren under 1860-talet. 
Dessa minskade kraftigt böndernas energi 
och resurser, varför de sist torrlagda mar
kerna inte togs i bruk. Det ledde till att sta
ten år 1872 upphörd e med torrläggnings
verksamheten. 

Uppodlingen satte dock fart igen inom 
kort, nu främst på privata initiativ. För att 

understödja dessa bildade staten en Mossut
lorkningsfond år 1886, för övrigt samma å r 
som elen svenska föreningen bildades och 
två år efte r inrättandet av elen svenska od
lingslånefonden. Fonden gav ganska frikos
tiga bidrag och fördelaktiga lån till torrlägg
ningsprojekt. De var dock villkorade på så 
sätt att den u·aditionella metoden, brännod
lingen, m otverkades. Staten bekostade allt 
förarbete samt arbetsredskap och arbetsled
ning, medan själva o dlingsverksamhete n 
bekostades via lån till odlaren. Dock före
skrevs att någon bränning av jorden inte fick 
äga rum utan att en agronom först gett till
stånd därtill. Detta villkor upplevdes dock 
som tungt särskil t av mindre brukare, och 
reglerna lindrades faktiskt något år 1903.61 

Under perioden 1892-1920 skall enligt 
Art.hur Rindell ungefär 66 000 hektar ha 
wrrlagts och uppodlats, varav merparten 
var kärr. Rindell uppskattar att så gott som 
alla större odlingsföretag på ton-jord kom
mit till stånd tack vare bidrag från staten.62 

Om staten emellertid stod för pengarna, 
stod den år 1894 grundade Finska Mosslml
turföreningen för ett förändrat tillvägagångs
sätt vad gällde torrläggningarna. Åte rigen 
handlade det om att motverka brännodling
en . Denna hade krävt en mycket grundlig 
torrläggning av marken. Vad gällde kärr och 
mossar skulle dessa torrläggas så kraftigt, att 
grundvattennivån hamnade under torvmar
kens botten, ne re i mine raljorden. En så 
kraftig avtappning kunde emellertid skada 
odlingarna, eftersom torvmarkerna då lätt 
drabbas av torka. Dessutom innebär avbrän
ningen av torra to rvmarker en stor risk för 
att e lden blev för kraftig eller spred sig. Ef~ 
tersom brännodling e nlig t den ratione lla 
mosskulturens principer kunde komma på 
fråga endast i undantagsfall som ett eventu
ellt hjälpmedel vid beredningen av mossen 
- och inte återkommande i odlingsarbetet 
såsom tidigare varit regel i Finland - fanns 
ingen anledning till kraftiga avtappningar.63 

Den fi nska föreningens verksamhet - un
der ledning av nyssnämnde professor Ar
tlmr Rindell, som var en tongivande gestalt 
i denna tids finska agrarvetenskap - var i det 
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övriga ganska lik den svenska: den bedrev 
försöksverksamhet, upplysnings- och rådgiv
ningsverksamhet samt torvmarksinventer
ing. Den inrättade tre större försöksstatio
ner i olika delar av landet, representerande 
olika odlingsklimat och jord typer (Leteen
suo mellan Tammerfors och Helsingfors 
1903, Tuomikylä i södra Österbotten 1907, 
samt Tohmajärvi i Karelen 1921). Den ge
nomförde liksom den svenska föreningen 
också en lång rad lokala försök runt om lan
det: 1926 räknades dessa till över 500. Precis 
som i Sverige redovisades resultaten i den 
egna tidskriften , Finska Mosskulturföreningens 
årsbok, som trots tite lns "årsbok" utko m i 
häften två till u·e gånger per år.6-1 Rindell var 
liksom Hjalmar von Feilitzen i Sverige en 
produktiv person som utan svårigheter väx
lade mellan en su·ikt vetenskaplig arena och 
en där vetenskapens resultat skulle förmed
las på ett begripligt sätt till landets brukare. 

På en punkt skilde sig den finska fören
ingen från den svenska, nämligen i det att 
den vid e tt flertal tillfällen arrangerade göd
selförsök i form av tävlingar i syfte att öka 
böndernas tilltro till artificiella gödnings
ämnen. Hugade mossodlare gavs där möjlig
het att vinna pengar genom framgångsrika 
experiment m ed konstgödsling. Dessa täv
lingar hade tillkommit på initiativ av firman 
Moritz Fraen ckel & C:o i Göteborg, vars 
grundare, Fraenckel, var den största enskilda 
donatorn till den svenska Mosskulturfören
ingen och en pe rson med starka kommer
siella intressen i konstgödselbranschen. Åt
minstone Rindell själv menade att dessa täv
lingar spelade en stor roll vad gällde de finska 
odlarnas inställning till hande lsgödsel.65 

Västerut: England, Frankrike, USA 
En studie av Svenska Mosskulturfören ing
e ns Tidskrifts innehåll ger intrycket av att 
mosskultur var e tt fen omen för Tyskland 
och för e n Tyskland närstående kul tursfär. 
Frankrike, USA och Storbritannien m ed Ir
land är sålunda mycket litet representerade 
i tidskriften. Inte ens ett tiotal artiklar mel
lan pe rioden 1886 och 1936 berör Storbritan
nien; dessa ä r samtliga från tiden före 1920. 
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En genomgång av Hjalmar von Feilitzens 
publika tionslista förändrar inte bilden utan 
förstärker den: de 134 tyskspråkiga artiklar
na mellan 1898 och krigsutbrottet 1914 mot
svarades av endast sju engelskspråkiga bi
drag unde r samma period, varav ett var i en 
amerikansk publikation och ett i en kanaden
sisk.66 

Storbritannie ns ringa närvaro kan förstås 
bero på olika saker. En faktor är att det ang
losaxiska inflytande t i Sverige ännu var täm
ligen litet och att den akade miska och ve
tenskapliga världen i Sverige hellre blickade 
söderut än västerut. Hjalmar von Fe ilitzen 
skrev sin doktorsavhandling i Göttingen; 
Hugo Osvald förvisso sin i Uppsala, men på 
tyska. Detta förhållande kanske också speg
las av de sammanfattningar på andra språk 
som finns till en del artiklar i tidskriften: 
d essa är normalt på tyska, d e fyra engelska 
som finns trycktes alla först 1935-36. 

En a1man faktor är emellertid att England 
befann sig i e tt helt annat läge vad gällde in
dustrialiseringen . Såväl det engelska jord
bruket i allmänhet, som därmed behovet av 
mosskultur i synnerhe t, var annorlunda. 
Mosskulturen har förvisso gamla anor i Stor
britannien. Torvmarker i Englands berömda 
Fenlands, i Skottland och Wales, o ch på Ir
land hade sedan län ge nyttjats som betes
marker elle r som bränsledepåer. Det engel
ska jordbruke ts tidiga kommersialisering, 
då stora mängder får behövde födas upp för 
att förse textilfabrikerna med ull , medförde 
ett ökat tryck på torvmarkerna."; 

Utvecklingen hade inletts under 1500-
och 1600-talen, men tog fart under 1700-ta
le t. Daniel Defoe skrev i bö1jan av 1700-t:alet 
om Exmoor, att det var en h emsk och öde 
plats. Drygt 100 år senare hade marken in
hägnats, utdikats och delvis sålts för höga 
priser. En lång rad av liknande e rövringar 
och inhägnanden av torvmarker ägde rum 
såväl i England, Skottland och WaJes som på 
Irland, under hela 1700-tale t och stora dela r 
av 1800-talet. Särskilt på Irland var jord
hungern mycke t stor. Som K.H. Connell vi
sat drevs dock denna odling av småbrukarna 
aj älva, som av ett stadigt minskat försörjnings-



utrymme tvingades längre och längre ut i 
utmarkerna - en utveckling som inte kunde 
hindra katastrofen under 1840-talet.68 Även i 
England tog många småbrukare steget ut i 
marginalerna, men där försökte också en 
lång rad godsägare utöka sina marka realer 
för att utnyttja de goda avsättningsmöjlighe
te rna i de snabbt växande industristäde rna. 
De tta är väl känt, men därtill innebar indu
strialiseringe ns utvinning av naturresurser 
ett dubbelt exploaterande av mossar: Eng
land var länge unde r 1800-tale t världens 
främsta blyproducen t och en växande järn
producent, och då metallerna ofta bröts ute 
i ödemarkerna lå ngt från kolfyndighe ter 
och kolstäde r, användes ofta torv som bräns
le, särskilt vid blyframställningen. Men till 
de t kom även att gruvarbetarna ibland till
de lades små stugor med tillhörande (torv)
mark för att kunna dryga ut sin lön genom 
småskalig boskapsskötsel - en sorts d et pri
vata näringslivets upprä ttande av otill räckli
ga kolonat.69 

Utdikningar och markerövringar kulmi
nerade i Storbritann ien kring 1800-talets 
mitt. En allvarlig kris inföll i det engelska 
j o rdbruket under 1880-talet. Priserna på 
j ordbruksprodukter sjönk kraftigt, sedan 
nya frihandelsregler öppnat upp för en låg
prisimport från till exempel USA, samtidigt 
som en liknande utveckling raserade bly
industrin: 1901 tillverkade såväl USA, Tysk
land som Span ien mer bly än St0rbritan
nien. En flykt från landet ägde rum: befolk
ningen i flera mossrika regioner föll kraftigt 
mellan 1880 och 1900. Denna utveckling före
fall er emelle rtid inte ha resulterat i någon 
motsva1ighet till den i Tyskland och Norden 
organiserade, på vetenskapliga rön baserade 
masskulture n. Tvärto m var det just utmar
kernas attraktionskraft som föll kraftigt; all 
vidare e rövring av mossar och andra marker 
i marginalen blev oeko nomisk. I det mer in
dustrialiserade England låg framtiden redan 
kring sekelskiftet i urbana indusu·icentra.70 

Om England sålunda spelade en margi
nell roll inom masskulturen , såsom den upp
fattades i Sverige, intog Frankrike en än mer 
åsidosatt positio n. Franska förhå llanden före-

kommer knappt alls i Svenska Mosskultu r
föreningens Tidskrift, med undan tag för 
några l'å tid iga artikla r, vari fransmännen 
kritiseras för att missköta sina mossar och på 
så sätt försumma att tillvarata rika tillgång
ar.71 Frankrike var Europas störstajordbruks
producent under 1800-talet, med 35 000 000 
invånare kring tiden för 1800-talets mitt och 
med halva landytan uppodlad. Trots att lan
det rymde tämligen stora arealer hedar och 
mossar - upp till en femtedel av landytan -
hade emellertid utdikningsföretagen under 
1800-talet där varit betydligt färre än i andra 
länder. Stora o mråden med torvmark fan ns 
i Bretagne, i bergssluttningar i Vogeserna och 
Alperna, och framför allt i nordöstra Frank
rike.n 

Torvmarkerna i många områden i Frank
rike användes av franska bönder på samma 
sätt som de användes av andra europeiska 
bönder, till exempel som slåtter- och betes
mark för boskap. Mossarna gav gräs, örter, 
lavendel i söder, och annat som ingick i bön
dernas hushållning. En hel de l nyodling på 
mossar och kärr skedde förvisso från det ti
diga 1800-talet, ti ll stor del understödd och 
uppmuntrad av m yndigheterna. 1852 u tfär
dades ett program för inre kolonisatio n , 
samt bildades en lånefond för detta ända
mål, och 1856 utfärdades statliga lån för att 
uppmuntra till dikning. T ill och med på 
1 500 meters höjd i Pyreneerna dikades och 
uppodlades mossar. Ofta skedde uppocUings
projekten dock till föijd av en kraftig j ord
hunger, vilket innebar att en del för långsik
tigt j ordbruk orjänligajordar togs upp, och 
ofta togs inte heller ti llräcklig hänsyn til l 
konsekvenserna av utdikningar.73 

Det handlade emellertid aldrig om några 
större arealer, såsom i Tyskland och Storbri
tannien. När jordbrukskrisen sedan drab
bade Europa kring 1880 slog den särskilt 
hårt mot de franska bönderna, som då också 
hade att han tera d en sjukdo msdrabbade 
vinodlingen. Alla nyodlingsföretag avstan
nade; under pe rioden 1880-1914, som j u på 
annat håll är m osskulturens gyllene era, och 
då ropen efter kolonat skallar i Tyskland 
och Norden, minskade jordbruksarealen i 
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Frankrike med ca 7 500 hektar per år på 
grund av den djupa krisen och den avfolk
ning av landsbygden som följde i dess spår.74 

Även i USA och särskilt i Kanada finns 
stora torvmarksreserver. Intresset för den 
rationella mosskulturen, såsom den bedrevs 
i Tyskland och Sverige, var dock måttligt i 
denna del av världen, vilket berodde på den 
rika tillgången på andra marker. De stora 
europeiska sociala frågorna, jordhungern 
och emigrationen, blev av naturliga skäl inga 
stora frågor i Nordamerika. Om något ame
rikanskt fenomen kan jämföras med europe
iska kolonatsträvanden är det snarast statens 
och järn vägsbolagens vilja att med småbru
kare kolonisera prärien i stater som Idaho, 
Montana och Nord- och Syddakota åren 
kring och en bi t efter sekelskiftet.75 

I Svenska Mosskulturföreningens Tidsk.tift 
är intresset för de nordamerikanska förhål
landena också mycket ringa, vilket knappast 
förvånar: avstånden mellan de två världsdelar
na var betydligt större vid tiden för det förra 
sekelskiftet. Hjalmar von Feilitzen, som 1912 
åkte på en studieresa till USA, konstaterade 
själv att amerikanska torvmarker och d ess 
nyttjande dittills varit ett terra incognita i Eu
ropa. 7" En typ av amerikansk mosskultur är i 
det närmaste frånvarande i den svenska tid
skriften, även om den togs upp i en kort ar
tikel 1898: den storskaliga, kapitalistiska pro
du ktionen av tranbär på torvmarker i fram
för all t Massachusetts. Tran bärsodlingen, 
som var av gammalt datum med amerikan
ska m ått mätt, hade uppnått en ganska stor 
omfattning redan kring 1850, men expande
rade sedan snabbt på grund av tranbärets 
viktiga roll i senhöstens och vinterns ameri
kanska högtider. Denna mossodling var vä
sensskild den europeiska, då den saknade 
varje socialt syfte, och istället var ett he lt 
kommersiellt jordbruk. Tranbär odlades inte 
heller i Europa i nämnvärd utsträckning.77 

Österut: Ryssland och Baltikum 
Med tanke på det ovan sagda om masskul
tur som en germansk företeelse, kan ett 
ögonkast österut kanske ge mer av intresse 
för vår del än den västliga utblicken. Det 
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tyska inflytandet på rysk och baltisk elit och 
statsmakt hade sedan länge varit starkt. Ryss
land, såväl inom de nuvarande gränserna 
som inom de som gällde vid tiden för moss
kul turens glansdagar, rymmer enorma vid
der av torvmarker, men merparten av dessa 
ligger norr om odlingszonen. Även inom 
denna finns dock stora torvmarker, särskilt i 
det europeiska Ryssland. Som geografen 
R.A. French, som skrivit flera artiklar om 
rysk mosskul tur, framhållit, ligger de två 
största ryska torvmarksområdena, Polesje 
söder om Minsk i nuvarande Vitryssland och 
norra Ukraina, samt Meshchera sydöst om 
Moskva, i områden som mycket tidigt kom 
att bebos. Det är därför lätt att föreställa sig 
att mossodlingen har haft gamla anor i Ryss
land. Så är dock inte fallet, enligt French -
som inte talar om allmogens bruk av mos
sarna genom historien. Ända fram till 1800-
talet fanns det i allmänhe t bättre marker att 
uppodla, som gav betydligt högre avkastning 
till betydligt mindre ansträngning. De första 
större torrläggningsföretagen på torvmarker 
i Ryssland utfördes av Peter den store i bör
jan på 1700-talet, till stor del inom ramen för 
uppförandet av Sankt Petersburg.78 

Mot slutet av 1800-talet varjordhungern i 
Ryssland mycket stor. Här skedde ingen flykt 
från landet; bondebefolkningen i det euro
peiska Ryssland ökade från 50 miljoner till 
79 millio ner mellan 1860 och 1900. Moss
kulturen blev ett led i en strävan att öka den 
odlade arealen. Tidtabellen vad gäller moss
kulturen var ungefär densamma som Tysk
lands och de nordiska ländernas. En rap
port år 1872 påkallade behovet av torrlägg
ning av de stora träsk- och kärrytor som 
fanns i landet, och som inte bara kunde bli 
god jordbruksmark utan även i sina nuva
rande tillstånd ansågs sprida sjukdomar och 
skada skogen. Rapporten resulterade i ett 
antal projekt, i Meshchera, i Polesje och på 
andra områden, även i regioner som nu lig
ger i Litauen och Estland. I Polesje förvand
lades från och med 1880-talet närmare 4 000 
kvadratkilometer träsk till äng, ca 1 200 till 
åker och över 13 000 kvadratkilometer vat
tenskadad åkermark förbättrades, dock utan 



att d et från början fattiga området kom att 
åt~juta några större förbättringar: emigra
tionen från området var fo rtsatt hög under 
1900-talets första årtionde. Stora ytor frigjor
des även i de andra regionerna, även om 
företage n var dyra och fi nansieringen sak
nades för att genomföra de omfattande pla
nerna till fullo. 79 

Staten hade ett starkt grepp om utveck
lingen vad gällde torrläggningsföretag och 
n yodling. Icke desto mindre bildades i Ryss
land och i Baltikum en rad lokala och regio
nala föreningar liksom även nationella: den 
estniska mosskulturföreningen bildades 
1908, och ett baltiskt torvsamfund år 1910.80 

Mina ytterst ytliga efterforskningar tyder så
lunda på att den ryska och bal tiska mosskul
turen följde den tyska utvecklingen. Dess
värre finns mycket litet skrivet om detta på 
tyska, engelska elle r franska, och tiden och 
bristande språkkunskaper har förhindrat 
mig a tt gräva djupare i ämnet. 

Industritorvens glansperiod 
och fall 1900-1925 
Det kraftigt stegrade intresse för to rv som 
bränsleämne efter år 1900, som för Sve1iges 
del behandlas i kap. 14 i denna antologi, var 
en internatio nell företeelse. Detta innebar 
att den glansperiod för mosskulturen som 
inletts i delar av Europa kring år 1880, nu 
kompletterades med ett ökat intresse för in
dustritorven. 

I Sverige inträffade scenförändringen 
ganska direkt efter seke lskiftet. Det förefal
ler ha varit likadant i de andra länderna som 
behandlas hä r, med variationer beroende 
på deras olika tillgång till inhemska bräns
len. I Tyskland rådde sålunda en kort hög
konjunktur inom bränn torvsindustrin un
der perioden 1900- 05, som sedan dock vän
des i sin motsats på grund av en kraftigt 
ökad framställning av inhemsk brunkol. 
Först under kriget fick bränn torven ett nytt 
uppsving. I Finland tillsattes en statlig bränn
torvsingertjör 1901, och inleddes systematiska 
torvundersökningar 1904.81 Den norska 
m osskulturföreningen bildades direkt efter 

sekelskiftet, och det förvånar därför inte att 
brännto rvfrågan i det norska fallet redan 
från bötjan fick en mer framträdande ställ
ning. Landet saknade överhuvudtaget andra 
energitillgångar, och det fanns redan sedan 
tidigare en officiell strävan att minska bero
ende t av dyr import av kol och koks.82 Arbe
tet gick dock trögt. Efter en rad geografiskt 
utströdda försök lyckades sällskapet år 1917 
starta en försöksgård för torvutvinning -
både för bränntorv och torvströ - som även 
rymde en torvskola, startad med Aleph An
reps svenska torvskola i Emmaijunga som fö
rebild.83 Detta var under krigsårens bräns
lekris, då kolpriserna sköt i höjden. 

I Århus i Danmark hö lls i mars 1901 e tt 
möte, där m erparten av landets lilla torvin
dustri närvarade. I inledningstalet framhölls 
a tt torvindustrin i landet borde kunna er
sätta åtminstone en fjärdedel av den impor
terade stenkolen med torv. Några månader 
senare bildades, med Hedeselslwbets stöd, en 
Moseinclustri-Forening med syfte att främja 
den danska torvindustrin. Vinden hade då 
vänt: så sent som 1895 hade samma sällskap 
satt stopp för ett liknande fö rslag. Fören
ingen, som 1906 bytte namn till Moseselska
bet, utförde en stor mängd tonjordsprover 
för alt fastställa brännvärde, samt genom
förde försök med eldning av torv i jämförel
se med andra bränslen , bland annat inom 
järnvägstrafiken. Även i Danmark innebar 
kriget ett kraftigt incitament för att öka pro
duktio nen av bränntorv.84 Där krävde till 
och med Lantbruksdepartem entet på för
sommaren 1915 en kraftigt ökad produktion 
vid landets torwerk. På grund av stegrande 
handelsgödselpriser avstannade samtidigt 
arbetet med nyodling på mossmarker.85 Vis
sa av odlingsförespråkarna sällade sig till en 
växande miijöopinion, som varnade för en 
allt intensivare rovdrift på danska mossar.86 

Ryssland är e tt undantag i den historia 
som här berättas, eftersom dess torvindustri
ella historia sträcker sig bakåt å tminstone 
till 1880-talet. Vid en torvmaskinstävling ut
anför Nizjnij-Novgorod år 1883 segrade en 
torvmaskin utvecklad av det svenska Jcrn
kontorets före detta torvingenjör, nyssnämn-
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de Aleph Anrep. Denne hade utvandrat till 
Ryssland tre år tidigare, eftersom torvfrågan 
inte var aktue ll i Sverige. Anrep stannade till 
1900, och hans arbete hade betydelse för 
den ryska torvindustrins u ppsving under 
1880- och 1890-talen. Anrep själv, som vid 
ankomsten till Ryssland var en förmögen 
man, blev dock ajälv minerad, delvis på grund 
av vissa firmors bristande respekt för Anreps 
patent.87 

Även i Ryssland expanderade torvindustrin 
kraftigt efter 1900. Det gäller, trots stora kol
tillgångar och låga kolpriser också Kanada 
och USA, där priserna steg kraftigt under 
några å r efter sekelskiftet. Intresset visar sig 
bland an nat genom att båda fick sina säll
skap för torvinclustrins främjand e under 
1900-talets första å rtionde (A merican Peat So-
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ciety och Canadian Peat Society) . Båda sällska
pen gav ut tidskrifter som lades ner i början 
av 1920-talet - 1912 hittar ma n i det kana
d ensiska sällskapets tidskrift en artikel av 
Hjalmar von Feilitzen om europeiska moss
kulturföreningar- detta år genomförde von 
Feilitzen en studieresa till Nordamerika. Ca
nadian Peat Society bildades u ngefär sam ti
digt som Kanadas gruvmyndighet, Depart
ment of Nlines, och började undersöka möj
ligheterna att använda torv som bränsle -
det skedde 1906. I detta syfte genomförde 
myndigheten en rad torvmarksundersök
ningar. T ill kuriosakontot får föras elen märk
lighe ten att flera av dessa utfördes av en 
Aleph Anrep, dock inte densamme som d en 
ovan nämnde, u tan en i övrigt tydligen obe
kant släkting. Undersökningarna gavs u t på 
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Figur 12:7 
I Danmark genomförde Hedeselskabet 
under 1920-talet en inventering av 
samtliga mossar över 5 ha. De klassifi
cerades i fyra klasser: 1) de som hade 

för högt askvä1de för att lämpa 
sig som bränntorv, 2) mossar 
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som. innehåller god bränn
torv men är så pass grunda 
alt de lämjJar sig endast for 
täkt för de närboendes hus-

behov, 3) mossar som kan 
användas till industriell torv-
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f ramställning, samt 4) mossar som 
är av så lätt karaktär, att de med nu 
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kända tekniker inte kan utnytt
jas för bränntorvproduk
tion. Här visas en karta 
över mossama i Ring
k~bing Amt på västra Jyl-
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land, vid förra selielskiftet, 
Danmarks största men minst bördiga 
och glesast bebodda region. 



såväl franska som engelska. Anrep den yng
re (den äldre hade dock inga barn, varför 
det inte hand lar om en son) var därtill verk
sam med torvbrytning med Anrepmaskiner 
( det vill säga den äldres verk). Att An rep 
inte helt förlorat kontakten med sitt hem
land framgår av att han översatte några tex
ter av de svenska industritorvspionjärerna 
Herman Eke lund och Alf. Larson till fran
ska och engelska ( om dessa se kap. 14) .88 

1918 startades m ed anledning av krigets 
bränslesitua tion en torvkommitte i Kanada, 
men denna kom a tt läggas ned en bit in på 
1920-talet, 1924.89 Att nordamerikanerna lade 
ner under 20-talet är ingen slump. Om bränn
torvskonjunkturen - liksom tyskarnas brun
kolsexpansion - vid sekelskiftet tog fart på 
grund av en faktisk och kanske inte obefo
gad oro för kolbrist, var den år 1920 konst
gjord och pådriven e ndas t av krigsårens 
bristsituation. Inte långt efter k.Jiget skingra
des a lla orosmoln vad gällde koltillgångar
na, p1iset sjönk kraftigt och torven förlorade 
a ll konkurrenskraft. l Norge slog torvskolan 
igen på grund av brist på pengar 1922. Efter 
1923 var försöksverksamheten nerbantad.90 

I Sverige havererade torvindustrin (se kap. 
14) . I Danmark flödade billigt tyskt brun
kol.91 Den år 1920 tillsatta Vildmoselwmmis
sionen hade planlagt en omfattande torvtäkt 
på Store Vildmose, ett av landets fä kvarvaran
de större mossar. Den sämre torven skulle 
användas som bränsle i närheten, den bättre 
säijas på marknaden. 1923 hade marknaden 
kollapsat och kommissionen lade om pla
nerna till att gälla mossodlingY2 

Mellankrigstiden: masskulturen 
på nedgång 
Från mitten på 1920-talet bö1jar rapporter 
publiceras i Mosskulturföreningens tidsk.Jift, 
som avviker från den tid iga re optimistiska 
bilden . Fören ingens kulturinge njör Otto 
Dj urle besökte under åren 1922, 1923 och 
1926 Holland och Tyskland. Från Nordtysk
land rapporterade han om ko lo nisternas 
hå rda slit och om hur deras hus hade sjun
ki t ner i to rven. Han framhåller där, att trots 

att kriget innebar e tt uppsving i viljan att ko
lonisera, hade de tyska statsmakterna sedan 
varit allt mi ndre benägna att skj u ta till de 
stora medel som kom de tidigare kolona ten 
till godo. En all t större del av kostnaderna 
lades istället över på kolonisterna själva, var
med rörelsen hade bromsats in kraftigt. I de 
kolonattäta regionerna kring Ems och Bre
men drogs all t stöd förutom ren rådgivning 
till kolonisterna in . Inom den preussiska 
delstaten , under vilken dessa områden räk
nades, ansågs det nu att kostnaderna för ko
lonaten blivit för höga, även o m straffarbe
tare hade utfört stora delar av arbetet. Trots 
det tillkom åren efter kriget ungefär 100 nya 
kolonat per år i u·akten kring O lden burg.93 

Djurle besökte också Bayern, och där var 
framtidsutsikterna än sämre. Han uppskat
tade att av 200 000 hektar torvmark i Bayern 
hade 50 000 uppodlats fram till år 1927. 
Den bayerska mosskulturföreningen arbeta
de i samarbete med Bayerische Landesiedlung, 
en förening för inre kolonisation, och deras 
gemensamma mål var att samtliga torvmar
ker skulle uppodlas. Djurle trodde dock inte 
alls att det var möjligt. I själva verket var för
utsättningarna för mosskultur mycket dåliga 
i Bayern. Den mesta torvmarken låg på 500-
600 meter över havet, nederbörden var all
deles för hög, samtidigt som luftens tunnhet 
bidrog till att skapa torka på somrarna, med
an frostländigheten annars var hög. Till ex
empel hade ett område i närheten av moss
försöksstationen i Bernau (am Chiemsee), 
vid alpernas fot, torrlagts trots att det myck
na regnet fordrade mycket kostsamma av
vattningssystem. Ehuru allt arbete utfördes 
av fångar blev det ändå dyrt.91 

Dju rle var mer positiv i sin syn på Hol
lan d, men konstaterade att merparten av 
den användbara torvmarken redan tagits i 
bruk sedan långa tider. Visserligen förekom 
en del nyare kolonisation även i Holland, 
men Djurle framhöll att man här inte odlade 
på torvmarkerna, u tan täktade bort torven 
som bränsle, för att odla på marken under.95 

En rapport liknande Dj urles från Tyskland 
kom från Mosskulturföreningens förestån
dare (1921- 27) Hemfrid Witte från Norge, 
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som han besökte under resor 1922. Witte 
besökte Myrselskabets försöksstation vid Ma
e resmyren i Nord-Tr0ndelag. Enligt Witte 
bedrevs vid denna tid endast en ringa statlig 
försöksverksamhet på torvmarker i Norge, 
medan myrsällskapet var aktivt just vid Ma
eresmyren, samt vid ett antal mindre för
söksfält ute i landet. Försöksgården g ick 
emellertid inte alls ihop ekonomiskt. Det 
gjorde dock en annan gå rd som låg vid sam
ma myr: fangelseväsendet bedrev där en gård 
där allt arbete utfördes av 10-12 fångar.96 

Ett problem med Maeresmyren var för
stås dess nordliga läge: den låg längre norr
ut än den svenska föreningens försöksgård 
Gisselås i Jämtland. Witte besökte under sin 
Norgeresa ett betydligt mer sydligt beläget 
kolonatprojekt, i Hvam, nordost om Oslo. 
Han ställde sig tämligen skeptisk till detta 
företag. Ett gugotal kolonat hade uppförts 
på tidigare orörd mark, som förvisso inte var 
torvmark utan mjäla, en ytterst finfördelad, 
sandartad jord. Staten hade uppfört kolona
ten och uppodlat hälften av de tio hektar de 
tilldelats; kolonisterna hade sedan som skyl
dighet att årligen uppodla 0,1- 0,2 hektar 
per år. Den statliga delen av arbetet hade ut
förts av arbetslösa. 1918 hade därtill bildats 
en försöksstation, Hvam, som skulle bistå 
kolonisterna. Svenska Mosskulturförening
en hade emellertid haft i uppdrag att utföra 
kemiska undersökningar av mjäljorden, och 
då konstaterat att den var "mycket näringsfat
tig" - betydligt mer näringsfattig än de torv
jordar föreningen annars analyserade. Witte 
bedömde att jorden var i det närmaste im
produktiv i sig sjä.lv.97 Även Otto Djurle be
sökte norska kolonat och kunde konstatera, 
"att den norska staten offrar stora summor 
för nyodling och kolonisation". Valet av verb 
- staten offrade pengarna - är förstås intres
sant, eftersom Djurle i sin rapport från Tysk
land menade att de offentliga satsningarna 
på kolonat inte gav något tillbaka.98 

Vare sig Wittes eller Djurles redogörelse 
andades samma skepsis vad gällde den dans
ka verksamheten. I Danmark hade mossod
lingen närmast avtagit helt under kriget, till 
förmån för en långt gången torvtäkt. Under 
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1920-talet inleddes dock på nytt några större 
projekt. Såväl Witte som Djurle besökte flera 
statliga liksom Hedeselskabets försöksstatio
ner, samt även det stora torrläggningspro
jektet på Store Vildmose påjylland. Witte 
påtalade visserligen torvens dåliga kvalitet 
på Store Vildmose. Ändå föreföll uppodlan
det av den fortgå till rimliga kostnader. Åter
igen förelåg en skillnad mellan detta danska 
projekt och många tyska, liksom även den 
norska verksamh e ten, som var inriktad på 
kolonat, i det att inga nya lägenheter bilda
des. Istället fördes den vunna marken steg 
för steg till de redan befintliga gårdarna 
kring mossen.99 

Ända in på 1930-talet inleddes i Danmark 
större nyodlingsprojekt på torvmarker. Dock 
var det så, som det sena Hedeselskabets histo
riker Erik Helmer Pedersen framhålli t, att 
såväl opinion som sällskap under mellan
krigstiden ändrade sin inriktning, från ny
odling till att förbättra markförhållandena 
på landets gamla odlingsjordar. Nyodlings
behovet avtog helt enkelt, oavsett om ny tek
nik, såsom införandet av fräsmaskiner, un
derlättade genomförandet av nyodlingar. 100 

I Norge fortsatte nyodlingen på myrmark 
i en ganska hög takt. Enligt Myrselskapets hi
storiker Knut Vetl1e uppodlades mellan åren 
1921 och 1943 2 500 hektar myrmark om 
året, framför allt i sällskapet Ny jords regi. 
Helge Syrstad, som ledde torrläggningsverk
samheten uppe i Nord-Tr0ndelag lyfter i en 
minnesartikel från 1958 särskilt fram 1930-
talets inledande år. Då kunde sällskapet ut
nytga den höga arbetslösheten för att dika 
ut och stubbrensa stora arealer: människor 
var så desperata på a rbete a tt det inte var 
någon som ens frågade hur dålig lönen var 
när de erbjöds arbete. Syrstad framhåller 
kåserande att det var de billigaste arbeten 
som utförts i Norge sedan 1914. I själva ver
ket betonar han dock omedvetet den dåliga 
ekonomiska rationaliteten i företagen. 101 

Vethe betonade i si njubileumsskrift från 
1952 att det var väl känt att fastlandsmark 
lämpad för kolonisering eller nyodling i det 
närmaste tagit slut, varför han antog att 
my1jordarnas b e tydelse ytterligare skulle 



öka i framtiden. 102 Koloniseringen hade dock 
spelat ut sin roll på 1950-talet. 30-talets situa
tion, med brist på arbete och låga löner var 
bytt i motsatsen: det rådde brist på arbets
kraft inom jordbrukssektorn, men samtidigt 
hade också efterfrågan på ny jord sjunkit 
kraftigt. Sällskapet Ny Jord ändrade inrikt
ning, till att stödja de kolonat som redan 
bildats. 103 Sällskapets direktör J ens Hegge
lund Smith uttryckte sig tydligt nog: när folk 
kunde få en bättre förtjänst för lättare jobb 
minskade intresset för inre kolonisation. 104 

Den fi nska mellankrigstidens historia är 
intressant. Finland låg långt efter till exem
pel Sverige vad gällde industrialiseringen, 
och den del av befolkningen som livnärde 
sig på j ord- och skogsbruk var ännu mycket 
hög - dubbelt så h ög som i Skandinavien . 
Krigstidens prövningar, med utestängd 
spannmålsimport och stor brist på handels
gödsel, skapade en medvetenhet om och en 
oro för landets ringa j ordbruksproduktion. 
Självförsörjningsmålet aktualiserades. Detta 
resulterade bland annat i en nyodlingstävlan 
1916 och 1917. 1 994 odlare, mest småbru
kare deltog, och tog upp 3 305 hektar och 
ökade landets samlade jordbruksmark med 
0,15%. En n y, större tävling genomfördes 
1920 och 1921. Nu deltog hela 56 000 odla
re, varav tre fjärdedelar var småbrukare, de 
vilka tävlingsarrangörerna främst hade i 
åtanke. 25 000 hektar vanns i och med den
na tävling, en ökning med 1,25% av jord
bruksarealen. Kostnaderna från det allmän
nas sida för dessa tävlingar var mycket stora; 
för den senare tävlingen låg de på m ellan 
1 800 och 3 000 mark per hektar. 105 

Överhuvudtaget var de n nya finska staten 
redo att satsa stora pengar på att stärka jord
bruket. Den begynnande industrialisering
en motverkade inte detta, eftersom denna i 
Finland i grund och botten var baserad på 
trä. Behovet av industriarbetare innebar 
därmed också ett behov av ett lantbrukspro
letariat. Detta kunde delvis tillgodoses ge
nom torparväsendet men också genom bil
dandet av kolonat, vilka var så små, att dess 
innehavare inte fullt ut kunde livnära sig på 
dem. Även i Sverige, i Norrland, bildades 

sådana kolonat i syfte att tillgodose träindu
strins arbetskraftsbehov (se kap. 10) .106 

Kolonatrörelsen var visserligen av äldre 
datum i Finland. Den tog fart i och med en 
ny lagstiftning år 1902 vilken underlättade 
lånemöjligheterna för "arbetsföra, välkända 
och driftiga personer, vilka icke med egna 
medel äro i stånd att åt sig anskaffa mindre 
j ordbrukslägenhet eller 'eget hem"'. 107 Rörel
sen stärktes emellertid ytterligare med en ny 
lag år 1922. Under 20-tale t bildades cirka 
30 000 kolonatlägenheter. 108 Samtidigt fanns 
i den nya staten , som Maria Lähteenmäki 
framhållit, en tydlig vilja att stärka och för
stora den finska befolkningen i gränsområ
dena: Petsamoområdet som tillfallit Finland 
vid fredsöverenskommelsen 1920, samt en 
rad kommuner i Karelen, Lappland och 
Kuopio län. Detta projekt innebar en kraftig 
injektion av statliga ekonomiska medel i 
dessa områden, huvudsakligen i syfte att för
bättra och utöka deras j ordbruk. Gränsbyg
dens befolkning skulle tjäna som Finlands 
"odlingsvakter". Mosskulturen var en viktig 
del i detta. Lähteenrnäki lyfter fram flera ex
empel, som att myrdagar arrangerades i So
denkylä i Lappland 1924 med visningar av 
mossodlingar, och att det bildades lokala 
mosskultursällskap såsom Kajana myrodlings
vänner (Kajaanin suonviljelysystävät). Den
na utveckling fortsatte in i 1930-talet: så sent 
som 1941 presenterades en övergripande ut
veck.lingsplan för det agrara arbetet i gräns
bygderna, en plan som inrymde ökadejord
bruksarealer och stora satsn ingar på jord
brukarnas yrkeskunskaper. Mellan 1923 och 
1938 ökade jordbruksarealen i gränsregio
nerna med 83 procent, och stora delar av 
dessa marker var torvmarker. 42 800 hektar 
sådana utdikades.109 

Vi har sett ovan att energitorvens period 
blev kort i de flesta länder, i och med sten
kolsprisets tillbakagång till nivåer liknande 
eller lägre än dem som gällde före kriget, 
varmed torvens konkurrenskraftförsvann.110 

Ett undantag var Smjetunionen. Lenin skall 
en gång tydligen ha sagt att kommunism var 
det samma som so\'.ieternas makt samt en 
fullständig e lektrifiering av landet, och i 
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So\jet genomfördes kraftiga satsningar på 
alla typer av energiti llgångar. Dit räknades 
landets enorma torvti llgångar. 1927-28 skall 
landet ha producerat5,3 miljoner ton bränn
torv, redan det en hög siffra. 1940 produce
rades 32 m iljoner ton. Kring 1950 nyttjade 
So\jet mer bränntorv än alla andra länder i 
världen gjorde tillsammans.111 

I en rad europeiska länder fick bränntor
ven en renässans under det andra världskri
get. I grund hade villkoren för den industri
ella torvtillverkningen dock inte förändrats, 
vilket ledde till att frågan försvann lika 
snabbt från dagordningarna när kriget var 
slut. Även om intresset höll i sig längre i 
Norge än på andra håll, kan det ändå tjäna 
som exempel: Norge var vid denna tid i hög
re grad än till exempel Sverige beroende av 
utländska energikällor. Elektrifieringen gick 
också långsammare än i Sverige. II2 Under 
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1940- och 50-talen sattes stor till tro och stor 
förhoppning till torven som en framtida 
energikälla. Efter kriget tillsattes en Ved- og 

torvkornile, vi lken ledde fram till bland annat 
nya medel för Myrselshaf1ets försöksverksam
het. Likaså fortsatte torvmarksinventering
arna in i 50-talet.1I 3 Det största problemet att 
övervinna sades vara personalkostnaderna; 
torvutvinning var fortfarande mycket arbets
krävande och därtill var arbetet ute på fäl
ten föga attraktivt. II 4 Svårigheterna att göra 
bränn torven lönsam i förhållande till andra, 
importerade bränslen visade sig dock vara 
oöverstigliga, och redan en bit in på 50-talet 
var de optimistiska tongångarna kring bränn
torvens framtid utbytta mot ett allmänt oin
tresse. Torvupptagning för hemmabruk för
svann ett tiotal år senare även från kustland
skapen, där det tidigare varit ett självklart 
inslag.115 

Figur 12:8 

Föreningens dåvarande föreståndare 
Hemfrid Witte (1877-1945) skrev Der 
Schwedische Moorlmlturoerein. Seine Or
ganisation und seine Tätigkeil ( 1924). 
Det är ett exempel på hur den svens
ka organisationen presenterade sig 
för en utländsk publik. Boken är såväl 
en propagandaskriftsom en informa
tionsskrift. Den inleds med att torv
markernas stora betydelse för svenskt 
jordbruk och industri framhålls. Där
efter presenteras föreningens histo
ria, målsättningar, organisation samt 
försöksverksamhet. Tyska var det na
turliga valet av språk för föreningen, 
men en motsvarande text kom även 
ut på engelska. ♦ 



De minskade kontaktytorna 
Att mosskultu ren unde r mellankrigstid en 
var på ned gång på grund av ekonomiska 
och poli tiska ko nj un kturer fram går av a tt 
den svenska föreningens utbyte med and ra 
föreni ngar o ch försökssta tioner fö refalle r 
ha m inskat rej äle. Visserl igen kunde Hjal
mar von Feilitzens frene Liska publika tio ns
verksamhe t knappast ersäuas hur som he lst 
efter att han lämnat före ninge n 1921. De 
som tog över var d ock in te helle r de impro
duktiva. En av de mer to ngivande persone r
na, H ugo Osvald , som defini tivt var e tt e r
känt namn in om to rvmarksforskning, om 
in te anna t så genom ha ns avhand ling Die 
Vegetation des H ochmoores Komosse (Uppsala 
1923), ha r även han en gedigen p ublika
Lionslista. Efter att ha d ebu terat som skr ift
ställa re inom Mosskulturfören ingens hägn 
1916 med en tidiga re nämnd artike l i en 
tysk mosskul turtidskrift, va r dock d ennes 
tyska alster sällsynta: inklusive avhand lingen 
en handfull titlar, och ingen alls efter 1925. 
Osvald förefa ller ime heller ha vinnlagt sig 
o m a tt publicera sig i de nord iska tidskrif
terna. Det betyder förvisso ingen ting, då 
d essa kunde anLas beh ä rska svenska och 
dä rmed ta del av alla rön genom den svens
ka tidskriften. Ett studium av d e t register 
över tidskriften som utkom 1936 visar dock 
att a rtikla r som redogjorde för utlandet var 
i avtagande under 1920-tale t och närmast 
obefintliga under 30-tale t. I samband m ed 
Hernfrid Wittes och Otto Djurles resor till 
Dan mark i början av 1920-tale t p ublicerades 
e tt an tal artiklar o m de danska förhållande
na. Efte r 1923 förekommer emellertid Dan
mark in te alls längre i fören ingens tidskri ft. 
Den sista artike ln o m no rska förhållanden 
trycks 1927. Samma år publiceras Djurles 
reseskildri ng från Finlan d sam t e n a rtike l 
o m finska to rvmarke r och brännodlingen , 
varefter även Finland, som dock aldr ig varit 
vä l representerat i tidskriften, gör sin sorti. 
Den publikationsverksamhet på utländska 
språk - tyska, engelska, finska, danska, nor
ska, några enstaka franska samt en rysk text 
- som Hj almar von Feilitzen uppehöll fram 
ti ll 1921 motsvarades inte av de senare ledan-

de företrädarna, med undantag för ett mind
re an tal engelskspråkiga publikatio ner. 

Vare sig Storbri tannien e ller Frankrike 
ges något utrymm e a tt tala o m i Svenska 
Mosskulturföreningens Tidskrift efter 1920. 
Dä remot uppmärksammades USA i en lång 
följetång 1928-29 med anledning av att Hugo 
Osvald under 1927 hade geno mfört en resa 
där. Av större intresse än dessa länders osyn
lighe t ä r eme llertid att även Tyskland saknas 
i 30-taleLS tidskrift, med undan tag för Man
ne Stenbe rgs skildring av sin studie resa dit 
år 1935. 11 6 Detta är än mer anmärkningsvärt 
med tanke på att försöksstationen i Bremen 
under 30-talet utvecklade en ny metod , som 
gick ut på att torvmarken djupplöjdes och 
sand i stora mängder inblandad es maski
nellt. Den na metod ko m att bli gängse un
der 1950- och 60-talen , då ytterligare areale r 
torvmark lades under plogen bland anna t i 
Emsland, nu i syfte a tt be reda odlingslägen
heter åt den tyska f1yktingsströ mmen från 
öst - det ä r dock en annan historia. 11 ; 

Avslu tning: mosskulturen från 
centrum till periferi 
Vilka slutsatser kan dras av ovanstående ex
pose? En central slutsats måste vara att moss
kul turen gick från att vara en central före
teelse ti ll en pe rifer. Under dess glansdagar 
fra mhö lls först mossodlingen, och sedan 
även d en industrie lla torvutvinningen, som 
centrala delar i lösningen på för samhällets 
utveckling avgörande pro blem: emigra tio
nen,jordh u ngern, flykten från landet, ene r
gibristen. Mosskuln ,ren skulle bibringa he la 
lände rs o utsägliga nytta . All t detta kulmine
rade under krigsårens kr istillstånd. Därefter 
gick föränd1i ngen emellertid ganska snabbL 
Torvfrågan dog sotdöden, och mossod ling
en margina liserad es. De n försvann inte : 
tvä n o m förekom ännu stora mossod lings
företag i till exempel Norge, i Finlands gräns
bygder, Norrland och på Jylland. Det är dock 
uppenbart att dessa om råden var perifera i 
Eu ropa - och ofta perife ra även inom de 
nämnda länderna. På samma sätt blev moss
ku lturen som företeelse perifer: den kunde 
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inte längre prestera någon lösning på de 
nya problem det industrialiserade Europa 
stod inför. I tider av mekanisering, snabbt 
fallande jordbrukspriser och ökad produk
tion låg inte lösningen på jordbrukets pro
blem i att bryta ny torvmark.Jag har redan i 
en tidigare uppsats framhållit detta vad gäl
ler Sverige, men resonemanget kan föras 
över på stora delar av Europa. Endast i mer 
totalitära länder, som de t nationalsocialis
tiska Tyskland och i Sovjet, kunde torve n 
tillskrivas en avgörande betydelse. Men d å 
skedde det på tvärs mot ekonomisk rationa
lite t och genom ett tragiskt och ovärdigt 
överutnyttjande av mänskliga resurser. 

En andra slutsats av intresse är att det tyd
ligen fanns en specilik nordisk/germansk så 
kallad rationell masskultur. Den slog inte 
igenom i England och Frankrike; den var en 
annan än den ytterst rationella masskultur 
som bedrevs i östra USA. Den utgick från 
Tyskland och spred sig till länder som stod 
närmare Tyskland än andra västeurope iska 
stormakter. Ett ögonkast på skönlitteraturen 
kan ge e tt visst stöd åtminstone för att de 
nordiska länderna har en särski ld relation 
till mossarna och dess odJing.J ohan Ludvig 
Runebergs korta dikt står i skuggan av stora 
episka ski ldringar av masskulturens möda i 
Norge, Sverige och Finland: Hamsuns Mar
kens gröda, Torpare n Pekkas oändliga slit i 
Väinö Linnas Högt bland Saarijärvis moar, 
Sara Lidmans ski ldringar av nybyggarlivet i 
Norrland , Ivar Lo-:Johanssons fars kamp i 
Analfabeten. Även hos en dansk författare 
som Hans Scherfig fi nns slitet på torvmos
sarna liksom på ljunghedarna med åtmi nst
one i periferin, till exempel i Den försvunne 
ämbetsmannen och Fryclenholm. Jag är förvisso 
ingen kännare av internatione ll li tteratur, 
men några, till exempel engelska e ller fran
ska motsvarigheter till denna litteratur, kän
ner jag inte till. Människans arbete på mos
sen, och att erövra dess mark för sin egen 
nytta, är en del av den framstående nordiska 
litteraturen. En rimlig förkJaring till varför 
de nordiska länderna kom att bli bärare av 
en rationell masskultur är att d e längre än 
England, och på ett annat sätt än Franluike, 
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behöll sin agrara prägel långt in i industria
liseringen. Till det kommer det självklara 
faktum att de nordiska länderna ännu mot 
slutet av 1800-talet var rika på tämligen o rör
da (om ej inte tidiga re u tnyttjade, genom 
till exempel bete och slåtter) torvmarker, en 
förutsättning för all rnosskultur. 

En tredje slutsats är att d en ratio nella 
masskulturen var dyr. De storskaliga moss
kulturprojekte n kostade så mycket a tt ge
nomföra, att de ofta var beroende av tillgång 
till gratis e ller mycke t billig arbetskraft: 
straffångar i Tyskland och vid d en norska 
kriminalvårdens gård vid Maeresmyren; låg
lö neslavar vid Cunrau, e ller arbetslösa vid 
Hvam eller vid 1930-talets utdikningar av 
Saltmyran o ch Fetmyran i Norrland (se ka
pitel 2). Man kan därmed förstås fråga sig, 
om den rationella masskulturen alls var ra
tionell. Det räcker naturligtvis inte att en 
verksamhet bedrivs med vetenskapliga me
toder och utifrån vetenskapliga försök för 
att vara rationell. Den måste också vara ekono
miskt rationell, det vill säga bära sina egna 
kostnader eller åtminston e ställa kostnader 
i förhållande till vinster, di rekta och indi
rekta, på e tt vettigt vis. Så var knappast fallet 
med den rationella masskulturen i Tyskland 
och de nordiska länderna. Här kan, såsom 
hävd ats i fallet Norge ovan och i fallet Sve
rige tidigare, ideologiska skäl ha fördunklat 
den ra tionella syn en: drömmen om själv
ständiga bönder som försörjde sig på sin 
egen mark; drönm1en om en sjudande lands
bygd som en motvikt mot den rasande indu
strialiseringen; drömmen om en stark bonde
befollu1ing som ett värn mot socialism. Det 
måste dock bevisas av framtida studier, främst 
av den tyska massku lturen. 

Vikten av ekonomisk rationalitet vid si
dan av vetenskaplig rationalitet kan belysas 
av 1930-talets utveckling. I västvärldens mer 
demokratiska samhäJlen styrda av marknads
ekonomiska principer fan ns efter 20-talet 
endast mindre utrymme för omfattande ko
lonisationsprojekt e ller statligt understödda 
jordbrnksföretag. I tilJ exempel Sverige drogs 
förutsättn ingarna för masskulturen undan i 
och med det sena 20-talets och de t tidiga 30-



ta lets förändrad e j ordbrukssi tuation och 
kris; i Finland motiverades d en utifrån na
tio nsbyggande och na tion e lla argument, 
snarare än ekonomiska. Dä remot gavs d en 
storska liga mosskulturen en framträdande 
plats i Europas nya totalitära stater, där vare 
s ig marknadseko no mi e lle r hänsyn till 
mänskliga resurser styrd e politike n. När 
m osskulture n i lände r som Sve rige, Dan
mark och Finland inte längre fyllde någon 
stö rre social eller eko nomisk funktion , kom 
den att få ny kraft i SO\j etunionen och i de t 
nationalsocialistiska Tysk.land. 

Det tyska exemplet är inu·essant. År 1934 
grundlad es offici e ll t koncentrationsläger
su·ukturen i Tyskland. De första koncen u·a
tionslägren hade dock grundats redan un
der våren 1933. De tta år fi ck det torvrika 
Emsland sitt eget nätverk av koncen u·ations
läger. T ill e tt av d essa läger, Bö rgermoor, 
kom skådespelaren Wolfgang Langhoff bara 
några månader efter nazisternas maktöver
tagande. Under daglig misshandel och för
n edring från unga SS-soldater fick han ar
beta timme ut och timme in på de tröstlösa 
mossarna med att gräva diken, b ryta stub
bar, och så vidare . Langhoff frigavs efter 13 
månader 1934. Hans skildring från sin tid i 
Börgerm oor, Die Moorsoldaten, kom u t i 
Schweiz 1934 och var den första skildringen 
från tyska läger. Den kom ut i svensk över
sättning 1935 med tite ln Träskens soldater. 
Langhoff skrev i Börgermoor även visan Die 
M oorsoldaten, som kom att bli en motstånds
sång under nazisttiden: ,,Wir sind die Moor
soldaten und ziehen m it dem Spaten ins 
Moorl" (vi är mossens solda ter, och går med 
dragna spadar på mossen!). I Emsland fanns 
fram till krigsslutet 15 läge r. Dit ko m först 
ko mmunister, socialdemokrater och andra 
op positione lla, sedan mer reguljära fångar 
d öm da av civila elle r militära domstola r. 
Från och med 1939 o mvandlades d e till lä
ger fö r krigsfångar. Sam tliga fångar, oavsett 
ka tegori, fick arbeta med a tt täkta to rv och 
göra mossarna odlingsbara. 80 000 koncen
trationslägerfångar och mellan 100 000 och 
180 000 krigsfångar hölls i Emslägren . Av 
dem dog 38 000, varav 35 000 ryska krigs-

fångar.118 Noterbart i sammanhanget är att 
Dachau er Moos, som dittills varit hem för 
såväl j ordbruksko lonister som konstnärsko
lonie r, också d en fick si t t ko ncen trations
läger red an 1933 - Dachau. Tesen att torv
grävn ingen var cen tral för d en tidiga ko n
centrationslägerstrukturen lå te r j ag sanne r
ligen förbli oprövad. Fenomenet pekar dock 
på to rvgrävningens bristande ekonomiska 
rationalite t. 
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Förteckning över bilder och 
bildtexter 
Figur 
12:l Målningen återgiven på Internet: http:/ / www. 

pinakothek.de/ neue-pinakothek/ sammlung/ 
rundgang/ rundgang_inc.php?inc=kunsLle r&w 
hich=2740 

12:2 Bilden ä r av okänd fotograf och finns i Svenska 
Mosskulturföreningens arkiv, volym K4:16, Riks-
arkiveL. 

12:3 Sia/ens Muse11.mforKunsl, 3211 , Köpenhamn. Av
bildad med musee ts tillstånd. 

304 

MOSSKULTURFÖRENINGEN HADE LIVLIGA KON

TAKTER med vetenskapsmän i E uropa och de 
utländska studiebesöken vid försöksstationen 
i Jönköping och på försöksgården Flahult var 
talrika. 1907 gjorde den kände franske agri
kulturkemisten Louis Grandeau ett flera dagar 
långt besök, som redovisades i en serie entu
siastiska artiklar i Journal d 'agriculture prati
que. I anslutning till en växtodlingsutställning 
1910 sammanfattade Hjalmar von Feil itzen 
föreningens verksamhet och försöksresultat i 
boken Några praktiska e1farenheter i Moss
kultur. .. Redan året därpå kom en andra upp-

12:4-6 Se bildtexter. 
12:7 Thögersen 1942, s. VI. 
12:8 Wine, Hemfrid: Der Schwedische Moorlmlturverein. 

Seine Organ isation u nd seine Tätigkeil. K-u.rze 

A nweisungen, .Jönköping 1924, 31 s. Foto KB. 
Bokens engelska titel: The/,eat bog,· ofSweden and 

I he Swedish pea/ society. A shorl review, J önköping 
J 923. Även en svensk version fanns: Svenska 
mosskultu.rföreningen. Några vägledan de upplys
ningar,J önköping 1924. 

lbAOII ll/JUJP,·T•~•Uml 11~1m d1 ci11,ur, &tn111!._lldC~ eE-.,n,sa. 

r.'11! •<:ad J.,, ,.~•..,i,ap1 a. » fu,to-1>. '2!1•1\. lllol'Cl~•h - Hl'-tfO•. 

HtCKOJihKO npaKT.HqecKBX'b 

yKa3aHifl IIO RYJlhTypt 60JIOT'h. 

CoCTil.DIU'h un !JCUOBa ai n 23-X"b JJ.i•reei:i O'lll:,lT~ 
noll )flla,rc.1nuocm (1887- 1A09 r.) 

l11Je1mli O~wr!I 11 !J!l!ID mol\ 

li · Ut,."TM~ll~ Pl'l, 
19.lf 

laga och samtidigt översattes boken till ryska 
genom den nyinrättade Kulturtekniska kommis
sionen i Sankt Petersburg. I förordet poängtera
des att man i Ryssland hade enomrn arealer myr
mark, men inte alls samma erfarenhet eller ve
tenskapliga nivå som Svenska Mosskul turföreni ng
en. Föreningen gav 1917 ut boken Om bränntorv 
och bränntorvberedning av Hjalmar von Feilit
zen, föreningens botanist fil. dr Emil Hag lund 
och kulturingenjören (agronomen) Anders 
Bauman. Även denna bok översattes samtidigt 
t ill ryska, av Ryska statens torvkommission. ♦ 
Fredrik von Feilitzen 



KAPITEL 13 

Pluddertorv, tramptorv och 
maskin torv. 
Om torvtäkt och torvanvändning i 
Sverige 1800-1950 

Ronnie Lil:Jegren 

En viktig verksamh et i det gamla bo ndesam
hälle t var au skaffa bränsle. I skogrika o m
d elen kun de de tta lösa sig ganska enke lt -
föru tsaLt a tt d e t fanns kog e ll er a tt man 
had e lov att samla fallvecl. Där skogen var en 
bristva ra blev de t svåra re. Då måste man an
vända andra type r av bränsle. De t viktigaste 
va r då torv i olika form er. To rvtäkt bl ev e n 
viktig sysselsätuiing, vilken fick sin plats både 
i tid och rum bland alla a ndra sake r som 
måste göras. De t var e tt tungt arbe te, och när 
industrialiseringen senare avsatte sina spå r i 
samhällslivet, var de t nan1rligt au man tidigt 
fö rsökte göra de tyngsta torvarbc tena maski
ne lla . Därmed utvecklades e n rik flo ra av 
enkla maskine r och ano rdningar, vilka i sin 
tur ofta snabbt blev omoderna och e rsattes 
av bättre utrustning. Så småningom kollap
sade hela bränntorvshanteringen när oljan 
blev elen viktigaste energikällan. Hela denna 
pe riod av uppgång och fa ll ligger ino m en 
hundraårsperiod mellan 1850 och 1950. Den 
sammanfaller med många andra, liknande 
aktivite te r, som utdikning av sj öar och våt
marker, totaluppodlingen av jordbruksland
skape t och skapande t av moderna kommu-

nika tio ner, och det kan vara svårt att säga 
vad som var orsak och vad som var verkan i 
allt de tta. I alla hände lser ä r de t en viktig 
uLvecklingsfas i vån lands historia. 

Det va r in Le ba ra bränntorv som var en 
viktig torvprodukL under den här tiden. Den 
rymmer också h isto rien o m en annan pro
dukt med kopplingar till vår sentida histo
ria, nämligen to rvströ. Den möjliggjorde en 
mode rniser ing av djurhållningen och den 
var en av hörnpela rna i den latrin han tering 
som omvand lade städe rna från snuskhål till 
modernare miijöer. De t aktuella tidsavsni t
te t var också eu århundrade då man expe ri
mente rad e friskt m ed möjlighe te rna att ut
nyttja landskape ts resurser även på andra 
sätt. To rvpulver, Lorv som kemisk råva ra, bri
kettillverkning och den o mhuldade sprittill
vcrkningen - allt prövade man med torv som 
råvara. Det mesta är väl olönsamt i dag, men 
de t är ändå prövat. 

Torv kan, som framgår av exemplen ovan , 
användas på olika sä tt. Hur man än använ
de r elen , må te den förs t tas upp och göras 
ti llgänglig. Efte rsom använd ningen av torv 
på många sätt ä r knuten till täktmetoclerna, 
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har jag i det följande valt att i hög grad låta 
dessa bilda utgångspunkt för en indelning. 
I min text kommer inte täkt och produktion 
av växttorv att behandlas, eftersom denna 
till stor del faller i tidsavsnittet efter 1950 
och därför behandlas i en annan uppsats i 
denna volym. 

Torvtäkt före år 1800 
Torv har täktats sedan urminnes tider i Sve
rige. Det finns danska fynd av torvspadar 
från järnåldern och några mera oklara så
dana från svenska torvmarker. 1 Om de an
vänts för strötorvtäkt elle r bränn torvtäkt är 
oklart, men det troliga är det sistnämnda, 
eftersom strötorvanvändning förefaller mera 
sentida än bränntorvsanvändning. Dock är 
litteraturen om torvtäktens äldsta historia i 
vårt land mycket sparsam.2 

Att använda torv som bränsle innebär i 
m ånga fall mera arbete än att använda ved, 
varför man nog flerstädes favoriserat veden. 
Arbetsinsatsen i själva täkten kan ungefär 
jämställas med vedhantering, men torvtäkt 
kräver också mycket initialarbete med drä
nering och annan täktberedning. Bränn torv
täkten har därför i hög grad följt avskogning
en och bristen på vedbränsle. Gamla kultur
bygder, där skogen försvunnit till förmån 
för odlingen, har ofta också gammal torv
täkttradition. Flera källor m enar att Skåne 
och Halland är de landskap där man först 
började täkta bränn torv, och att detta skedde 
på 1600-talet.3 Detta överensstämmer inte 
med de i Danmark k..lart belagda och i Sveri
ge antagna fynden av järnåldriga torvspadar, 
och man får kanske tänka sig att bränn torv
täkt praktiserats betydligt tidigare i åtmin
stone delar av Sverige. Ett annat alternativ är 
att den äldsta torvtäkten i stället gällde strö
torv. 

Från 1700-talet finns ett flertal belägg för 
bränntorvtäkt, men få eller inga belägg för 
strötorvtäkt:1 Den täkt som finns beskriven 
är redan varierande och anpassad till trak
tens torvmarker, varför den inte verkar vara 
nyligen påbörjad. Den har också satt så pass 
djupa spår i landskapet att betraktarna i 
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vissa fall förfasar sig över dem. I till exempel 
Skåne hade bränn torvtäkten ställvis helt 
omgestaltat landskapet redan långt före skif
tena. Detta är en erfarenhet som jag gjort 
efter studie r av kartmaterial och andra arki
val ier från olika tider.5 Normalt brukar man 
använda skifteskartor samt i Skåne den väl
kända Skånska Rekognosceringskartan för 
att få ett grepp om det landskap från bö1jan 
av 1800-talet som människan endast påver
kat måttligt.6 Detta är dock inte tillräckligt. 
Ett gott exempel är Österlen runt Simris
hamn. Redan Linne påpekade att det områ
det var e tt av Sveriges mest uppodlade. Där 
finns i dag näs tan inte en enda torvmark 
markerad på topografiska kartan. Ändå kun
de man där, från de sex socknar som ligger 
närmast Simrishamn, skicka över 800 lass 
torv in till staden årligen på 1790-talet. 7 

Manuell torvtäkt 
Torvtäkt var från början ett manuellt arbete. 
Det hade sin givna plats i den årsrytm som 
styrde det mesta i det gamla bondelandska
pet. Man började bränn torvtäkten efter vår
sådden och det mesta arbetet var avklarat 
innan midsommar.8 Strötorvtäkten däremot 
kunde ske senare under sommaren eller un
der den tidiga hösten. Arbetet bedrevs från 
början enbart som sticktorvtäkt (se nedan) , 
men kom så småningom all anpassas allt 
mer till d e torvlagerföljder man arbetade i, 
varför det utvecklades ett stort antal olika 
täktmetoder, framför a llt när det gäll de 
bränntorvtäkten. Torvmarkema i en bygd är 
ofta av samma slag, medan de varierar jäm
fört med andra områden. Därför fick också 
metoderna, och inte minst namnen på dem, 
på den producerade torven och på de an
vända redskapen lokal prägel och utbred
ning. 

Bränntorvtäkten under 1800-talet var 
främst h usbehovstäkt. Därför var den till en 
början inte så intressant för staten. När kol
impo rten så småningom ökade och indu
strialiseringen bö1jade på a llvar, började 
man se torven som ett inhemskt al ternativ 
till importerad kol. Då blev det också intres-



sant att göra även husbehovstäkten effektiv 
och lönsam. Där för pu blicerades ett flertal 
o li ka artiklar och informationsskrifter som 
beskrev torvtäkLens o li ka metoder. 9 Den 
tidsmässiga förd elninge n av dessa talar sitt 
tydliga språk. Det finns ett fl ertal från slute t 
av 1800-talet och bö1jan av 1900-talet fra m 
till och med första världskrige t och sedan 
också någon e nstaka frå n andra världskri
get. Vad som skrivits därefte r är snarare hi
storiska ti llbakablickar. 

Figur 13:la-b 

Verktyg för sticktorvsupptagning. JllustraLioncr 
ur T.B. Olbers, \fåra torfmarker och deras tillgodo
görandR i industriellt hänseende, Stock11olm 1908, 
s. 90 och 93. Där står under den första bilden 
följande all läsa: "De verklyg, hvilka äro bchöf
liga vid torfvens stickning, äro: en vid en stång 
fäst skyffelfonnig knif (fig. 15), e n st.örre spade, 
med i förhållande till skaflet vinkelböjdL, i det 
närmaste ovalformigt blad (fig. 16) , en mindre 
spade af samma form (fig. 17), skollkärra och 
plank till vandring vid utkörning." Den andra 
bilden visar en torvstickare för användning i 
mossar som inte kan torrläggas genom dikning. 
Olbe rs hade varit såväl elev som lärare vid den 
statliga torvskolan i Markaryd . 1909 startade 

Sticktorvtäkt 
Den äldsta kända torvtäktmetoden är stick
torvtäkt. Den inneba r helt enkelt a tt man 
grävde upp torven med spade och sedan 
lade u pp den för torkning. De första stick
torvtäkterna var troligen ytliga och krävde 
ytterligt lite dikning och dränering. Man täk
tade he lt enkelt där det gick. Så småningom 
u tvecklades såväl redskapen som behan d
lingen av täkLområdcna, och på 1800-tale t 
var detta reda n e n metod med egna special-

han Svenska To1findustriens Tidskrift. Se 
kap. 14 om torvbubblan 1900-1925, s. 
339. ♦ 
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redskap. För bränntorvtäkt har den främst 
använts på riktiga högmossar och främst då 
i höghumifie rad vitmosstorv. I till exempel 
Skåne har den dock också kommit till an
vändning vid bränn torvtäkt i kärrtorvlager
följder med god, sammanhållande kärrtorv. 
Täktmetoden är för övrigt snarlik för strö
torvtäkt. Den enda skillnaden är, att man 
gör olika stora torvklumpar. Sticktorvtäkten 
upphörde i Sverige i huvudsak innan andra 
världsk1iget, men kvarlevde som husbehovs
täktmetod fram till 1950-talet. 

För att man på ett rationellt sätt skall kun
na bedriva täkt med denna metod krävs drä
nering av täktområdet. Eftersom torvtäkten 
är en säsongsysselsättning, behöver inte drä
ne1ingen vara så effektiv, utan bara så bra att 
den håller täktplatsen något så när torr un
der några månader på försommaren, då ne
derbörden är låg i Sverige. Detta medförde 
att den tidiga sticktorvbaserade bränntorvs
tillverkningen ofta lokaliserades till kärr
lagerföljdet~ där höghumifierad torv var lätt
are att komma åt än i högmossarna. Dessa 
lagerföljder var också lättare att dränera ge
nom enkel dikesgrävning, än de stora hög
mossarna. Därför blev metoden först och 
främst vanlig i områden med gott om kärr
lagerföljder, till exempel södra Skåne och 
d elar av Blekinge. Den användes också all
mänt vid torvtäkt i Norrland på de så kallade 
Norrlandsmyrarna. De tid iga sticktorvtäk
terna i högmossar, till exempel i Småland 
och norra Skåne, återfinns ofta i högmos
sarnas kantzoner dä r dräneringen är bättre 
och torven mera lä ttillgänglig än uppe på 
högmosseplanen. 

På 1800-talet kom man igång med stora 
dikningsprojekt, vilka ofta syftade till att vinna 
mark i de kärrzoner, de så kallade mosselaggar
na, som omger större mossar. Därmed fick 
man också möjligheten till att dränera aj älva 
högmossen på köpet, varför sticktorvtäkten 
i högmosselagerföljde r tog fart. Ett problem 
i samband med bränntorvtäkt på högmossar 
är, a tt den höghumifierade vitmosstorv som 
är den bästa bränn torven, till följd av klimat
utvecklingen ligger under flera meter rjocka 
lager med låghumifierad vitmosstorv. Den 

308 

senare är främst lämplig för strötillverkning, 
eller i nutid för tillverkning av frästorv. Där
för är de t nog ingen tillfällighet att dräner
ingen av högmossarna och torvströtillverk
ning i högmossarnas ytlager kommer ungefär 
samtidigt. Dräneringarna gav möjligheter 
för täkt i högmossar och torvströtillverkning
en behövdes helt enkelt för att man skulle få 
tillgänglighet till den underliggande bränn
torven. 

Efter dikningen, som fick förnyas allt efte1'
som täktandetfortsatte, påbörjades ajälva täk
ten. Den krävde, för att vara rationell , med
verkan från flera personer. Man arbetade 
längs en schaktkant. Minst en person stod 
nere i schaktet och en på schaktkanten. Den 
sistnämnde gör lodräta snitt neråt i schakt
väggen och den eller de som arbetar nere i 
schaktet gör horisontella snitt för att skilja 
av torvstyckena. Dessa är ofta i storleken 30 
x 15 x 8 cm. När de skurits ut kastas de upp 
på schaktkanten, vilket blev allt mera arbet
samt, ju djupare man kunde skära. För a tt 
underlätta d etta, konstruerades varierande 
typer av redskap som möjliggjorde att man 
drog upp torvklumparna uppifrån när de 
skuri ts loss. Väl uppkomna togs to rvk..lum
parna omhand av övrig arbetskraft, som ofta 
bestod av äldre män m ed visst arbetshandi
kapp samt kvinnor och barn. Till en början 
lades torvklumparna ut på marken för att 
rinna av och bö1ja torka upp. Så småningom 
restes torven, d e t vill säga tre torvstycken 
ställdes tillsammans på högkant och ett fjär
de lades över som ett tak. När de b livit lite 
torrare, sattes de upp i glesa runda staplar 
med lufthål mellan va1je stycke. Konstruk
tionen var inte o lik den som används när 
man bygger en snölykta. Detta kallades, be
roende på lokal u-adition och var i Sverige 
d e t skedde, för att man käglad e, kullade, 
kuade eller stackade torven. Efter ännu en 
torkperiod var den så klar att köras hem till 
torvboden, där den fick ligga tills den skulle 
användas eller säljas. Det finns många vari
anter på hur torven ställdes vid den första 
torkningen och hur den senare torkades. 
Även bränntorv kunde till exempel torkas 
på hässjor, på samma sätt som strötorv. I de 



fall torvmosseägaren sålde torv e ller enbart 
täktade för eget behov, kunde uppstapling
en ske i en kla torvlador ute på mossen. 

Den här beskrivna täktmetoden gick bra 
att anvä nda i till exempel höghumifierad 
vitmosstorv och höghumifierad kärrto rv, 
torvslag som vanligen hå lle r bra ihop. Det 
blev därför d en gängse täktmetoden i stora 
de lar av Sverige. I vissa områden där hög
mossar saknas, ti ll exempel i Blekinges mel
lanbygd och i delar av Halland, kunde man 
köpa torv från de inte alltför avlägsna skogs
bygderna där högmossar förekom. Där av
ståndet till riktiga högmossar var större, till 
exempel i tora delar av Skåne och i Ble
kinges kustland , tillg rep man i stället andra 
täktmetode r. 10 

Pluddertorvtäkt 
Pluddertorvtäkt kan användas som samlings
namn på o lika m et0d er som inrymde e tt 
moment dä r torv från olika skikt på något 
sätt blandades, samtidigt som vatten tillför
des. Av den erhållna sme ten göt man sedan 
torvklumpar. Namnet kommer från den tro
ligen skånska beteckningen "pludclra", som 
avser elen smet man åstadkommer med me
toden eller möjligen det ljud som alstras un
d e r blandningsförfarand el. När metoden 
användes, var det nog bara på sina ställen i 
Skåne som d en folkl igt kallades pluclder
torvbereclning. Det finns massor av lokala 
va1ianter av denna me tod, och var och en av 
dem tycks ha haft ett eget, lokalt namn. Me
toder som älttorv- och klapptorvberedn ing 
kan till exempel es som varianter av p lud
dertorvberedning. Dock leder det för långt 
att tränga djupare in i de tta här. Flera förfat
ta re har behandla t p ludd en o rvtäkten u r 
många olika aspekter. 11 De fl esta anser a tt 
me toden har kommit från Nederländerna, 
kanske på 1700-taJe t. Sin största utbredning 
hade d en unde r 1900-taJets första fjärdedel. 
Metoden användes dock här och var i Sveri
ge, främst för husbehovstäkt, fram till 1950-
talet. 

Pluddertorvbered n ingen började med a tt 
man genom köp förvärvad e en ruta i torv
marken, såvida man inte sj älv ägde den. Ru-

tan var ungefär fyra gånger fyra me ter stor. 
Därefter grävde man sig ner mitt i rutan så 
djupt man kunde e lle r vågad e. Vattnet som 
rann ti ll östes bort med ämbar eller i vissa 
fall med en pumpanordning enligt princi
pen för Archimedes skruv. En sådan kalla
des i Skåne för en vannsladdra. Torven som 
grävdes loss revs antingen ner på schaktbott
nen eller kastades upp vid schaktkan ten. 
Den blandades där med vatten till en sm et. 
Nere i schaktet skedde blandningen genom 
att man trampade nmt i smeten tills elen blev 
homogen. Om m an blandade torven uppe 
på land, kunde de t ske direkt på m arken e l
ler i en sto r låda kallad back eller smir. Det 
kunde också ske i en torvtrampa. Den sist
nämnda va r en fördjupning i marken, fyra 
till åtta m i diameter och ofta stenklädd in
uti. Sådana to rvtrampor hittar man ibland 
ännu i kan12onerna av gamla torvtäkter. Även 
på land skedde blandningen genom tramp
ning "för hand", men man kunde ibland ta 

hästar eller oxar till hjälp och låta dom tram
pa runt i smeten . Så småningom bö rjade 
man också använda lång mala backar, i vilka 
en axel försedd med flera propelle rvingar 
roterade, d riven från en hästvandring. Då 
kunde man lägga in torven i ena ä nden av 
lådan och sedan lå ta den mer elle r m indre 
auto matiskt matas ut i andra änden. Det 
fanns också blanclni.ngsapparater som såg ut 
som lodrätt stående rör, i vilken en skruv ro
terade, direktkopplad via en häsLvandring . 
Från början användes dessa för blandning av 
lera när man gjorde lerfyllningen till så kaJl
lacle "klineväggar" i korsvirkeshus och när 
man slog tegel. Från Torreberga mosse öder 
om Lund finns dokumenterat en blandnings
mekanism som bestod av en tunna med hjul 
i kortändarna.12 Tunnan fylldes till drygt 
hälften med torv och va tten , ge no m en 
lucka i långsidan. Luckan slängdes och tun
nan drogs omkring av en häst tills torven var 
blandad. Därefte r tömd es tunnan u t på 
torkfälte t. Hur ma n än gjorde, blev slulre
sultatet en trögflytande gröt, vilke n bestod 
av e n våt blandning av olika torvslag frå n 
o lika lager i to rvmarken. De ofta tunna lag
ren med god t0rv fick därmed dryga ut och 
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framför allt hjä lpa till atL hålla iho p sämre 
och smuligare Lorvslag. 

TorvsmeLen fördes dä refter till to rkfälteL, 
där man på e tt elle r annal sätt förfärdigade 
torvstycken i de n ungefärliga storleken 25 x 
14 x 8 cm. Även detla kunde ske på olika säll. 
Bäst blev stycke na när d e göts i formar. För 
ända målet hade man då stora flyttbara for
mar med pla ls för många LOrvblock och utan 
lock och bo tten. I dessa pressades torven 
ner och jämnades t ill, varefter fo rm e n lyftes 
upp och flyttades. De fo rmade LOrvblocken 
låg d å kvar på ma rken. Fo rmarna kunde 
också vara m indre, med plats för bara några 
stycken torvblock i taget. Då skedde fo1·m
n i ngen på e tt bord, varerter torvstyckena 
lad es u t på marken för att to rka. 

På a ndra ställen tillämpade man tjock- e l
le r tunngjutning, vilket innebar att to rv
smeten breddes ut på ett plant unde rlag i 
e tt lager, vars tjocklek antingen motsvarade 
torvblockens blivande tjocklek e lle r bredd. 
Därefter 1-istades lagret med e n torv1ist, det 
vil l säga en pinne med några påfästa u·äkni
var i ena änden . Träknivarnas avstånd mot
svarade då antinge n bredden eller tjockle
ken på de blivande torvblocken. Efter ä nnu 
e n ristning vinkelrä t mot den förra och med 
e n torvrist med knivarna på e tt avs tånd mot
svarande lä n gd en h os de b livande torv
blocken, lämnades det he la a ll torka. Därvid 
uppstod svaghctszoner i de fåror man ristat, 
och när torven bliviL så torr att elen hö ll 
ihop, brö t man he lt e nke lt bon torvblocken 
längs med ristningarna. 

Ännu en metod att framstä lla torvklum
par skall nämnas. Den kallades för att man 
framställde boll to n ,, och anv-ändes för riktigt 
dålig torv som inte kunde fås att h ålla ihop 
på annat sätt. Då kördes LOrven he lt e nke lt 
ut på torkfältet, där den togs om hand av ell 
antal knäliggande kvinnor som knådade till 
torvklumpar p å samma sätt som när man 
bakar bröd. Som sista mo ment lades dessa 
torvlimpor Li ll LO rkning i långa rader, va rvid 
var och e n fick ett tyd ligt handavtryck tvärs 
över i samband med att d e fö rflyttades. 

amnen på den torv som producerades, 
växlade lokalt. Oftast anknöt de till framställ-
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ningsmetoden , men en och samma meLOcl 
kunde bidra med e n massa namn. Exempe l 
på namn i samband med pludclertorvbered
ning är: pludden orv, backtorv, sm inorv, gjut
torv, tjockgju ten torv, tunngjuten torv, boll
torv, tramptorv, äluorv. klapptorv och rist
Lorv. 

Hur framställningen än gick Li ll , var de 
efterföljande momenten lika och känns igen 
från sticktorvberedningen. Torven torkades 
först så elen hö ll sam man. Därefter restes 
ele n geno m a tt några få klumpar sattes sam
man på högkan t. Nästa moment var att man 
stackade elle r kuade torven. När den torkat 
ordentligt, var den klar att köras in. För den 
som köpt en ruta i en torvmark var betal
ningen ofta, förutom en liten slant, att man 
lämnade hälften av den framställda torven 
till torvmosseägaren. Arbetet med torvtäk
ten blev därmed dubbel t så o mfatta nde. 
Trots de t tunga arbetet betraktades dock 
torvframställni ngen som ett positivt mo
ment i det annars ganska monotona a rbetet 
under bondeåret. De t beledsagades också av 
specie lla mattraditioner, åtminston e i Skå
ne, där "äggakaka" var ett stående inslag. 13 

Arbetsinsatsen vid manuell bränntorv
produktion 
Den manuella torvproduktionen var ell slit
jobb, oavsett om det handlade o m stickto rv 
e ller om pluddenorv. I många fall gjordes 
också torvarbetcl å t andra som dagsverken 
eller betalning för arrenden. Vid sticktorv
produktion ansågs ett t0rpardagsverke mot
svara ca 3 700 upptagna torvklumpar per 
dag. 1-1 Cirka 450 tycken motsvarar e n kubik
me ter, varför man all tså förväntade sig att en 
person skulle ta upp d rygt åtta kubikmeter 
torvk.l11mpar per dag. En särskilt duktig arbe
tare ansågs kunna sticka uppemot 16 kubik
meter t0rv per dag. Pluddertorvprodu ktio
nen var i högre grad ett lagarbete. Det ansågs 
an, om man hade fyra man i torvgraven, för
delade på två som river ne r och två som kas
tar upp torven, och fem "hjon" dä r uppe för 
att ta han d om elen uppkastade sme ten, kun
d e man få upp 25- 30 kubikmeter torvjorcl 
per dag. Detta kunde motsvara fyra till sex 



ton lufuorr torv. En annan källa meddelar 
att va1je arbetskarl borde ta upp minst fyra 
kubikmeter tonjord per dag, vilket är lite 
mindre än vad det tidigare nämnda exem
plet antyder. 15 

Maskin torvtäkt 
Pluddenorvtäkten förmedlar öve rgången ti ll 
den maskinella torvtäkten , eftersom den se
nare he lt en ke lt in nebar att vissa mome n t 
gjordes med maskin kraft i ställel. Redan un
der l 800-talets andra hälft förekom, som 
nämnts ovan, hästvandringsdrivna ältmaski
ner. Från 1800-taJe ts slut började man få till
gång till fotogen- och råoijemoLOre r. Dessa 
blev dock inte vanliga fö rrän fram å t 1910-
tale t. De kom då bland annat att användas 
för drift av torvmaskiner. Den gamla älttorv-

Figur 13:2 

beredningen fortsatte paralle ll t med ma
skintorvframställningen och fortfarande på 
1920-tale t framställdes flera tusen ton rorv 
på detta "gammaldags" sätt i Sve rige. 16 

I och med att motorer bö1jade användas, 
ändrade torvtäkten delvis karaktär. Husbe
hovsframställ ningen minskade och torvin
dustrier som producerade bränntorv för 
försäijn ing blev vanliga. En helt ny industri
gre n såg därmed dagens ijus. Denna indu
stri behövde maskiner. Det fanns gott o m 
små gjuterier i Sve1ige, en del av dem började 
specialisera sig på torvm askiner. 17 De större 
företagen annonserade alla i Svenska Moss
kulturfareningens Tidskrift. Redan ett ytligt stu
dium av annonserna visar, att de allra flesta 
industrie rna som producerade torvmaski
ne r låg i Skåne. De t var knappast någon ti ll
fällighe t, eftersom bränn torvtäkten där var 
intensiv. Även andra faktore r, såsom ett väl 

Dmna bild från Eckersholms /oroströfabri// i J önköpings län illustrerar, trots all den ärfollitmn, el/ av torotäktens 
lwvudsaldiga prob!,em: dess behov av mbetsl!raf!. Sr'lviil den omfattande dil!esgrävningen och den hävande slack
ningen av torv far torlrning, som framgc1r av bilden, som andra moment st'lsom upptagningen och ofta även Irans
por/en av /oro, utfördes far hand. Det innebar alt antalet arbetstimmar var stor/, vi/kel gjorde torven dyr och/eller 
ledde till användandet av lågavlönad arbeLskraji, fmrnför allt barn. Se även hap. 14 samt.figur 14:7 diil: 
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utbyggtjänwägsnät, bidrog säkerligen också 
till denna industrilo kalisering. 

Maskine ll torvproduktion bedrevs under 
första delen av 1900-talet på många stä llen, 
både [ör försä ijning ti ll allmänhe te n och för 
e n gårds e ller en industris behov. Jndu triell 
bränntorvprocluktion för direkt försälj ning 
ti ll allmänheten förekom främst i Skåne samt 
i Kronobergs, Ska ra bo rgs och Jönköpings 
län.18 Exempel på täktverksamhet knuten till 
e n industri är den som bedrevs av Släueröds 
Kraft AB i Skåne. Där drev man mellan 1908 
och 1922 ett kraftverk med torveldad ångma
skin. Ett annat exempel är Roslätts kraftverk, 
också i Skåne, där man producerade e lkraft 
med torvdrivna gasgeneratorer. 19 Under för
sta världskriget och tiden där omkring pro
ducerade även staten brännto rv, bland an
nat fö r frams1älln ing av elektrisk kraft till 
staden Västerås. Statens järnvägar hade då 
också egna torvtäkter på e tt tiotal o lika mos
sar för framställning av lokomotivbränsle 
och b ränsle för uppvärmning i vänu·um och 
liknande. Totalt framställdes för j ärnvägar
nas behov nera hundra tusen ton bränn torv. 
En sammanställning från Skaraborgs län vi
sar a tt det var förvånansvärt många indusuier 
som där höll sig med egna torvtäkter.~0 En
bart i det1a län fanns m inst ett ~j ugotal torv
tä kte r som d irekt ljänade någon industris 
behov. Bland torvanvändarna finns glasbruk, 
verkstadsföretag, brännerier, bryggerie r, ång
båtsbolag, linspinnerier, tändsticksfabriker, 
pappersbruk, trämassefabr·iker, porslinsfabri
ker och kraftverk. 

Ett torwerk bestod av tre huvudde lar, e n 
inmatningsd el, en processdel och en ullllat
ningsde l. Jnmawingsde le n tra nspor terade 
torven från dess plaLS i lagerföijden och upp 
till sj älva processdelen, där torven maldes 
och ho mogeniserades, för att slutligen pres
sas ut via uunatningsde len. Utöver detta kun
de d et finnas en uLSä ttningsbana som tran s
porterade torven till torkfåltet. 

lnmaLningsd elen bestod av e n elevator av 
pater-nostenyp, eventue ll t också fö rsedd 
med e tt enkelt g räwerk. Om inget sådant 
fan ns, beljänades e levatorn av fyra till sex 
man som grävde loss torven och kastad e den 
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i elevatorn. Denna förde torven upp til l en 
ovan ifrån matad kvarn , byggd enligt samma 
princip som gammaldags köttkvarna r. Tor
ven tippades i kvarnen, sönderdelades och 
homogeniseracles av en rote rande skruv, och 
pressades av denna hela tid mot kvarnens ut
m atningsäncle. Om torven var torr, tillsattes 
i vissa fal l vatten så au det bildades en fast 
smet. I utmatningsclelen formades torven till 
en oändlig korv, rund e lle r med fyrkantigt 
rundat tvärsnitt. Diamete rn var 10-20 cm. 
Med en enkel lucka kunde utmatningen av
brytas. Vanligen tog man ut meterlånga torv
korvbita r. Dessa fångades upp på drygt me
terlånga brädbitar, så kallade lappar. vilka 
tjänade som stöd för torvkorven under u·ans
po n en till torkfåltet. Innan torven fraktades 
iväg, delades korven i tre e ller" fyra likJånga 
bitar, antingen med en kniv e ller med nå
gon form av a utomatisk skärning. Ofta var 
bitarna ca 30 cm lån ga. Uttransporten till 
torkfället kunde ske m ed en enkel decauvil
lebana, där brädlapparna lades i specialtill
verkade ramar, ungefär som moderna lage r
h yllo r, vilka stod på enkla vagnar. I många 
fall användes utsäw1ingsbanor. Dessa bestod 
av långa linbanor med u·e parallella lino r, 
vi lka löpte över hjulförseclcla bockar. Linor
n a löpte sakta runt. Brädlappa rna med tor
Yen lades öve r lino rna och gled med ut till 
torkfälten. Där lyftes de av, varefter torvkorvar
na stjälptes av i täta rader. Så småningom 
be hövde d e vändas fö r att de skulle torka 
j ämnt. Brädlapparna kunde skickas tillbaka 
via linbanan. Väl tillbaka, skrapades de av 
och staplades i väntan på en ny runda med 
torv. H ante rande t av brädlapparna, t.ex. 
avskrapninge n , staplinge n och fram mat
ninge n ti ll ele n person som fångade up p 
torvkorvarna var ofta ett arbete där man en
gage rade minderåriga. Dessa kallades i Skå
ne fö r lappapågar. I bästa fall kunde deras 
lön vara ungefär 60% av en fullvuxen a rbeta
res. Vändan de t av torven ute på torkfälten var 
också i hög grad e lL kvinno- och barnarbete. 

I dag skulle vi inte betrakta de tta som sär
skil t rationellt, men med dåtidens måu mätt 
var det en stor förbättring, e fte rsom man 
fått bort några av de all ra tyngsta a rbetsmo-



men ten. Tyvärr medförde det också att en 
hel de l personer som inte orkade med fulla 
dagsverken nu kunde "sättas i arbete". Så
ledes blev de t van ligare att barn fick arbe ta 
kontinuerl igt e ller under sko lfe rier på torv
markerna.21 

De t tyngsta momentet, lossgrävn ingen av 
torven, kunde, som anges hä1- ovan, så små
ningom ersättas med grävning med någon 
form av gräwerk, vilka i sin enklaste form helt 
enkelt skrapade loss torve n från schaktsidan. 
Dock behövdes där all tid öve1-vakning och as
sistens. Utsätu1ingen av t0rven blev också del
vis mekaniserad i några fall, genom att t0rv
smeten lades ut på torkfältet och där maski
nellt formades ti ll torvsträngar, vilka kunde 
delas med hjälp av en hästanspänd skärappa
rat. Den na rnekanise1ing tillgreps emellertid 
endast på några större torvindusuier. 

MaskintorvprodukLion enligt detta kon
cept förekom så länge det producerades 
bränn torv i Sverige, det vill säga fram till slu
te t av 1940-talet. På enstaka mossar kvarlev
de denna typ av bränncorvtäkt in på 1950-
talet. Då upphörde bränntorvtäktcn i stort 
sett och torven som bränsle ersattes av kol 
och olja, som n u åter, efter krigets vede rmö
dor kunde importeras fritt Dessutom hade 
nya täktmetoder i fo rm av fräsLOrvtäkt börjat 
ersäua de äldre metod e rna. I många fall 
lämnade man helt en kelt maskiner och red
skap där de sist använts. Därlör kan man på 
många ställen i dag ute på våra torvmarker 
finna rester av de ofta ståtl iga torwerkcn, 
både de större för ren torvi ndustri och de 
mindre för husbehovstäkt och viss avsalu. Ty
värr har minnena från denna industriepok i 
vår historia ime befunnits värda att bevara. 
Därför rostar resterna av dem i dag sakta 
sönder. 

FrästorvfJroduktion för bränsleändamål 
Frästorvtäkt be nämn s e fter me toden , att 
torven fräses u pp från torvmarksytan . Den 
utvecklades och bö1jade användas under 
1930-talet i bland anna t Ryssland, Estland, 
Irland och Danmark. Vid 1940-talets början 
provades den i Sverige och bö1jade snart till
lämpas här i stor skala. Skälet var från bör-

jan försöksproduktion av motorbränsle. Så
dan framställning skedde under 1940-talet i 
mycket liten skala. Så småningom kom där
emot e n produktion av torvbrikettcr med 
frästorv som råvara igång i stö rre o mfatt
ning. Dessuto m börj ade man använda fräs
torven för e ldning i kolonner och andra 
större anläggningar. Dock var det en he lt 
annan produktion som fick me toden att ut
vecklas och blomstra, näm ligen för växuorv
produktion. Eftersom denna u tveckling inte 
i huvud ak faller inom det tidsavsni tt som 
jag avser att behandla här, beskrivs d en på 
annan plats (se kap. 16) . Inte heller d en ma
skinella utvecklingen inom frästorvproduk
tionen skall behandlas här. 

Svensk bränn torvproduktion 
Mekan iseringen inom bränntorvsindustrin 
m ed förde en ökad produktion. Med dagens 
må tt mä tt var dock produktionen inte sär
skilt ratio ne ll , eftersom den fo rtfarande 
hade ett stort behov av arbetskraft. Ett pro
d uktionsexem pel finns från H ultam ossen i 
Skåne där man hade två torvmaskiner och 
sysselsatte 58 arbetskarla r och tio kvinnor 
och barn för produktion av ungefär 3 000 
ton färdig maskin torv per årY2 Andra exem
pel ger likvärdiga siffror. 

Det finns en hel del uppgifler om hur 
mycket torv som producerats i Sverige, även 
om man måste rådfräga flera o lika kä llor. 
Tyvärr gäller nästan a ll statistik endast den 
torv som rrarnstälkles industriellt för försälj
n ing. Vid sidan om denna produktion före
kom en omfattande husbehovstäkt samt en 
täkt i småindustriel l skala där intäkter och 
utgifter inte redovisades öppet. De siffror 
man får fram är där för inte representativa 
för den totala produktionen. Man kan dock 
med fog anta, att elen oredovisade tonrpro
duktionen i landet var minst lika sLOr som 
den som faktiskt redovisades. Detta framgår 
inte minst av de torvinventeringar som Svens
ka Mosskulturföreningen geno mfö rde och 
publicerade i sin tidskrift. 23 

Bränntorvp roduktionen var mycket ore
gelbundet spridd över landet. Vissa områ-
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d en , till exempel Gotland, hade exempelvis 
å r 191 3 nästan ingen produktion alls.21 På 
he la Gotland fann s då bara e n enda LOrv
mask.in i gång och däruLÖver en mycket spar
sam husbehovstäkt. Orsakerna till detta Lorde 
främst ha variL, all de gotländska torvmar
ke rna inte var läm pliga för torvtäkt, bero
ende på d e torvslag som dä r d ominerade. 
J ö nköpings län hade också mycket lite 
brännwrvtäkt, liksom Östergötland. 2

:' Där 
p roducerad e man d ock årligen ca 15 000 
ton torv, mesL med hjälp av äldre maskiner 
d1ivna av hästvandringar. 

I Skåne däremot, fanns cle tgott om bränn
torvsindusu-ier. År 1912 fanns det i Malmö
hus län 19 större fabriker och ett hundratal 
mindre.26 J Malmö hus län produce rades år 
1913 ca 25 000 ton bränn torv och i Kristian
stad län var siliran några år tidigare också ca 
25 000 ton .27 Den tota la produktionen för 
Skåne var således runt 50 000 ton å rligen. 
Även Skaraborgs län hade en omfattande 
bränntorvsindustri , vi lken hade sin blomsL
ring under slutet av 1800-ta le t och under 
förs ta världskriget, men som inte ko m igen 
lika starkt som de n skå nska under andra 
världskrige t.28 Totalt har de t i Skaraborgs 
län genom Lide rna funnits närmare 50 olika 
bränn torvsindustrier. 

En grov uppskattning av svensk torvi ndu
stris omfattning år 1906 visar, att det fanns 
ca 81 bränntorvfabriker med e n årsprocluk-

Fig. 20. Fig. 21. 

tion av 152 000 ton torr bränntorv.29 Till del
ta kom husbehovstiJlverkningen, över vilken 
ingen statistik finns. De redovisade lönerna 
till d en samlade arbetskraften var då, enligt 
samma re fe rens, ca 2,2 miijone r kronor å r
ligen. SäkerheLen i dessa siffror är dock svår 
att bedöma, men de få r nog tas som minimi
siffror, eftersom de t inte verkar ligga så stor 
undersökning bakom dem. 

Det kan vara inu-es ant att se hur bränn
torvsindustrin kla rade första världskriget 
och tiderna däromkring. I tabell l ges en 
sammanstä llning av produktionssiffror från 
några olika år.=10 Tabellen visar, hur man un
der kriget och tiderna närmast däromkring 
mötte avspärrningarna genom att öka pro
duktionen och genom att också öka meka
niseringen . Det framgår av att den största 
ökningen sker för maskin torv unde r det ak
tuella tidsavsnittet. En del av denna ökning 
kvarstår också efter orostiderna. Även mer 
"gammaldags metoder" som sticktorvtäkt och 
beredning av pluddertorv i äJtka.r (skärtorv 
resp. älttorv) ökar under kriget, men minskar 
därefter igen. Älttorvtäkten går tillbaka till 
ungefär samma värden som före första världs
kriget. Det visar au det fanns kvar en viss, 
halvmanuell torvindustri med lokal försä ij
ning, vilken inte i ·å höggrad påverkas av kon
junkturerna, medan minskningen i sticktorv
täkten nog är ett led i elen ökande mekanise
ringen. Värdena som anges för produktionen 

Fig. 22. 
Resning af 
stickforf. 

"Kufning" af 
sticktorf. 

Färdiga "kufuar" på 
torkplatsen. 

13:3 
Ett enkelt och vanligt säll all lorlta bränntorven illustrnas av de tre bildrma ovan: först Jllr torven lufttorka på 
marken i tre rllerfyra dagar, vanflf>r den sla/Jlas i så lwlladr• ll!ma1: 
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Tabell 1. Torvproduktionen i Sverige under några olika år runt och under första världskriget. 
Under år 1920 tillverkades åve::n 250 ton ton·brikeuer. under 1926 åven 48 ton torvkol. Dessa to1-vprodukter liksom 
torvpulverproduktionen presenteras i slutet av denna uppsats. Till elen i tabellen angivna produktionen skall också 
läggas en mestadels manuell eller svagt mekaniserad produktion av bränmorv för husbehov. vilken uppskattades till 
ca 100 000 ton årligen. 

År Antal Skärtorv. Äluorv, 
fabriker ton ton 

1914 16 1420 4 ,112 
1920 157 8 342 20 551 
1926 '.30 996 4 709 

Tabell 2. Bränntorvproduktiouen i Sverige l 942-45. 
Den totala, olliciella produktionen låg då stadigt på en 
nivå n.im en miljon ton per år. Variationerna lmn främst 
tillskrivas väclre::t, som bland annat styr m~jligheterna 
för täkt och möjligheterna att få torven torr. Till ovan
siiiende produktion kom också en husbehm-,,produk
tion av okänd omfatllling och kanske också en "svdrt" 
produktion som av naturliga skål ej registrerncles. 

År Maskimorv, Frästorv, Sticktorv, Totalt, 
ton ton ton ton 

1942 668 000 62 000 100 000 830 000 
1943 1045000 106 900 10 600 I 162 800 
1944 803 300 107 000 3 700 914 000 
1945 1 140 000 90 000 JO 000 I 240 000 

är svåra att jämföra, eftersom priserna också 
varierade med ti llgången på torv och på kol, 
men visar ändå den stora betydelse torvtäk
ten hade under år av ofred och avspärrning
ar. I tabell 4 ges en översikt över priser på 
bränntorv, su-ötorv och kol under några ut
valda år.11 

I takt med ökade torvpriser under av
spärrningstiderna ökade också benägenhe
ten att förse sig med och leverera dålig torv 
i ställe t för fullgod vara. Följande citat, häm
tal från Herman Hjenstedts redogörelse 
från år 1936 över bränn torv- och torvsrrötill
verkningen i Sverige unde r de föregående 
femtio åren ger en talade beskrivn ing av lä
get. 

De stadigt st.igancle stenkolspi-iserna med 
starkt hindrad tillförsel gjorde au bränn
torvfabriker växte upp som svampar urjo1~ 
elen - också på sådana mossar, där råvaran 
var alldeles olämplig fö r bränmorvfabrika
tion. Men efterfrågan var stor, och L.o.m. 

Maskin torv, Torvpulvcr. Totalt värde. 
ton ton kr 

30 92 1 3 382 416.573 
355 899 I 620 17.593.744 
53 860 7 490 l.128.6i7 

ren vitmosstorv, som var uppskuren och 
avsedd för torvströbereclning, såldes som 
briinsle t.i.11 högt p1;s. En fullständig förvir
ring hade gi-ipit alla sinnen, och rena 
svincllei-ier blevo vanliga. Toppunkten nåd
des härvidlag I 918. Då sommaren och hös
ten deua å r var mycket regn ig, bidrog en 
hög vattenhalt till au göra en i sig själv min
dervärdig, läu Lon• ännu sämre. Inte sällan 
kunde dock en d)'lik torv med en vatten
halt av ända Lill 60% betinga ell pris av 80 
kr per ton. Det är klan, au en sådant till
scånd icke i längden kunde fortgå. Ett bak
slag kom snan och medförde en oändlig 
miingd tvister och processer. Det tog lång 
tid innan förhållandena hade ordnat upp 
sig. En he l del bränntorvfabriker av tvi,·el
akt.ig karaktär fingo slut.a sin korta och föga 
l)'sande Lillvaro.32 

Efter första världskriget följde en period då 
tillgången på stenkol var god, varför torv
produktionen snabbt sjönk. U nder 1940-
talet och andra världskriget fick dock bränn
torvsindustrin åter ett uppsving. Detta bör
jade i och för sig redan på 1930-talet, före
bådande de dåliga tider som skulle komma. 
På 1940-talet fanns det ungefär 850 torwerk 
igång i Sverige, fördelade på ca 700 före
tag.33 Under högsäsong sysselsattes ca 17 000 
arbetare. Då nådde också den industriella 
produktionen av bränntorv mycket höga 
värden. Siffrorna i tabell 2 belyser situatio
nen. 

Under denna tid stöddes torvproduktio
nen aktivt av staten. Ett flertal olika åtgär
der, såsom arbetsförmedlingstvång, kom
mendering av värnpliktiga och inrättande 
av arbetsläger för ungdom gjorde au man 
fick tillräcklig arbetskraft, och fr ikostiga 
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Tabell 3. Torvströproduktionen runt första världskriget. 
Den kraftiga uppgången i samband med kriget framgår Lydligt. Siffrorna härrör från officiell sLaListik. De verkliga 
produktionssiffrorna var sannolikt betydligt högre. 

År Anl<'li Antal ton balad Antal ton Antal ton balad Totalt värde 

indusu·ier torvsLrÖ opressad torvströ ton'Tllull kr 

1914 98 166 156 
1919 116 213 060 

1926 80 141 174 

Tabell 4. Priset på bränntorv, torvströ och stenkol un-
der några utvalda år 1900-30. 

År Brä nn torv, Torvströ, SLenkol, 
kr per ton kr per ton kr per ton 

1900 5:00 ca 13:00 20:50 
1906 4:00 17:00 15:40 
1912 9:50 14:40 19:20 

1918 47:00 35:00 114:30 
1924 17:80 23:50 26:30 

1930 14:20 19:70 19:00 

stöd och lån gjorde att man vågade investera 
i maskiner. Efter andra världskriget minskade 
däremot bränntorvproduktionen snabbt 
när kol och olja åter flödade in i lande t. Un
der 1960-tale t upphörde i stort sett helt den 
svenska bränntorvproduktionen.3

'
1 Den fick 

senare ett nytt uppsving, behandlat på an
nan plats i denna volym (se kap. 15). 

Strö torvtäkt 
Med begreppet rorvströ e ller Sffötorv avser 
man väl sönderdelad, låghumifierad, det vill 
säga svagt nedbruten, vitmosstorv. Vitmoss
torven finns främst i våra högmossar. Dessa 
har, som tidigare sagts, sin huvudsakliga ut
bredning i södra Sverige. I högmossarna ut
gör \~tmosstorven oftast de översta metrarna 
i lagerfölj den. Sådan torv har, efter att den 
torkats, en mycket stor förmåga att åter 
snabbt ta upp vätska. Beräkningar visar att 
den kan ta upp mellan 10 och 20 gånger sin 
egen vikt.35 Den binder också näringsämnen 
(och förvisso även andra ämnen) till s ig. 
När torven sedan bryts ner, frigörs de bund
na ämnena, om de t inte redan gjorts tidi-
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49 954 30 287 2.995.519 

127 450 31 228 10.242.654 
54 031 21 671 3.320.574 

gare, via o lika kemisk-fysikaliska processer. 
Det gör att sådan torv varit, och är än i dag, 
intressant för många olika ändamål. 

Man har sedan gammalt känt till a tt vit
mosstorv kunde användas som strö i stall 
och ladugårdar. 36 I hu r hög grad det faktiskt 
har skett i äldre tider är däremot svårare att 
säga. Litteraturen om detta är mycket knapp
händig. Å ena sidan kan man tänka sig att 
användningen av torvströ borde gynnas så 
snart man förstått betydelsen av att ta vara 
på gödseln och kreaturens urin. Å andra si
dan är det tveksamt om man fick använda 
torvströ, eftersom man förväntade sig att uri
nen från kreaturen borde tränga ner i stall
jorden i stället. Jorden där togs med jämna 
mellanrum omhand och användes för utvin
ning av salpeter. Detta gjordes genom ett 
urlaknings- och kokningsförfarande, så kal
lad salpetersjudning, som bönderna uppfat
tade som en tung pålaga.37 

Vi vet dock att det förekom strötorvtäkt 
på 1800-talet.38 Framställningen skedde i 
husbehovsskala som sticktorvtäkt. Torvklum
parna grävdes upp på samma sätt som vid 
bränntorvtäkt. Ett undantag var storleken 
på torvklumparna, vilken ofta var ca 33 x 25 
x 10 cm. Strö torvtäkten är lättare att genom
föra än brännrorvtäkten, eftersom man för 
strötorv föredrar låghumifierad vitmossrorv, 
och därför kunde täkta den ytliga torven i 
mossarnas kantzoner, där dräneringsarbetet 
var lättare. Mångenstädes i mosskanterna ser 
man fortfarande spåren efter denna form av 
husbehovstäkt. 

Den täktade rorven torkades först direkt 
på marken intill torvgraven. Därefter restes 
den och kuades e ller käglades senare, på 



samma sätt som bränntorv. Slutligen lades 
den i någon form av torkst.ällning, vilken 
täcktes med e tt enkelt bräd tak. Detta senare 
kallades för att den stackades. StrötorvkJum
parna fick, ti ll skillnad från bränntorven , 
tillbringa vintern i stacken. Därvid frös d e 
sönder, torkade bättre och blev lä ttare au 
riva till su·ö senare. 

Sönderdelningen av torvkJumparna kun
de, vid husbehovstäkt, ske manuellt genom 
att de bröts och p lockades itu. Senare kom 
torvströrivare, vilka sönderdelade torven ge
nom au den trycktes mot en snabbt rote
rande piggig fräscylinder, som drevs runt 
med hand- och fot.kraft. 

De t fanns också ett enklare förfarand e 
för utvinning av strötorv. Då plockades vege
tationen bort från en torvyta, vare fte r torven 
lossgjordes genom harvning. Efter torkning 
i solen hopsam lades torvsLröet och kördes 
hem. Metoden har bland annat dokumente
rats frånjönköpings län.39 

Under 1800-tale ts senare del blev inu·es
set all t större för användning av torvströ som 
strö i stall och ladugårdar. Då växte det 
snabbt upp små torvströfabriker. Liksom 
när det gäller bränntorvs tillverkning, var 
det maskine lla inslaget i dessa fabriker be
gränsat till några få mom em, medan mycket 
av arbetet gjordes med handkraft. 

Den första strötorvfabri ken sta r tade vid 
Troxhult i Kalmar län 1886. Dock lä r den 
första torvströbalen ha pressats, om än ma
nuellt, redan å re t innan i en gammal tobaks
press i Karlskrona.40 Det var också där som 
den maskinella torvströfab1·ikationen grun
dades och d e första maskine rna beställdes. 
Ungefär samtidigt påbörjades torvströpro
duktion på Rö nneholms mosse vid Stehag i 
Skåne , och d e t före ligger viss tveksamhet 
o m var man egenLligen var först. Klan var 
dock att torvströt hade framtiden för sig, 
eftersom det redan fem år senare fanns e tt 
20-tal torvströfabriker med cirka 500 anställ
da i Sverige:11 

År 1916 fanns det över 200 torvströfabii
ker i Sverige. 12 Precis som när det gäller 
bränntorven ä r d enna siffra högst osäker. 
Den officiella statistiken anger endast unge-

får hälften så många. I många faJl var torvströ
fabrikerna ande lsfabrike r, ägda av en grupp 
bönde r. Beteckningen fabrik för tanken till 
automatiserade processer, men arbetet var i 
hög grad manuellt. Normalt fanns det två 
olika maskiner på en torvströfabrik, nämli
gen en rivare som sönderde lade torven och 
en press som pressade ihop den i hanterba
ra balar. Därutöver kunde vissa transporter 
ske via löpande band och vissa lyft med eleva
torer. Torven bröts över stora ytor för hand. 
To rvgravarna var ofta grunda och gjorde 
snabbt stora sår i mossen. Den brutna tor
ven fick en första torkning ute på mosseycan, 
varefte r d en kördes fram intill huvudtran
sportlinjerna och slackades där. Transport
medel ute på mossen var ofta stora, Oata, en-
1-uuliga och klumpiga skottkärro r med ett 
brettjärnl-uul, vilka lastades överfulla . Efter 
stackning över vinte rn kördes torve n in till 
fab1-iken all t eftersom den förbrukades där. 
Som transportmedel användes då ofta små 
decauvillebanor, där vagnarna antingen han
terades manuell t, drogs av hästar, eller i vissa 
fall drogs av ett litet motordrivet lokomotiv. 
Inne vid ind ustrin kopplades hästarna eller 
lokomotivet ifrån, varefter vagnarna van ligt
vis vinschades upp på loftet i en lagerlada, 
varifrån de tömdes ner i ladan, som var buf
fe rtlager. Däiifrån fördes torven sedan suc
cessivt, kanske via ett löpande band, upp till 
torvrivarens inmatning, där den föll ner och 
sönderdelades. Den sönderdelade torven 
matades ut ur rivarcn och fylldes uppifrån i 
en press. Samtidigt med fyllningen lade man 
i pressen i några spillvedsbitar (sågyto r) dels 
i bo tten av pressen och dels så alt de så små
ningom hamnade på sidorna och ovanpå den 
torvbal som sedan pressades. Pressen tryckte 
iho p torven ti ll lite mera än hälften av den 
ursprungliga volymen , ståltrådar bands om 
balen och den var färdig. En torvströbal var 
ofta 1 x 0,75 x 0,5 m, men storleken kunde 
vaiiera. 

Arbetet i fabriken var tungt, dammigt och 
farligt. Risken för personskador var alltid 
stor inom torvindusu·in. Stora roterande 1-uul, 
remmar ULa n e ller med undermåliga skydd , 
tung hante ring och ett undermå ligt brand-
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Figur 13:4 

Landets många torvströ- och bränntorvfa
bri ker utgjorde knappas t någon idyllisk 
tavla. Det gällde Eckcrsholms Lorvströfabrik, 
som låg inte långt från Mosskulturförening
ens försöksgård Flahult i Jönköpingstrak
ten. På bilden syns en enkel, nyubarjärnväg 
för Lranspon av torv i vagnar fram till sj älva 
fabriksbyggnaden - en vagn står borta vid 
spårets slut - samt till vänster en torvstack. 
EfLersom torvtäkterna normalt låg på helt 

skydd gjorde alla sitt till. Många torvströ
fab1ike r och mossar härjades av eld, ofta ge
nom antändning av det allestädes närvarande 
torvdammet.43 

Något arbetarskydd i egentlig me ning 
fanns inte . Medhavd mat intogs i närheten av 
maskinerna, som gav viss uppvärmning, eller 
i bästa fall i något verkstadsutrymme. Arbets
tiden var ofta ca tio timmar per dag och kra
ven på effektivitet var höga, inte minst på 
dem som arbetade ute på mossen, där an ta
le t upptagna to rvstycken var ett bra mått på 
arbetskapaciteten. En riktigt duktig arbetare 
ansågs kunna sticka 25- 30 kubikmeter torv/ 
dag, medan medeltalet snarare var 15-20 

3 18 

platta mossar var de flyttbara järnvägarna en 
relativt billig och praktisk metod för kortare 
transporter. Någon lokomotor användes 
normalt i_nte, då vagnarna kördes för hand 
- se figur 14: 1 i kap. 14. Bärkraften var ock
så god på en sådan järnväg. Skottkärror, vil
ket förvisso hade varit ännu billigare, gick 
in Le alt använda, eftersom de sjönk ned i 
mossen. ♦ 

kubikme ter.""' Betalningen (ca 1910) var 12-
20 öre per kubikmeter. Den totala produk
tionskostnaden för en bal torvströ beräkna
des till ca 60 ö re per bal om ca 65 kg. 

Det vanligaste var nog a lt bönderna själva 
hämtade torvbalarna vid fabrike n , särskilt i 
de fall det var frågan om en andelstorvströ
fabrik. Annars kördes de ofta ut av någon 
åkare. Kostnaderna för e n bal torvströ varie
rade något. Några prisuppgifter anger att en 
bal torvströ kostade cirka 1 kr år 1914 och 
cirka 2:80 år 1919.45 

Årsproduktionen av strötorv ökade snabbt 
under slutet av 1800-talet och bö1jan av 1900-
ta let. Det fanns många orsaker till denna 



kraftiga uppgång. Det förelåg en stor brist 
på ströhalm , det förekom e n o mfa ttande 
propaganda till torvströts förde l, det före
kom stora vinster inom torvströindustrin 
och staten gav frikostiga lån genom den så 
kallad e Torvlånefond en, vilken instiftades 
1902.~6 En massiv propaganda o m gödsel
vård unde rstödde också ökningen. En grov 
uppskattning av svensk torvindustris omfatt
ning år 1906 antydde att det då fanns ca 120 
t.orvströfabriker med e n sammanlagd pro
duktion av ca 4,2 miljo ne r balar torvströ.47 
Liksom när det gällde bränntorvsindustrin 
var torvströfabrike rn a ojämnt fördelad e i 
landet. IJö nköpings län fanns år 1906 tolv 
aktiva torvströfabriker med en årsproduk
tion på ca 560 000 balar torvströ, vi lka hade 
medelvolymen 0,37 kubikmeter. Omräkna t 
i vikt betydde det att man där producerade 
ca 40 000 ton torvströ å rligen. Medel pris vid 
försäljning var då 1 :20 kr per ba l. 48 I J ämt
lands län fan ns två torvströfabrike r. Vid den 
ena av de sa togs även stickto rv för använcl
n ing som lo ko mo tivbränsle . I Älvsborgs län 
fanns minst 17 torvströfabrikcr. I Värmland 
fanns år 1909 ca tolv torvsu-öfabriker. I Mal
möhus län tillve rkades å r 19 1 J omkring 
265 000 balar torvströ vid minst fyra to rv
ströfabrike r och i Kristianstad län 800 000 
balar, i ca 20 fabrike r.49 

Strötorvproduktionen var hög i framför 
a llt norra Skåne , Småland, Västergötland, 
Närke och Värmland.50 Som man kan se, är 
det i fl e ra fall områden där bränntorvspro
duktionen är låg, som ligger högt när de t 
gäl ler tor vströproduktionen. De tta samman
hänger säkert m ed vilken typ av torvlager
följd som är vanlig. De hä r nämnda områ
dena med hög torvströprocluktion har i flera 
fall gott om h ögmossar med tjocka lager låg
humifie rad vitmosstorv i toppen. Undantag 
ä r framför allt Skåne, där strötorvproduktio
nen ändå ä r hög. Orsakerna till detta torde 
vara fle ra. De ls är Skåne vid d enna tid ett 
kreatursrikt landskap med stort beh ov av 
strö, och dels finns det där flera stora städer 
där renhåll ningsbolagen var viktiga köpare 
av torvströ, vilket behandlas nedan. 

På samma sätL som när det gäller bränn-

torvsindustrin kan man se hur produktio
nen av to rvströ fö rändrades under tid e n 
före, unde r samt efter första världskrigec.5 1 

Siffrorna i tabell 3 är dock, likso m motsva
rande för bränntorven , ganska osäkra och 
får ses som minimivärden . 

T ill d en produktion som meddelas i ta
bellen skall också läggas den som bedrevs 
vid mindre, privata anläggningar sam t i d e 
ande lstorvs tröföre ningar som fanns. De tta 
var en inte obetydlig del av torvströ täkten. 
1926 fanns till exempel 15 ·tö rre och 28 
mindre andelsföreningar med to talt ca 
21 000 medlemmar och , Lillsammans med 
ren hemproduktion, e n årlig produktion på 
ca en miljon balar torvströ, det vill säga långt 
mera än vad industrin samtidigt produce
rade.52 

Tabell 3 visar a tt torvsLröproduktionen 
hade eu stort uppsving under krigsåren. Bi
dragande orsak var Lill exempel alt det ] 918 
kom e tt fö rbud att använda halm so m 
strömedel, medan en hindrande faktor var 
brist på arbetskraft.53 Eftersom bränn torvs
industrin samtidigt hade en stor uppgång, 
kunde elen betala högre löner, varför folk 
hellre arbe tade där än inom torvströindu
strin. 

De t förekom också en viss export av torv
strö, främst till Danmark, Tyskland, Storbri
tannien och 1orge. Den uppgick mestadels 
Lill 2 000-3 000 ton årligen och ett totalt vär
de av runt 0,5 miljoner kronor per år.51 Un
der å ren 1917-19 fanns e tt fö rbud mot att, 
utan licens, expon e ra torvströ. Vissa å r var 
dock d en svenska exporten betydligt större, 
t.ex. 1935 d å den uppgick till drygt 22 000 
ton. 

Torvindustrin har varit en inte obetydlig 
arbetsgivare i Sverige. År 1913 arbetade t.ex. 
3 379 personer i den fabriksmässiga torv
industrin, vi lket var ca 0,9% av den tillgäng
liga arbetarstyrkan. 1918 var a rbetarstyrkan 
9 450 personer, vi lket var 2,5% av alla till
gängliga arbetare och 1925 var den 3 077 
personer, vilke t var 0,8%.''5 Till dessa siffror 
måste läggas alla anställda inom andelsindu
strin och i mindre anläggningar med mesta
dels manuell produktion. 
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Annan användning av torv 
Under de l tidsavsnitt som här ä r aktu elll, 
det vill säga 1800-1950, användes torv också 
lill andra produkte r än stallströ och bränn
torv. Några av dessa saker skall därför i kon
he t beskrivas här. En del av d em kan sägas 
ha varil tekniskt lyckade, medan andra varil 
misslyckande n i de l avseende t. För nästan 
samtliga gälle r alt resulta len inte vari l lön
samma an bygga vidare på. 

Torv som latnnströ 
En stor avnämare för torvslrö förutom bön
derna var städernas renhållningsverk. Un
der 1800-LaleLS andra hälfl utvecklades hä l
sovård och renhå llning i städerna, där det 
tidigare funnits oerhört smu ts iga och snus-

Figur 13:5 

kiga m iljöer. Nu inrättades latrine r på va1je 
stadsgård , och renh å llningsverk startades 
med uppgift att tömma desam ma. För att 
förhindra dålig lukt och Ougor som spred 
smitta, bestämdes au lorvströ skulle läggas i 
varje tunna, dels i bouen och dels som strö
medel under d en tid tunnan begagnad es. 
Lalrinen samlades sedan upp och kompos
te rad es, vare fte r d e n kunde å lerföras ti ll 
åkrarna som gödsel. Speciellt för torvindu
strier som låg nära s törre Släder innebar 
detta ett uppsving. Till exempel kunde Rönne
ho lms mosse i Skåne, med slrategiskL läge 
nära stam banan lill Malmö, utnyttja detta och 
få avsättning för en stor torvproduktio n. 

I förnämare flervåningsfastig he te r satte 
man också torvmullstoaletter på varj e vå-

Bilden faresliiller en lorvupptagningsmasl,in,fannodligen en Anrep [, efter dess lwnslruklör den svenske torv/Jionjären 
Ale/Jh Anre/J (se lmp. 12) och tillvedwcl av Munktells. Dess funktion stämmer väl överens med beskrivningen på sid. 
321, med /Jaler-noslerverkel l)'dligl i bild. Åle1igen ses flyltbam järnvägar; även själva torvmasllinen står på en 
jlyttbarjärnviig. Myllret av arbelare framställer inle maskinen som siirskilt rationell far dagens bPtrak/are. Flera tunga 
manuella moment kunde dock unclvilws. 
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ningspla n. Flera Lillverkare av sådana fanns 
i Sve1ige. Prin cipe n för samtliga ,-ar likanad. 
De besLOd av e n i vackert Lrä u tformad s itt
a nordning, nästan o m en tronsLol, en Lun
n a som tö mdes regelb undel och e n låda 
baktill , dä r vi nu h ar vattenbehå llaren , vil
ken fylldes med torvsLrö . När locke t lyfles 
e ll er nä r s itsen läm nades, skänkte någon 
for m av fiffigt u tfun clerad hävstångsapparat 
ut e n skopa torvsu-ö i toalettun nan. 

Figur 13:6 

En n oggrann provn ing gjordes 1906 av 
fyra o lika typer. Provninge n u tmynnade 
bland a n nat i ett a n ta l o lika goda råd, där 
ett av dem var: 

Stig efter klosenens begagnande hastigt 
upp fnm sitsen på klosetter med fjädrande 
mekanism, ty därigenom utkastas mulle 11 
bättre och till större mängd !56 

Man noterad e också au det beräkn ats a tt en 
LO rvmul lsklosett drar 25-40 kg torvmull per 
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Ritning på torvmaskin av Au:PHANRE.r (1845-
1911). Konstruktören var officer, men börja
de redan som 23-åring konstruera torvma
skine r. Han blev 1876 torvingenjör i J ärn
konto ret och från 1881 i Ryssla nd, där han 
segrade i en in ternation ell torvmaskinstäv
lingl 883 och fick guldmedaij vid en stor ut
ställni ng l 897. Tekniska museet har en sam
ling vackra originalriu, ingar från An reps tid 
i Ryssland . Den na är en av de äldsta, daterad 
1869. An rep har signerat den med sitt full
tändiga namn på ryska. Hans maskiner an-

ses ha haft betydelse för den stora expansio
nen i den ryska torvindustrin från 1880-talet. 
Ryska fabriker kringgick emelle rtid hans pa
te nt, han förlorade sin förmögenhe t och 
fick pension av ryske tsaren. En ryggmärgs
sj ukdom gjorde hono m rullstolsbunden . 
Ater i Sverige 1900 grundade han 1902 torv
skolan i Emma\junga, som 1905 0yttades till 

Markaryd och förestods av An rep till 1907. 
1903 fick hans maskiner bästa betygeL vid en 
statlig tonmaskinstävling i Stavsjö. Hans pa
tent övertogs fö rst av Munktells mekaniska 
verkstad och 1903 av Åbjörn Andersons verk
städer i Svedala, som ULvecklade och sålde 
to rvmaskinerna under nam net Anrep-Sve
dala, med export till de n0t-diska länderna 
och Ka nada. Maskinerna hade knivar och 
motknivar som effektivt skar sönder rötter i 
to rven , var lä tta a tt reparera - och var enligt 
bolaget de förnämsta i världen. Del trol igen 
e nda komplen bevarade ton'Verket i Sverige 
ä r ettAn rep-Sveda la II (18 E), från cirka 
1910, med eleku-isk drift; de äldre drevs av 
en lokomobil. Det ägs av Vagnshistoriska 
museet i Fristad och rustas upp med bidrag 
från Riksantikvarieämbetet. ♦ 

Fredrik von Feilit:r.en 
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person och år. Provningarna visade dock att 
man med rätt sorts mull kunde minska den
na mängd avsevän. 

Den här användningen av torvströ för
svann , när städ erna försågs med avlopp. 
Man kan möjligen tänka sig att torvströ klo
setter skulle ha bättre spridning utanför stä
de rna, men fabrikanterna trodde inte sj älva 
på den iden, efte rsom man nog där nöjde 
sig m ed att kasta på lite torvs trö i tunnan 
efter begagnandetY Dessuto m sade man 
a ll: "En ströapparat av d e t slag, där locket 
står i förening med utkastningsmekanismen 
blir overksam, då elen begagnas av arbetare
befolkningcn, som ej är van att använda lock 
över sitsöppningen." 

Torv som råvara för framställning av 
alkohol 
Torv kan användas som råvara vid alkohol
tillverkning.58 Det är därvid cellulosan (ved
ämnet) och e n de l andra liknande ämnen 
som man utgår ifrån. Fö r au d e t skall fun
gera, måste d e nämnda ämnena överföras i 
j äsbar form. De t görs i en hydrolysprocess 
ge nom att man u pphe tta r to rven med sva
velsyra under tryck. Cellulosan och andra 
po lysackarider överförs då ti ll enkla socke r
arter, främst dextros. Den e rhå llna saften 
neutraliseras och filtreras, varefterjästtillsats 
sker. Därefter jäses blandningen och kan se
dan des ti lleras. Utfalle t av processen beräk
nades till ca 5,5 ,~ktsprocent elle r-ca sju volym
procent alko ho l räkna t på vattenfri torv. 

Fle ra, processmässigt de lvis lyckade för
sök ha r gjorts. Tyvärr visade de alltid på att 
den här verks.unheten inte var lönsam. I D.u1-
ma.rk fan ns viss produklio n på Lille Vildmo
se vid Aalborg i bö~jan av 1900-talet.59 Den 
avbröts dock på grund av "elt mychel glall och 
otvunget lronadssä/1 med champagnedrickning 
och J1istofskjutningför all Jun!ltionärer och chefer 
sl<Ullefå tiden atlgå". Ett engelskt ko nsortium 
väckte år 19 11 rabald e r, genom inköp av 
Dumme Mosse no rdväst om J ön kö ping. 60 

Ryktet gick, att man sku lle framställa a lko
ho l ur torven , vilket förfasade tidn ingarnas 
insändarskribem er. Man påpekade attjön
köpi ngs stad fick sitt vatte n ["rån om råde t 
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och såg framför sig hur de t i ställe t för vat
ten skulle flöda brännvin ur kranarna . P ro
j ektet i fråga, vilke t egentligen gällde våtkol
ning av torv, blev aldrig av. 

Torv för tillverkning av gam 
Torv innehåller en hel del fiberrester. Främst 
är de t bastfibrer från bladslidorna av tuvull 
(E1ioj1horum vaginalum) som kan förekomma 
i större mängder. Dessa k.u1 utvinnas och gö
ras något så när lämpliga a tt spinna.61 Fram
ställning av garn med inblandning av wvull
fibrer prövades på fl e ra ställ en i Europa 
under slutet av 1800-talet. För a tt fi brerna 
skulle gå att spinna fick de blandas med ull. 
Man upphörde dock snart e ftersom fibrerna 
var sköra och vassa. Beredskapsnämndcn för 
Ekonomi skt Fö rsvar har haft uppdrag ut
lagda rörande spinning av torvfibrer så sem 
som på 1970-talet.fi2 Spinningcn g ick bra, 
frånsett vis dammbildning. Man fa nn att 
de t ä r fullt möjligt au göra garn av en bland
ning av ull, konstfibre r och torvfibrer. Det 
e rhållna garnet bör passa för tillverkning av 
ylle tröj or. Lönsamheten i de tta är dock obe
fin tlig i fredstid. 

Torv f dr brikettillverkning och våtlwlning 
av torv 
Torvbr-iketter kan sägas vara en sorts ko ncen
trerad och d elvis kemiskt omvan d lad torv 
med goda egenskaper. Fördelen med br-ike t
ter är att de dels har högt värmevärde, 4 000-
5 000 kcal/kg och de ls är lätta att hameraY:1 

Genom speciella åtgärder kan man också ta 

bort det mesta av d et damm som alltid finns 
på såd ana hä r produkter, varvid man får så 
ka llade salo ngsbrikeue r. 

Brike ttil lverkningen h ar i Sver ige före
gåtts av mycket experimenterande m ed så 
kallad vå tkol11ing av to rv, som kan sägas vara 
en delprocess när man tillverkar briketter. 
Det innebär att torven upphettas med hjälp 
av överhe ttad vattenånga unde r tryck. Då 
omvandlas den delvis till kol. Idcerna om om
vandling av torv till kol gladde naturl igtvis i 
början av 1900-tale t dem som gärna såg att 
de t engelska ko l, vilket vi då i hög grad var 
beroe nde av, skulle få ko n kurre ns. Tyvärr 



gick det inte a tt få metoden lönsam_r,1 Dock 
ti llverkades under de första gugo åren av 
1900-tale t i Sverige några tu en ton briket
ter med våtkolad torv som bas. 

En ganska omfattande brikettillverkning 
har skett i Sver·ige på Store Mosse vid Sösdala 
1941-65. Som mest producerades ca 75 000 
ton årligen.65 Senare har även brikettillverk
ning skett på andra håll i Sverige, dock inte 
i första hand med to rv som råvara. Utgångs
ma terialet fö r brikettillverkningen i Sösdala 
var frästorv, vi lken behandlades i ångupp
värmda kol onner, varefter elen vanna torven 
pressades ihop med högt tryck Lill fasta hår
da klu mpar av förutbestämt utseende i en 
form . Varumärket, en kunglig krona, pres
sades då också in i briketterna, vilka föijakt
ligen kallades kronbrike tter. Vid pressning
en minskade torvmassans volym till ca 1/ 20-
del av vad som fylldes i pressverk tyget. U n
de r processen omvandlades en del ämnen i 
to rven, varvid briketten fick en blank, sam
manhållande yta. 

Efterfrågan på briketter upphö rde nä r 
oijan b lev vanlig för eldning i våra värme
panno r. Lönsamhe ten var också tveksam, 
eftersom ungefär hälften av elen fö r brikett
å llverkn ingen brutna torven gick å t fö r att 
driva själva produktionen. 

I detta samma nhang bör man kanske på
peka, att det är stor skillnad mellan "ri kliga., 
torvbrike tte r, i ,~ lka torven delvis är kemiskt 
omvancllacl, och de bri ketter av samman
pressade sågspån, som numera saluförs i va
ruh usen. Torvbri kette r kunde, när de väl 
antänts på rätt sätt, hålla glöd i till exempel 
köksspisen en he l nau. Dagens sågspåns
briketter förbrinner ungefär som ved . 

Torv för tillverkning av torvpulver
bränsl,e 
Tillverkning av torvpulver för e ldning i stör
re pannanläggningar har prövats tidigt i Sve
r ige. 6" I början av 1900-ta let framställdes 
torvpulver i Bäck i Småland av en ingenjör 
Ekelund, som också konstruerade maskiner 
för torvbryU1ing och ime minst aggregat för 
rorvpulve re ldni ng (om E kelu nd, se kap. 
14). Produktio nen , som startade 1908, var 

1918 ca 12 000 to n årligen och pu lvre t e lda
des ,~cl större industrianläggningar i Jönkö
ping. Så småningom påbörjade även Statens 
J ärnvägar torvpulverfabrikaLion på Hästha
gem ossen vid Vislanda. Denna lad es ner å r 
1932 på grund av för dålig lö nsamhet. Även 
vid Vakö myr vid Hökön i norra Skåne sked
de en kon tid runt 1917-20 torvpulverfram
ställning. 

Brytn ingen vid Bäck fö rsiggick som vid 
van lig stycketorvtäkt. 67 Den färd iga torven 
krossades och siktades varefte r fi brerna togs 
bort. Slutligen maldes torven till pulver och 
siktades ånyo. Vid fö rbränningen sprutades 
pulvre t in i pannan och brann upp direkt. 
Förbränningen gav inget sot e ller slagg, en
dast en smula aska. Den här metoden före
bådar den senare cyklone ldningen av fräs
to rv, vi lken in te behandlas här. Framställ
n ingen av och e ldni ngen med torvpulver 
led hela den tid, som den förekom, av för
hå llandevis dålig lönsamhet. Det var också 
av samma skäl som de övriga torvpulverpro
j ekten aldrig kom igång e ller avslutades i för
tid. 

Fler exempel på torvanvändning 
Flera gånger har man gjort försök med att 
framställa papper av torv. Försöken har främst 
gäll t kartongpapper och så kallat kraftpap
per, i dagligt tal kallat gråpapper, för embal
lageändamål. Det finns eller har funnits 
flera utländska patent på olika metoder. Ut
ländskt torvpapper har också provats i Sve
rige och mindre satser bar ibland fram
ställts.6il Slutomdömet var int.e alltfö r positivt 
för torvpappret. 

Framför all t under första världskriget an
v-'åndes torv i förbandsmateria l.69 Viss använd
ning lär förekomma än i dag. Torv har även 
anväms i blöjor med mera. Torv har använ ts 
för husisolering, framför allt i trossbotl11ar.70 

Tidvis hade sådan torvisolering dåligt rykte 
efte rsom den ansågs befrämja angrepp av 
hussvamp och mögel. Den troddes också göra 
så att rå ttor gärna bosatte sig i trossbottnar
na. Från sakkunnigt håll påpekades a tt vat
tenhalten bör vara mindre än ca 25% för a tt 
de t skall fu ngera, samt att ventilationen skall 
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vara god , a nnars starta r svamptillväxl. Vå r 
moderna de baLL om fusk vid busbyggnad 
känns således igen. Där fukL uppträtt i Lross
bottna rna hade torven lagts in alldeles för 
våL Till torvens nackdel i frågan o m använ
dandet för tro sbo ttenfyllnad m åste dock 
fogas en numera viktig punkt, nämligen au 
den lätt underhå lle r glödbrand, va rfö r den 
av brandtekniska skäl är olämplig som hus
isoleri ngsmaterial. 

Utöver de här re late rade användningarna 
av torv har man gjort försök med ta lrika and
ra. En de l av d essa har varit tämligen miss
lyckade , medan andra haft e n viss, o m än 
ko rtvarig betyde lse. Man har till exempel 
tillverkat gas för drift av förbränningsmoto
re r, byggskivor och tekniskt ko l av torv och 

Figur 13:7 
Pr1 slu1nslw torvmossar lam enstaka torvmashiuer stil, 
hvar som sönderrostade monument över en lolwl indu
stris salmarle lönsamhet i förlu11/andf' till viirldsmaril-
11ndens billigare energitillgångm: 
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man har använt den som utdrygningsmedel 
i kreatursfode r.; 1 Man prövade också a tt an
vända torv för framställning av lysgas i s tä
de rnas gasverk, men de l fungerade dåligt.n 
Under andra världskriget gjordes nya sådana 
försök, men de hann inte bära frukL innan 
kriget var över. ;3 Torvgas har också använ ts 
för a ll driva e lektriska generatorer. Torv har 
tidvis anväms som bränsle fö r lokomo tiv när 
kol inte gåu att få fram, och man har också 
provat alt elda loko mo tiv med to rvpulver. 
Över huvud t.ageL har uppfinningsförmågan 
varit stor nä r del gällt att utnyttja torven som 
nawrresurs. De LLa utnyttjande fortsätte r in i 
våra dagar. u är uu1yttjandet baseraL främst 
på Lvå sake r, nämligen som bränsle och som 
ingrediens ijo rdblandningar. 

Avslutning 
En resa i tiden är alltid fascinerande. I de LLa 
fall gick den i en tidsavsniu som låg ganska 
nä ra vårt egeL. Ändå känns vissa före teelser 
så långt bona. De t oändliga slite t för au få 
bränsle till värme och ma tlagning, de fö rsta 
maskine rna, som kanske mera var till för att 
effektivisera kostnad er än au minska på a r
be tsinsatsen och d e förs ta försöke n au få 
e lektrisk kraft i slättbyarna i Skåne. Andra 
saker känns nästan nutida, som exempelvis 
människans alltid nä rvarande förmåga alt 
sko ig sj älv i olyckliga Lide r. AllL deu a till
sammans blir del vi kallar u Lveckling. I dag 
skulle man kanske inte, utan eftertanke, välja 
ut LOrven i första hand, om man vill hiLLa nå
gol som speglar samhällsuLveckl ingen i det 
tidsavsnitL vi nu studerat. Ändå är d en e n 
mycke t viktig de l i u tvecklingen av det mo
derna samhälle t. Den hj älpte oss igenom två 
världskrig och de n var en del av indusu·iali
seringen och modernise1ingen. Ändå ligger 
minnena av elen här epoken i dag och fö r
störs på de gamla LOrvtäkte rna. Vi värna r o m 
många andra indusuiminnen , men Lorvtäk
ten har inte många tillskyndare. Kanske lever 
minne t av värkande ryggar och oändligt slit 
fortfarande kv-,:1.r i så hög grad au vi ime orkar 
ta fan i den, eller också bryr ,~ oss he lt enkelt 
inte. Kanske borde vi försöka samla ihop och 



visa upp en del av de mer påtagliga resterna 
av torvtäklen för att inte glömma den helt. I 
mo rgon kan det vara för sent. 

Noter 
Hove 1983, s. 41. prcsemerar danska f)•nd av torv
spadar där de ä ldsta är daterade Lill järnåldern. 
Oldenberg 1945, s. 69, diskute rar någrn svenska 
l)'nd. 

2 En konfanad översik1 över vad man visste 0111 
wrvliiktens histori;i i Sverige i början av 1900-talct 
ges i anikeln "'När bö,jade den svenskajärnhand
tcringcn ... " i S1w11<ka J\/osskultwföreningens Tid
s/oijl 1915,s. 151-156. 

3 Lindhagen 1967, s. 23 haren kon.fänad litteramr
sammansliillning. lnformaLion finns också i S!iPIIS

/{{{ Mossk11//wfare11i11geus Tid,krijl 1915, s. 153. 
•I Linne (Linnaeus 175 1) ge,·i si na resor en llertal 

belägg för torvtäkt på 1700-talet, Lex. i den Skån
ska resan mellan Tunbyholm och Sankt Olof sann 
mellan Klörup och Dybeck och i samma arbete i 
V.-tstergöLland mellan Asen och Ollt·s1.ad. Hulphcrs 
1978. s. 106, talar om kårror för torvtransporter 
som sågs i Kalixtrakten i Västerbouen år 1758. 
Tidström i Weibull 1891, s. 3, 4. 10, 42 och M, ge r 
fler;, belägg för ton•täkt i I la lland och Skåne 
1756. Linne beskriver också i sin Skånska resa 
bränlllon•1iikl för avsal u (Haglund .1907a, s. 276). 
Han talar också om nyttan av an använda Lon•en 
förjordförbänring. vilket får anses som ganska 
framsynt. I artikeln '"När bö1jade den svenska 
jiimhand1e1ingen ... ·· i Svmskn 1\ lofsk11/lurförr11i11g
l'IH Tirlsk,ift 1915. s. 153-156, ges en översikt över 
försök att använda torv inom jämhamcringen på 
1700-talet. 

5 Liijcgren I 999. s. 32. 
6 Skanska Rekognosceringskanan är framställd 

18 I 2-20 och utgil'en 1986. Den var a,sedd som 
s1öd för krigsoperationer bland annat med 1unga 
anillcrir.jäser, varför man får anm att hindrande 
\'allnarker ä r speciellt vål uunärkta. 

7 Hanssen 1952. 
8 Eriksson I 943, s. 124. 
9 Mewdikbeskrivningar fran tiden före och rum 

första viirldskdget är till exempel Larsson 1904, s. 
22-33, Bauman 1909, s. 277-286., \\'allgren 19l6, 
s. I, 32 och von Feilitten I 919b. s. 3-23. Från Li
den fflr andra världskriget finns 1ill exempel Sta
tens Briinslekommission 1941. ~- 1-36. l listoiiska 
tillbakablickar på elen manuella torvtäkten h:-ir 
senare gjorts av bland andra Eriksson 1943, s. 
123-128, Linclhagen 1967. s. 1-37, och Liljcgrcn 
1987,s. 16-18. 

10 I-laglund I 9 I I. s. 482. 
11 Lindhagen 1967. s. 1-31 ha1· gjort en ingaendc 

studie. För övrigt hfuwisas till några al' handled
ningarna nän1ncla under noL Y ovan, Lex. Bau-

man 1909. ~- 277- 286 11ch Wallgren 1916. s. 1-
32. 

12 Åberg I 990, s. 20[ 
13 Eriksson 1943.s. J27. 
14 Bau111an 1911.,. 141. 
15 Eriksson 1943. s. 127. 
I 6 l:-l jcrtstedt 1928. s. l.'H-162. 
17 Välkända sådana blev så småningom Lyckeby Gju

teri och :Vlckaniska Verkstad i Lyckeby i Blekinge, 
Ys1ads C'.jute1i och 1- lekaniska Verkstads AkLiebo
lag, Ystad med bränntorvmaskinen Bravo, AB 
Ål~jörn Andersson i Svedala som bland an nat till
verkade torvm,tskiner under namnet An rep-Sve
da la, Nya AB Åkermans Gjuteri & Mekaniska 
Verkstad, Eslö/', och A. Körne r i Eslöf som tillver
kade w,-vrnaskiner och utsätL11ingsbanor samt 
Sandby gjuteri utanför Lund. 

18 Hjcrtsit>dt 1928. s. 157. 
l9 Aberg 1990. s. 22. 
20 Julihn 1975. s. 25-'17. 
21 Torvindustrin ff>rs.-1k1e till exempel år 1915 an 

slippa lrda under den del av lagen om arbetar
skydd som handlar om uu1ytijande av minderårig 
arbetskraft. Man menade au vändning. resning 
och kullning av ton· var ett läu a rbete som inte 
fordrade nagon kroppslig ansträngning. Det ,rar 
eu a rbete som inte kunde ,·a,-a menligt för de 
ungas hälsa, eflersom del utfördes ute i fria lul~ 
ten. Det fanns d å ell undamag som Lillfit att min
deråriga arbetade inom jordbruket, och man 
önskade au samma sak skulle !,råll:-i för torvindu
Slrin. Skri\'elsen till Konungen återges i sin he lhe1 
av von Feili11.en 1915, s. ,"\61-562. 

22 Haglund 1913b. Andra exempel anförs bland an
mtt av berg 1990, s. 24. ,om anger an man år 
1913 pa Sl.itterödsmossen i Skäne hade 18 man 
och fem pojkar för all be1jäna ett torvwrk . .Julihn 
1975 ger eu flertal liknande exempel Mm Skara
borgs län. 

23 Exempel på sådana är I-laglund 1907b, s. 318-
379, 1908. s. 3 14-36.5, 1909. s. 287-338. 1910, ,,_ 
126-166. 191 la. s. 476-508, 1912. s. 242-286, 
1913a. s. 2'12-286 samt Jonsson 19 15. s. 339-381. 

Julihn 197:"\, s. 17, har ,·cdovisat en sammanställ
ning o,er S,·e,·igcs brännton~ndustri från 1891 
till 197 1. baserad på officiell statistik. En liknande 
tabell fö r aren 189 1-1935 finns i Hjertsted1 1936, 
s. 522. Någon större Ö\'erensståmmelse mellan de 
olika tabellerna finns in te. 

24 I-laglund 1913a,s. 158. 
25 Jorn,son 1915. s. 345; Hagl und 1907b, s. '.132. 
26 Haglund 1912, s. 255. 
27 Hagluncl 1909, s. 304. 
28 Julihn l 9i:'>, s. 12-46. 
29 Hall men 1907, s. 5 1 f. 
30 Tabellvärdena och siffrorna i tabelltexten är häm

tade från Hjertstcdt 1928, s. 1f,7- lli2. 
31 Tabclh~irclcna är hämtade från Hjenstedt 1936, s. 

522 och 524. 
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32 J-lj crt~tedt 1936, s. 491, me nar också a tt 111issför
hållandcna som fö1·ekom då, i hög grad skapade 
en kvarstående misstro hus allmänhe ten för w rv 
som bränsle. Denna spftddes på )'tterligare genom 
konjunkturvariationerna, vi lka tvingade även fa
briker som sköu torvhan1e ringen vål. au lägga 
ner eller inskränka ddften. 

33 Lundgren m.11. 1948, s. 2. 
311 Pla11eri11gsm/1/10rl. Tom i Sverige 1977. 
35 Osvald 1937, s. 374. 
36 Osvald 1937. ~- 374:J uhlin 1975, s. -18. 
37 Ekstrand 1893, s. 24-25, 61-69. 82-86. 
38 J ulihn 1975.s.48.angcran en mewd fö rtorvströ

tillvcrkning ucexperimcn1erades på 1860-talct 
och publicerades i Lantbruksakademiens tidskrift 
1865. Metode n innebar all elen upptagna ton·en 
låg ute under vintern och frös sönder för mt på så 

säll kunna torka upp mera. Dock kan man nog 
anta all wrv redan tidigare am•J 11 ts som uppsug
ningsmediurn. 

39 Jonsson 1915, s. 342. 
40 Jomson 191 5, s. 342: Ernberg 1920, s. 357-360. 
41 Jul ihn 197.'i. , . 49. 
42 Dalen 1916,,. 161. 
43 Bland eldsvrtdor i wrvströfab.-ike r omnåmnda i 

Svenska /\loss/111/twformingP-ns Tidskrift kan näm11as 
Bjernum. ("Bjärnums torfströfabrik nedbrnn
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RYTTARENS ToRVSTRÖFABRJX nära Sandhem, 
sydöst om Falköping, utsågs 2004 till åre ts 
industriminn e i S\'erige. Den grundades 
] 906 av agronomen Nils Hartelius. Bilden är 
från firandet av fabrikens I00-årsj1tbile um. 
Från vänster ses maskin huset med sin delvis 
å teruppbyggda skorste n, presshuset och 
torvladan. Frånsett elen 1997 nedbrunna 
förmans bostaden är anläggningen komplett, 
med ett flertal byggnader. Ryttaren produce-
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Åberg. E., 1990, "Torvtäkt och LOrvindustri i Svt:da la 
ko mmun 1775- 1940-talet'', AIP. llislorish tirlshrift 
far Slwneland, s. I 9-27. 

Förteckning över bilder och 
bildtexter 
Figur 
13: I Se bildtext 
13:2 Foto ur S\'cnska Mosskulturföreningcns a rkiv. 

\'olym K<-1:5, Riksarkil·et. Fotograf Hjalmar von 
Fe iliuen. 

13:3 lllustration ur Olbers 1908 (se föregående illust
rationer). s. 92 

13:4 Foto ur Sve nska Mosskullllrföreningens a rkiv, 
volym K4:5, Riksarkive t. Fot0graf Hjalma r \'On 
Feiliucn. 

13:5 Fo to ur Svenska Mosskulturföreningens arkiv, 
vol)111 K<-1:16. Riksarkivet. Fmografokiind. 

13:fi Foto a\' riu1ing hos Tekniska museet. 
13:7 Fowg1~1r Per Lagedts. 

rade som mest 75 000 balar per år och ex
porterade under 1930-talet till USA. När 
torvsLröanvändningcn minskade efter andra 
världskriget räddades fabriken av att Hassel
fors Bruk började tillverka träclgårdstorv. 
Fabriken lades ned 1997 och do ne rades 
1999 till en ideell museiförening, som rustar 
upp miljön och lå ter besökarna åka ut på 
mossen med smalspår banan. Spåret fort
satte tidigare till de n angränsande "Eke
lunclsmossen", där corvpionjären Herman 
Ekelund utarbetade sin metod att framställa 
torvpulver, innan han l 908 startade torvpul
verfabriken i Bäck i Småland. 

I Sverige finns sedan 2006 ett museum 
också vid Tors/amllla torvs tröfabrik i Små
land. Vagnshistoriska Museet i Fristad i Väs
tergötland har flera intressanta föremål och 
en välgjord fabriksmodell. I övriga 1orden 
finns torvrnuseer i \låter i orge, i Stenevarl i 
Danmark och i Kiniö i Finland. (Foto F. v. 
Feilitzen) ♦ FrPclrik von Feilitun 



KAPITEL 14 

Torvbubblan 1900-1925 

Leif Runefelt 
Jag vill blott u ttala den vissa förhoppningen, att vi ej skola invänta bränslenöden, för att få den 
obetvingliga d ri fljädern ti ll en kommande torfindusu·is blomstl"ing, utan må vi vara förutseende 
och i tid övergå till handl ing. Statens torvingenjör Ernst Wallgren 1902. 1 

Inledning: inför en stundande 
energikris 
Åren kring sekelskiftet 1900 gick industriali
seringen framåt på bred front. Inte endast 
gick den snabbare i d e tidigt industrialisera
de länderna - England, Frankrike, USA -
utan den utökades även i rummet. Länder 
som Tyskland, Italien, Sverige, Danmark och 
Ryssland visade på en snabb industrialiser
ingsgrad. Sverige kom från och med 1890-
talet att ligga i täten vad gäller tillväxt. Kring 
sekelskiftet lades grunden för den svenska 
framgången som industrination under 1900-
talet.2 

Industrialiseringens gränser sattes av till
gången till energi. Den tidiga indusuialiser
ingen i Sverige drevs - bokstavligen - av ved 
och sten kol. Endast i mindre mån användes 
ännu olika former av olja (bergolja som ter
men löd kring sekelskiftet] 900). Utan ett 
allt effektivare nyttjande av framför allt sten
kolen skulle industria liseringen ha bromsats 
upp. Den hastigt ökade industrialiserings
graden i västvärlden innebar, och förutsatte, 
ett allt kraftigare nyt~jande av de befintliga 
en ergiresurse rn a. 

Några enkla siffror belyser detta väl. Sten
kolsimporten till Sverige låg 1886-90 på ett 
årligt snitt av 1326800 ton , 1907 importera-

des 4 401 600 ton och från 1913 översteg 
importen fem miljoner ton.~ Med tanke på 
att Sverige inte var de t enda land i vilke t in
dustrialiseringen gick framåt under denna 
tid, utan att ökningstalen är snarlika för en 
rad andra länder, är det tydligt att världens 
kolproduktion behövde ökas kraftigt. Till
gångarna på stenkol li ksom även på ved och 
olja var emellertid qjämnt fördelade i den 
industrialiserade världen. Vid sekelskiftet 
dominerade England helt den europeiska 
stenkolsproduktio nen. I USA b röts än mer 
stenkol, liksom stora mängder o lja, men 
transportkostnaderna för import ti ll 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 sällsynt och out
vecklad men skogarna stora, var fö rstås ved 
en cen tral energikä lla . Stenkolen var dock 
genom sitt högre bränsleinnehåll effektivare 
och helt nödvändig. Sverige var därför, lik
som flertale t indusu-ialiserade lände r, bero
ende av import av framför allt brittiskt sten
kol för att kunna försörja både en växande 
indusui och ett stort och arbetsintensivt jord
bmk. 

Priserna på stenkol verkade inte lugnan
de på industrins förespråkare. De flu ktuera
de kraftigt, och tenderade att stiga rejält allt 
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efte rsom industrialiseringen fortskred och 
konkurrensen om de befintliga resurserna 
steg. Under åren 1896-1900 steg priserna i 
Sverige på importerad sten kol för förs ta 
gången över 20 kr per ton, vilket ansågs vara 
mycket högt. Även under åren fram till 1904 
låg priset strax under 20 kr. Dä refter fö ll 
dock priset ti ll n ivåer 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. 4 

I de länder som inte hade egna tillgångar 
av stenkol började statsmakter och industri
förespråkare redan under första decenniet 
på 1900-talet argumentera för att något mås
te göras mot att de var så utlämnade åt inter
nationella konjunkturer och fluktuationer. 
De var beroende av andra, och dessa andra 
var konkurrenter i den industrialiserade värl
den. Dessa tankar närdes också av föreställ
ningarna om att den ökade konkurrensen 
om stenkolen skulle leda fram till en inter
nationell energikris. I Sverige bö1jade sten
kolspriserna alltså att stiga igen före kriget. 
Detta drev sedan upp priset till helt nya 
nivåer: i Sverige 26:70 kr pe r ton 1915, 36:60 
kr 1916 och 50:80 kr 1917. Dessa p riser pe
kade åt att en bristsituation uppstått, till stor 
del förstås beroende på de stora avbräcken 
i världshandeln. Bristen förvärrades under 
de följande åren, vi lket visade sig i priset: 
114:30 kr per ton 1918, 124:40 kr 1919 samt 
158:90 kr år 1920.5 

Det är därför föga förvånande att röster 
höjdes i Sverige under 1900-talets två fö rsta 
decennier, vilka påtalade den hårda konkur
rens som rådde mellan de industrialiserade 
länderna samt varnade för en internationell 
energikris. 6 Kriget visade med all smärtsam 
tydlighet hur beroende Sverige var av im
port av stenkol från andra industrialiserade 
länder. När energibristen slog till drabbades 
Sverige tidigare, eftersom landet saknade 
egna tillgångar av betydelse, och eftersom 
de exponerande länderna då skulle se till 
att strypa sin export till förmån för sin egen 
industri. I de t 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 o beroende var 
för övrigt inte ny i och med hotet om en 
energikris. Under denna tid stod protektio
nismen och tankar om en hård konkurrens 
för överlevnad mellan länder, influerade av 
socialdarwinismen, högt på modet. En vä
sentlig del i tidens argumentation var vikten 
av natione llt oberoende som ett skydd mot 
den internationella konkurrensen. I en arti
kel i Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift 
for å r 1898 refereras tankar om landets obe
roende; att alla landets fabriker och järnvä
gar var beroende av den engelska stenkolen, 
och att om importen av d enna stoppades, 
skulle de frysa il-tjäl som inte svalt ihjäl.7 Un
der det kommande decenniet stärktes oron 
över det svenska oberoendet - och beroen
dets problematik blev e tt argument för de 
svenska kraftalternativens förespråkare. När 
frågan om bränntorv på a llvar kom upp i 
riksdagen år 1903 var det i två (identiska, 
den ena i första kammaren, den andra i and
ra kammaren) motioner o m ett bättre nytt
jande av lande ts bränntorvsresurser, med 
förslag om stödåtgärder för näringen. Motio
nerna, som undertecknades av sammanlagt 
89 riksdagsmän, bifölls.8 Frågan återkom se
dan vid ett flertal tillfällen i riksdagen.9 Situa
tionen förbättrades förstås inte av det första 
världskrigets utbrott och fortsättning. Vid 
krigsutbrottet uppstod ett kortare avbrott i 
sten kolsimporten, vilket skapade oro. Pri
serna bö1jade stiga. Vikten av landets obero
ende framhölls vid många tillfällen, som vid 
den särskilda "bränsledag" som Tekniska 
Samfundet arrangerade i mars 1916. Staten 
lä t inrätta en bränslebesparingsbyrå samma 
år, med syfte att främja bränslebesparande 
åtgärder av a lla slag. Bränslebesparingsby
råns ordförande var ingenjör Emil Spetz, 
som redan 1911 hade pläderat för b ränsle
snålare lösningar inom svensk indusui .10 

En av de verkliga piot-tjärerna inom svensk 
elektroteknik och telefoni, Alfred Ekström, 
framhöll 1916 a tt världskriget påvisat nöd
vändigheten av att landets näringsliv i möj-



ligaste mån gjordes oberoende av utlandet 
samt tillvaratog landets egna naturtillgång
ar.11 I betänkandet för en ny vattenlag 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 
och välstånd". 12 

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 
lan tbruk som den självklara och enda vägen 
ut ur hotet av en energikris. Under första 
decenniet på 1900-talet och på 1910-talet får 
elektr ifieringen alltfler förespråkare efter 
en rad avgörande innovationer unde r 1890-
talet.13 Det gäller i synnerhet vattenkraften, 
eftersom annan e l vanligen genererades i 
kraftverk som krävde bränsle i form av sten
kol. Staten blev tidigt en organisatorisk och 
understödjande kraft i utbyggnaden av Sve
riges elsystem. Efter d e l att Kungl. Vatten-

fallsstyrelsen inrättats 1907 kom frågan om 
elsystemets utbyggnad och organisation ofta 
a tt vara föremål för statens verksamhet, 
bland annat genom Elektriska kraftkommit
ten, som avlade sitt betänkande i början av 
år 1915. Svenska Vattenkraftföreningen av
gav en sk1ivelse till Konungen 1917, om önsk
värdheten att intensivare nyttja svenska vatten
fall för att motverka den brist på kol och olja 
som följt på kriget. Samma år tillsattes en ny 
kommitte av riksdagen, med syfte att befräm
j a landsbygdens eleku-ifiering. 1919 kom en 
ny vattenlagsstifu1ing, som tog särskilda hän
syn till vattenkraftsutbyggnadens behov. 14 

De svenska städerna kom också att elektri
fi eras ganska tidigt. 

Här finns en uppenbar risk för historie
skrivaren. Det är lätt att framställa skiftet från 
en sten kolsbaserad ekonomi till en ekonomi 
där den elektriska strömmen, snart förenad 
i ett utvecklingsblock med förbränningsmo
torn, blev allt mer central som smärtfri och 
oproblematisk. 15 Industrialiseringen krävde 
en allt större energiinsats, men h istorikern 
kan lätt få det till att den också d rev d e n 
tekniska utvecklingen framå t, så att denna 
hela tiden kunde svara mot behoven. I efter-

Figur 14:1 
Ett avgörande moment vid all industriell ton;Jramställning var transporten från ofta avlägsna mossar till järnvägs
nätet eller till hamnm; där omlastning skedde. Ofla skedde transfJorten ji-ån mossen till Jab1ih eller till stöm, järnväg 
via små sf1ecialbyggda järn vägsspår och vagnm; soin k-uncle jlyllas allteftersom, torvtäkten flyttades. Bilden visar 
rälsgående vagnarfar frakt från mosse till Jabrik vid Eckershohns torvströfabrik; jämför figur 13. 4 i kap. 13. 
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hand är det inte svårt att se det sj älvklara i 
att det nämnda utveckJingsblocket i allt högre 
grad kom att vinna mark. Men hur förhöll 
det sig för den tidens aktörer? 

Under 1900-talets två första decennier låg 
elektrifieringen av stora delar av samhället 
knappast utstakad för några andra än d e 
största drömmarna och utopisterna. Endast 
i historiens ijus kan elektrifieringen ses som 
självklar så tidigt som under 1900-talets för
sta 20 år. Som sagts elektrifierades de svens
ka städerna förhållandevis tidigt, och frå n 
mitten av 1910-talet lades stor tonvikt på elek
tricitetens möjligheter för städernas indu
su·iec Hotet om en energikris var dock äldre 
än så: redan under 1900-talets första år höj
des oroliga röster i frågan. 

Därtill - vilket är väsentligt att framhålla 
- bodde endast en m indre del av Sveriges 
befolkning i städer år 1915. Indusu·ierna var 
då inte heller på samma sätt som senare stads
baserade. En stor del av dessa låg på lands
bygden. Om städerna lätt kunde elektrifieras 
bjöd landsbygden på helt andra problem. 
På landet bodde folk mer u tspritt än i stä
derna. Att distribuera e l till alla människor 
och alla landsbygd ens industrier skulle ta 
lång tid. Därtill kom att problemet med att 
distribuera el över längre su·äckor ännu inte 
var löst. 

Alfred Ekström framhöll i ett föredrag 
1916 betyd elsen av frågan om landsbygdens 
elektrifiering. Ekström var inte endast en el
strömmens pionjär i Sverige - uppfinnare av 
L M Ericssons centralbatterisystem, direktör 
för flera kraftbolag med vattenkraftu tbygg
nad på agendan under de två första decen
nierna på 1900-talet, med mera - utan även 
sekre terare i Riksföreningen för landsbygdens 
elektrifzeringmellan 1910 och 1920. Eksu·öm 
menade a tt mindre än hälfte n av Sveriges 
j o rdbruksbygd e r var e lektrifierbara. Han 
sade dock inte att endast mindre än hälften 
var det - tvärtom framhöll han a tt så mycket 
som nästan hälften kunde elektrifieras. Han 
såg alltså siffran som en hög siffra och som 
ett argument för elektricitetens möj ligheter. 
Enligt Ekström var nämligen endast 10% av 
Sveriges totalareal e lektrifierbar. 16 
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Ekströms synpunkt belyser väl de pro
blem elströmmens spridande var behäftad 
med - liksom den begränsade tilltron till 
dess möjligheter under seklets första 20 år. 
Många industrie r låg långt från effektiva 
kraftkällor. Bortsett från Trollhättan och 
Älvkarleby, kraftverk uppförda före 1915, 
fanns inte heller några större vattenkraftkäl
lo r i södra Sverige, där merparten av indu
strierna och människorna fanns. 17 På många 
håll i södra Sverige alstrades därför elektrici
teten i koleldade kraftverk. Städernas eleku·i
fiering hade också sina givna begränsningar. 
I ett föredrag från 1918 av Sven Liibeck, e n 
annan av elektrifieringens pionjärer i Sve
rige, menade denne att elektrisk uppvärm
ning endast kunde komma i fråga i special
fall, som i kyrkor och nära kraftverk. All ting 
annat var för oekonomiskt. Enligt Ltibeck 
skulle endast Stockholms uppvärmning kräva 
aJl non-tändsk vattenkraft (som dock ännu ej 
på långt när var så utbyggd som den kom att 
bli).18 

Uppvärmningen av svenska hus var för
visso ett mindre problem vad gällde land ets 
kolberoende: i bö tjan av sekle t var det in
hemsk ved snarare än importerat kol som 
stod för deras uppvärmning. Ett mer avgöran
de problem för eleku·ifieringen i förhållande 
till kolberoendet var då de många koleldade 
kraftverken, liksom även de två stora trans
porU1äringarna, som helt byggde på stenkol: 
sjöfarten ochjärnvägarna. Dessa u-ansporter 
stod för en mycket stor del av elen svenska 
kolförbrukningen - järnvägen sålunda 19% 
år 1918, sjöfarten ännu mer.Järnvägen drevs 
kring 1910 till 99% av stenkol, och sjöfarten 
till 97% .19 Att elektrifiera järnvägarna var 
förvisso möjligt i mindre skala, men än så 
länge mycket dyrt. En statlig kommitte till
satt redan 1899 hade tre år senare ko mmit 
fram till att en elektrifiering av åtminstone 
stamban enätet var önskvärd - att minska 
kolberoendet framhö lls som den främsta 
anledningen därtill. Under 1900-talets första 
årtionde genomfördes försök, såväl av ASEA 
som av Kungl. J ärnvägsstyrelsen. Arbetet 
gick d ock långsamt framåt. 1910 beslöt r iks
dagen a lt en del av Malmbanan, Kiruna-



Riksgränsen, skulle bli pionjärsträcka, med 
elkraft från Po1jus kraftve rk. 2° För de hårt 
trafikerade sträckorna i Södra Sverige var 
problemen större och eleku-ifieringen ännu 
inte aktuell. 

För uppvärmning, för transporter och för 
stora delar av lande t var elektriciteten un
der 1900-talets två första årtionden alltså 
inte ens för dess främsta förespråkare ett 
realistiskt alte rnativ till stenkolen. Inte ens 
en mycket kraftig utbyggnad av vattenkraf
ten skulle räcka till. Överingenjör Einar von 
Fe ili tzen menade, i ett föredrag om stenkol 
och stenkolssituationen i Sverige vid Tek
niska samfundets bränsledag 1916, att när 
all vattenkraft i landet var utbyggd till fullo 
(vilket han menade kunde ske på 1950-talet), 
skulle alla värmebehov och mycket därti ll 
ännu täckas av stenkol.21 

Alternativ till elektricitet och 
importerad stenkol 
Sveriges energisystem var under 1900-talets 
inledande decennie r sålunda baserat på 
stenkol och vedeldning. En på inhemsk vat
tenkraft grundad elektricitet ansågs framför 
allt kunna komple ttera dessa råvaror i e n 
framtid som krävde allt mer energi, men en
dast i lägre grad ersätta dem. 

Fanns det då någon väg ur kolberoende t? 
Fanns de t inom riket något alternativ till så
väl importerad stenkol som inhemsk eleku-i
citet? Under de två första decennierna på 
1900-talet inven terades de sve nska tillgång
arna på kraftkällor. De a lternativ som lyftes 
fram var inhemsk stenkol, skog (ved och trä
kol), sul:fitsprit, skifferoija utvunnen ur alun
skiffer samt torv. Någon inhemsk oija sökte 
man inte efter. Resultatlösa bo m1ingar efter 
olja hade skett i Dala rna så tidigt som på 
1860-talet.22 

Stenkol finn s i Skåne. 1913 bröts 350 000 
ton, vilket skall sättas i relation till 5 370 000 
importerade ton året därpå. Att på kort el
ler ens på ganska lång sikt kunna e rsätta im
porterad stenkol med svensk ansågs som 
orealistiskt. Enl igt uppskatmingar, präglade 
av en tyd lig optimism , fanns förvisso så 

mycket som 300 miijoner ton stenkol be
gravd under den skånska myllan. Ett pro
blem med det svenska stenkolet var emel
lertid dess förhållandevis dåliga kvalitet - ett 
ton engelskt högkvali tativt stenkol motsvara
des av hela 1,6 ton skånskt kol. Det innebar 
att den ändå ganska måttliga produktionen 
drabbades av avsättn i ngssvårighe ter, efter
som de största konsumenterna föredrog kol 
av högsta kvalitet. Statens järnvägar, som in
handlade uppemot 30 procent av elen inhem
ska kolen, handlade mindre på företagseko
nomiska än på försvdrspolitiska och samhälls
ekonomiska grunde1-. De t största problemet 
med all det skånska stenkolet var dock inte 
främst att få upp det ur marken eller att de t 
inte var helt konkurrenskraftigt, utan att man 
faktiskt inte hade hittat det ännu.23 När krigs
å rens bränslekris stegrad es 1916 lades två 
motioner i riksdagen om medel till djupborr
ningar efter stenkol i Skåne och H alland, 
och riksdagen avsatte J 40 000 kr till detta 
ändamål. Dylika bo rrningar var förenade 
med höga kostnade r.2'1 

Ett svenskt fö re tag d rev från krigsåren 
och fram till 1925 en viss brytning av stenkol 
på Svalbard, elle r Spetsbergen som man sade 
då. 1916 menade bränslebesparingsbyråns 
ordförande Emil Spetz, i ett föredrag om er
sättningsämnen för importerat bränsle, att 
detta kunde bli lösningen på det svenska be
roendeprobleme t. Kvaliteten på kolet var 
mycket god, men kvantiteterna var låga; från 
4 000 ton år 1918 till 103 000 ton år 1924. 
1925 lades gruvan ned på grund av en elds
våda ko mbinerad med dålig lönsamhe t-2" 

Skogen var det alternativ som lä ttast fanns 
tillhanda. Att mer än vad som redan gjordes 
använda skogen som en energitillgång var 
dock inte önskvärt, då det kolliderade med 
den starka timme r- och pappersindustrin i 
Sverige. Redan före krigsåren kom rappor
ter om överawerkning i dela r av lande t, och 
krigets bränslebrist innebar ett överuttag ur 
skogen samt kraftigt höjda vedpiiser.26 Ing
en ifrågasatte vedens betydelse för uppvärm
ning av miljoner svenska h em , särskilt på 
landsbygden , men de t var heller inte tal om 
något ökat utnyttjande. Bränslebesparings-
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byråns ordförande talade sig varm för ett ef
fektivare ti llvaratagande av det vedavfaJl som 
blev över vid produktionen: bortåt 25% av 
skogsvirket - g renar, kvistar, stubbar - nytL
jades inte. Någon ekono mi i denna effekti
vitet fanns dock in te fö rutom under krigs
årens uppdrivna bränslepriser.27 

Sulfitsprit var en produkt som under 1900-
talets första decennium bö1jade framställas 
i samband med pappersmassetillverkn ing
en. Vid produktionen av pappersmassa vid 
landets massafabr iker uppstod en skadlig 
avfallslut, som innehöll såväl organiska som 
oorganiska ämnen . Denna sulfitlut släpptes 
ut i vattendrag och skapade kring sekelskif
tet 1900 e n debatt om miijöförstöring. Pap
perstillverkarna försvarade sig på olika vis 
men inledde samtidigt etl o mfattande arbete 
för att försöka klara sig ur problematiken. 
Vid Skutskärs massafabrik började man ef
ter flera års försök 1908 alt tillverka alkoh ol, 
sulfitsprit. av luten. En ny debatt uppstod då, 
vari nykterister och bönder, som ansåg att 
alkoholframställning var en binäring inom 
jordbru ket, å elen ena sidan stod mot pap
persbruke n å elen andra. J 909 bildades före
taget AB Etltylav fl era intressenter i pappers
branschen, i syfte att prod ucera sulfitsprit. 
Företaget låg i linje med tidens resurstillvara
tagande strävand en, eftersom råvaran ändå 
med nödvändighet framställdes och annars 
endast kastades bort. Bruken fick snart stöd 
av debattörer ocJ1 tekniker, som menade att 
spriten kunde tjäna inte endast som dryckes
spri t utan framför allt som ett billigt motor
bränsle. Sulfitspriten ansågs därmed kunna 
ersätta, inte det brittiska kolet, utan vissa and
ra importerade energikällor, främst "benzi
nen", som drev den växande skaran av bilar 
i samhället. Spriten skulle enligt företaget 
användas till belysning, motorer, kem isk in
dusb-i samtförtäring.28 

Till en bötjan var produktionen av sulfit
spritstörre än det inhemska behoveL, och pro
ducenterna gavs tillstånd till expor t. AB Ethyl 
expanderade snabbt, med nya fabriker i 
Kvarnsveden och Bergvik 1911 . Företagets 
teknik var världsledande, och eftersom pro
blemet med sulfitluten fanns i hela elen in-

334 

dustrialiseracle världen a nlades sulfitsprit
fabriker e nligt dess modell i Schweiz, USA, 
Norge och TyskJand.29 Med det växande ener
gibehove t och särskil t i och med krigsårens 
energibrist blev förhållandet dock snart det 
omvända. Kommerskollegium föreslog 1916 
införandet av tullar på bensin i syfte att stärka 
den svenska sulfitspritti llverkningen. Oron 
för att det ökade antal e l bilar i världen kunde 
skapa en internatione ll bensinkris avtog inte 
efter krigets slut. Sulfitspritens förespråkare 
lyfte fram det faktum att USA, där b ilismen 
var mest utveckJad, stod för 68% av bensin
förbrukni11gen men endast för en sjättedel av 
världens befolkning. O m övriga världen kom 
ikapp USA skulle all tså bensinbrist uppstå .30 

AB Ethyl, änn u marknadens gigant, startade 
e tt dotterbolag, AB Sp1itmotorer, med syfte att 
tillverka, marknadsföra och propagera för sul
fitspritclrivna motorer. Mellan 1916 och 1920 
startades ytterligare 18 fabriker, av AB Ethyl 
och av konkurrente r.31 

Utvecklingen föreföll dock gå åt andra 
hållet. Efter kriget ökade bensinimporten 
varmed bensinpriset föll kraftigL. Priset på 
sulfitspriten kunde inte sänkas i samma mån, 
trots en ökad inhemsk konsumtion - det 
krävdes nämligen bränsle vid produktionen 
av suUitsprit, och vanligen användes då sten
kol, vars prisfall ännu dröjde några år efter 
krigsslutet. I poli tike n diskute rades olika 
stöclåtgärcler för sulfitsprittillve rkningen , så
som införandet av ett statligt, prisreglerande 
monopol. Några sådana åtgärd e r tillkom 
dock inte. Som bekant kom sulfitspriten ald
rig att slå igenom .-12 Dödsstöten blev till slut 
tekniska förbättringar inom pappersfram
stäl lningen. Procluklionen av spriten basera
des till fullo p å det tämligen ineffektiva till
varatagandet av träråvaran i det tid iga 1900-
taleLS pappersbruk: ungefär hälften av virket 
blev avfall.33 Med tiden effektiviserades pap
pe rsproduktionen varmed mängden avfalls
lut reducerades. 

Alunskiffer är en lerskiffer med höga hal
ter av brännbara organiska äm ne n; djur-och 
växtrester. Alunskiffer är ett fossilt bränsle 
som kan eldas på samma sätt som kol, men 
som har ett betydligt lägre brännvärde än 



stenkol. I Sverige finns goda tillgångar på 
alunskiffer, men sådan med högt brännvär
de finns mest i Närke, Östergötland, Väster
götland och Skåne samt på Öland. Alunskif
fern var ingen ny kraftkälla vid sekelskiftet. 
Redan på 1850-talet hade ett kalkbruk i När
ke ersatt stenkol och ved med alunskiffer.34 

Ett bolag vid namn Skifferundersökningsbola
get grundades vid Kinnekulle i Västergötland 
på 1870-talet, vilket försökte använda alun
skiffe r som bränsle i ångpannor. Tillgången 
på alunskiffer uppskattades av Sveriges Geolo
giska Undersökning (SGU) år 1907 vara täm
ligen stort, motsvarande ungefär 1,3 miljar
der ton stenkol. Att e lda alunskiffe rn var 
dock inte ekonomiskt hållbart: det var ask
rikt, svavelhaltigt, och framför a ll t mycket 

Figur 14:2 
Denna bild visar provtag
ning av bränntorvsstyclwn. 
Sammcmhanget är okänt; 
f1rovborrarens uniform 
skänker verksamheten en 
aura av myndighet. 'froligt 
är docll au bilden ärfrån 
Svenska Masskultur.fören
ingens pmvtagningar av 
bränntorv; bilden ärfrån 
föreningens arhiv och tagen 
av Elis Nyström, som var 
assistent på heltid inom för
en.ingens försöksverksamhet. 

skrymmande: en panna eldad med skiffer 
behövde fyllas på betydligt oftare än en sten
kolseldad ugn, vilket var kostsamt både i tid 
och i arbete. Av d en anledningen gjordes 
redan under 1890-tale t försök i Västergöt
land att utvinna olja ur alunskiffer, som dock 
var föga framgångsrika. Den vid SGU verk
samme Gustaf Hellsing bildade e tt företag 
för skifferoljeproduktion 1905, men inte 
heller det rönte några framgångar; särskil t 
den höga svavelhalten var ett problem.35 

H ellsing sändes av SGU på en lång studie
resa till Skottland och Frankrike, de enda 
två länder som vid denna tid hade en egent
lig skifferoljeindustri, och han redovisade 
sina resultat i SGU:s skriftserie.36 Skifferoljan 
uppmärksammades senare av regering och 
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näringsliv när hotet om en energikris blev 
starkare. Regeringen tillsatte ] 913 en kom
mitte för att undersöka de m etod er som 
fanns att utvinna olja ur skiffer, och för att 
sondera möjlighe terna till en svensk skiffe
roljeindustri. Flera talare vid Tekniska sam
fundets bränsledag, arrangerad 1916, satte 
stor tilltro till möjligheterna att i framtiden 
ta tillvara energivärdet i alunskiffern. Ännu 
fanns dock inte tekniken för att göra detta 
på ett ekonomiskt sätt.37 En förvisso ganska 
måttlig skifferoljeindustri växte fram i Sve
rige, men först en bit in på 1920-talet, efter 
vår egentliga undersökningsperiod. Kinne
kulleverken startades 1924, men dess produk
tion b lev aldrig ekonomiskt bärkraftig: verk
samheten finansierades av staten, och 1932 
tog staten även över ägandet och riktade in 
verken på produktion av olja som be redskap 
inför eventuella krig. Driften ställdes in 1946. 
Inte heller utvinningen av skifferolja i Närke, 
som startade efter Kinnekulleverken, kom att 
bli ekonomiskt gångbar.38 

Torvfrågan aktualiseras. 
1900-1914 
Återstod så torven. Denna, behandlad på rätt 
sätt, uppvisade samma men sämre egenska
per som stenkolen. Till skillnad mot sten
kolen fanns den dock i vad som uppfattades 
som en oändlig rikedom inom Sveriges grän
ser. Sammantaget ansågs det kunna finnas 
upp till åtta miljarder ton torv i landet, m en 
stora delar gick inte att tillvarata, antingen 
på grund av otillgänglighet e ller på grund 
av egenskaper som gjorde den olämplig som 
energiresurs.39 !jämförelse med de ovan nämn
da resurserna hade torven dock ett större 
antal fö resp råkare. Till skillnad från sulfit
spriten var torven inte en produkt betingad 
av en inhemsk industris bristfälliga resurs
tillvaratagande. Men till skillnad från alun
skiffe rn var den förhållandevis lätt att utvin
na, och erfarenheterna av bränn torvsproduk
tion var större. Och ti lJ skillnad från veden 
kunde m erparten av exploateringen ske 
utan att andra viktiga svenska näringar fick 
stryka på foten . Dess förhållande till elektri-
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citeten var också lämpligt: otaliga elektrici
tetskraftverk landet om drevs med stenkol. 
För många under 1900-talets två första år
tionden var torven därför den bästa vägen 
ut ur hotet om energikris och till nationellt 
oberoende. 

Torvfrågan - det samtida begreppet- ak
tualiserades ganska precis i och med det nya 
seklets bö1jan. Svensk liksom internationell 
torvindustri förde en tynande tilJvaro under 
1880- och 1890-talen. Med torvindustri avses 
då täkt och beredn ing av torv i syfte att fram
ställa industriprodukter, särskilt bränntorv 
och torvströ, men även andra produkter. 
Förvisso hade ända sedan m itten av 1800-
talet en lång rad projekt, med olika livskraft, 
för upptagning och e ldning med bränn torv 
igångsatts. Av ErikJuhlins summariska histo
rik över torvfabriker i Skaraborgs län fram
går till exempel tydligt att en lång rad före
tag tog upp bränntorv. Det framgår dock 
lika tydligt av juhlin liksom av andra uppgif
ter - från Gotland, Närke, Småland och an
norstädes - att det då handlade om bruk och 
fabriker inom ene rgikrävande branscher, 
som försökte tillgodose den egna produktio
nens energibehov. Det handlade då om pap
persbruk, bryggerier, glasbruk,j ärnbruk och 
dylika industrier - så till exempel gick Bro
mö glasbn1k i Skaraborg över tilJ bränn torv 
år 1867 i och med att skogen runt omkring 
tagit slut; bruket lades ned 1879:10 Dessa in
dustrier bedrevs ofta under gamla brukslik
nande former och var därmed stora mark
ägare. De såg en möjlighet till besparingar 
genom attsö1ja för den nödvändiga energipro
d uktionen geno m att exploatera de egna 
torvmarkerna. Framför alltlåg då besparing
en i sänkta transportkostnader. Kostnaderna 
för att transportera kol via järnvägar från 
importhamnarna till bruken var ofta ganska 
höga; stenkolsp1iset per ton var betydligt hög
re i inlandet än i hamnstäderna. 

Även aktiviteten från stat och organisatio
ner var vad gäller bränn torven mycket mått
lig före å r 1900. En central organisation i 
sammanhanget var förstås Svenska Mosskul
turföreningen, i vars stadgar klargjord es att 
mosskultur avsåg såväl uppodlandet av torv-



marker, som det industriella användandet 
av torv. Under ett drygt decennium efter för
eningens grundande 1886 låg dock tonvik
ten mycket tydligt på jordbruket. I förening
e ns tidskrift publicerades endast ett gugotal 
artiklar om bränn torv under perioden 1886-
1900, vilket skall ställas emot hundratals ar
tiklar rörande j ordbruk på mossar och my
rar:'' Emigration ochjordhunger var väsent
liga samhällsproblem, samtidigt som de ideo
logiska strö mningarna för ell eget hem och 
ett sunt lantleverne var starka. Unde r 1880-
och 1890-tale n kände man inte heller av nå
gon energikris i vardande, med låga stenkols
p1iser - inte bara i jämförelse med vad som 
komma skulle, utan även med 1870-talet. 

Kolpriset steg emelle rtid stadigt under 
1800-talets avslutande år. Konkurrensen om 
elen befintliga kolen ökade. En världspoli
tisk faktor som bidrog till to,-vfrågans aktua
liserande var boerkriget, som u tkämpades 
mellan 1899 och 1902. Engelsmänne n do
mine rade vid sekelskifte t fullständigt den 
europeiska kolproduktione n , men krige t 
tog mycket kol i anspråk. 1901 införde e ng
e lsmänne n e n exporttull på stenkol, som 
skapade en ökad oro i Sverige, vilket fram
går till exempel av artiklar i de n nystartade 
ekonomiska tidskriften Affärsvärlden. Tullen 
kom som en h1llkomlig överraskning för så
väl kolproducenterna som d ess utländska 
köpare, och den underströk d en godtyckliga 
beroendeställning Sverige befann sig i: sten
kolen var Sveriges största enskilda importut
gift, och en av landets absolut största och 
viktigaste kolkonsumenter, Statens J ärnvägar, 
använde i stort sett uteslutande engelskt sten
kol.42 Ytterligare ett hot mot Sverige var att 
kolmarknaden präglad es av kolgruvarbetar
nas ständiga strejkbenägenhet - nedslag i 
Affärsvärlden under ett antal år mellan 1900 
och krige t visar att strejker och oro för strej
kers följder var vanligt förekommande.43 

Den engelska dominansen liksom priser
nas röre lse uppå t satte fart på det övriga Eu
ropa. I Ryssland genomfördes e n omfattan
de satsning på bränn torv. I Tyskland inför
des u ndantagstariffer på inhemskt kol och 
särskilda regle r i syfte att säkerställa en in-

hemsk bränsleproduktion. I Danmark grun
dades år 1901 en Mossindustriförening. M 

Sverige var inget undantag. Svenska Moss
kulturföreningen kom efter sekelskiftet, till
sammans med en framväxande torvindustri , 
att gå i bräschen för torven som bränsle i Sve
rige . Före ningen, som sedan 1880-talet byggt 
upp en omfattande försöksverksamhet inom 
j ordbruksområdet på flera platser i landet, 
utförde nu i allt högre grad försök med och 
forskning om bränn torv. U nder det att för
en ingens kemister fram till 1899 u tfört e n
dast 59 prover k1;ng bränn torv, ökade mäng
den till I 683 prover mellan 1900 och 1910. 
De fåtal artiklar som dittills skrivits i torv
frågan i föreningens tidskrift följdes under 
dessa år av e n flod av längre artiklar och 
korta notiser om den industriella torvutvin
ningens tillstånd, framtidsu tsikter, metoder 
och tekniker. Endast året 1902 publicerades 
sålunda 20 artiklar med bränntorv e lle r 
torvindusu·in som huvudämn e - a llt från 
korta notiser om produktionssiffror utom
lands till långa redogörelser över torvtäkt
ning och bränntorvsframställning. Därtill 
gjordes vid fören ingens sommarmöte i Kal
ma r en exkursio n till Alf Larsons torvkols
fabri k i Stavsjö, till vilke n j ag å terkommer 
nedan. 15 

Bakom Mosskulturföreningen stod sta
ten, som finansierade merp arte n av fören
ingens verksamhet. Efter sekelskifte t tog 
dock staten även andra initiativ för att under
lätta för ett svenskt torvanvändande. Sålunda 
fattade riksdagen 1901 beslut om inrättan
det av en särskild torvingenjör, med syfte att 
upplysa allmänheten i frågor som rörde torv
tekniska frågor, att bedriva undersöknings
verksamhe t vad gäller torvindustrins befräm
jande samt att göra kostn adsberäkningar, 
förslag och annat på uppdrag av torvindustri 
och stat. Ernst Wallgren blev lande ts första 
torvingenjör. 1902 upprättades en statlig låne
fond för främjandet av torvindustrin - 1907 
var samtliga medel ur fonden utlånade till 
33 olika företag, varför riksdagen sköt till yt
terligare medel. 16 Staten gick också in med 
m edel för att frä mja torven som bränsle 
inom e n av dess egn a mer bränslekrävande 
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Figur 74:3 

verksamheter, nämligen tågtrafiken inom 
Statens Järnvägar, något som också Mosskul
turföreningen pläderade kraftigt för. Prov
körningar genomfördes redan år 1901. Mind
re entusiastisk var dock Järnvägsstyrelsen 
tillsammans med SJ, som stretade emot. Riks
dagen beslöt attJärnvägsstyrelsen under 
1909 skulle utföra en utredning om kostna
derna för att införa torv som lokbränsle på 
SJ; denna liksom de provkörningar mellan 
Älmhult och Alvesta som företogs som en 
del i utredningens förarbete, kom att visa på 
kraftigt ökade kostnader och svåra logistiska 
problem för SJ vad gällde torvtillförseln. Ef
ter 1909 avtog också användningen av torv 
som bränsle inom SJ.47 

Ett viktigt led i statens och torvföresprå
karnas ambitioner under dessa tidiga å r av 
optimism kring torven var att inventera ri
kets torvfyndighe ter och att utöka kunska
pen om rationell torvbränsleproduktion. 
Mosskulturföreningens botanist och torv-
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ERNST W ALLGREN ( 1864-1950) var i grunden 
ingenjör och officer. 1893 belönades han av 
Krigsvetenskapliga akademien för konstruk
tionen av en avståndsmätare för krigsbruk. 
1901 utnämndes han till statl ig torvingen
jör, den första i sitt slag, en tjänst tillsatt av 
riksdagen alldeles i inledningen av torvfrå
gans aktualisering. J denna egenskap ledde 
han statens torvberedningsförsök i Koski
vara 1903-05 samt var ledamot i Torvsak
kunnigekornmitten 1914-16samti Torvkorn
mitten 1916-21. 

Torvingenjören sorterade först under 
Lantbruksstyrelsen, men från 1904 under 
Kommerskollegium, vilket betonar tidens 
tro på industri torven. Wallgren var länge 
den ende statlige torvingenjören, men blev 
sedan förste torvingenjör 1907. Under kri
get utökades antalet ytterligare. Vid torv
branschens avslocknande kring mitten av 
20-talet va,-Wallgren ännu förste torvingen
jör, med säte i Stockholm, medan tre torv
ingenjörer fanns utplacerade i landet. ♦ 

geolog Robert Tolf hade redan under 1890-
talet gjorL många resor i inve nteringssyften 
i landet, och fortsatte sin verksamhet fram 
till sin död 1904. Statens torvingenjör Wall
gren gjorde en utredning om bränntorvstill
verkningens möjligheter i Norrland . Wall
gren beräknade att det i Sverige fanns bränn
torv motsvarande landets dåvarande årliga 
sten kolsim port för de närmaste 1 500 åren .'18 

Wallgren skickades tillsammans med torv
experten ingenjör Alf Larson på statens be
kostnad år 1901 på en lång utlandsresa för 
att studera europeisk torvindustri. Resan re
sulterade i e n gemensam bok, Om brän nlorf 
induslrien i Europa (1902). Wallgren ansvara
de också för en försöksverksamhet kring torv
produktion vid en av staten bildad torvfabrik 
i Koskivaara, söde r om Gäll ivare . Syftet med 
denna var att öka kunskaperna om hur de 
norrländska myrarna bäst kunde exploate
ras. I södra Sverige grundades år 1902 en av 
staten finansierad torvskola i Emmaijunga 



(från 1905 i Markaryd), med syfte att utbilda 
instruktörer och förmän för bränn torvs- och 
torvströfabri ker:19 

En regional organisation bildades 1901 på 
privat initiativ i Västsverige, Föreningen för 
Torfindustriens befrämjande i Vestergötland och 
Dalsland. I södra Sverige sammanslöt sig 
bränntorvsproducenter i Södra Sveriges t01f 
industriförening. Dessa föreningars uppkomst 
visar att även näringslivet börjat intressera 
sig för torvbränsle som en produkt för en 
marknad. En torvindustri av viss omfattning, 
och med stor framtidstro, växte fram under 
1900-talets förs ta årtionde. Åren 1905-07 
innebar en svacka för torvindustrin, med ett 
sänkt sten kolspris, men därefter lyfte sig kon
junkturen återigen. Produktionen ökade 
sakta men säkert fram ti ll krigsutbrottet.50 

1911 fanns 35 större bränntorvsfabriker i 
landet, och produktionen ökade kraftigt. I 
förhållande till tiden före sekelskiftet hand
lade det nu om produktion för avsalu.51 

Även den industriella produktionen för hus
behov fick dock ett uppsving efter sekelskif
tet. Flera bruk och fabriker liksom privata 
järnvägsföretag såg - till skillnad mot SJ, 
som sagts ovan - en möjlighet att sänka sina 
kostnader genom en satsning på bränntorv 
som bränsle istället för kol. Flera bolag köp
te mossar som låg på rimligt avstånd och 
satte igång med egen torvbrytning.52 

1909 kom ett provnummer av Svenska T01f 
industriens Tidskrift. Det var emellertid inte 
branschen som hade samlat sig till utgivan
det av tidskriften, utan den hade koppling 
till torvskolan i Markaryd och den till denna 
knutna föreningen Svenska T01Jindustriens 
arbetsledareförening, en förening bestående av 
före detta e lever på skolan, som också agera
de bemanningsföretag då den sökte sprida 
sina medlemmar som förmän och rjänste
män inom torvindustrin. Tidskriften hade 
som syfte att främja torvindustrin och föra 
d ess talan. Redaktör var T.B. Olbers - denne 
hade varit såväl e lev som lärare på skolan 
och var nu en ivrig förespråkare av bränn
torven, vilket han hade visat året innan med 
boken Våra torfmarker, en pedagogisk intro
duktion till torvtäkt och industriell torvpro-

duktion. Tidskriften utkom kvartalsvis under 
1910 (32 sidor per nummer) från 1911 en 
gång i månaden (16 sidor per nummer). Lik
som Mosskulturföreningens tidskrift tog den 
upp en rad aspekter av torvfrågan (inklusive 
torvströtillverkningen), men korta notiser 
tog snart upp hela tidningen på längre artik
lars bekostnad. Föreningen hade 1912 unge
fär 650 svenska prenumeranter och ett mind
re antal utländska. De flesta var företag i 
branschen, bruks- och godsägare, men man 
finner även ett tiotal r·iksdagsmän, ett antal 
lantbrukare, tekniker och ingenjörer, samt 
faktiskt en nybliven nobelpristagare i littera
tur, Selma Lagerlöf.53 

Bränntorvens problem och förädling av 
bränntorv 
Många av de nystartade bränntorvsbolagen 
blev mycket kortlivade. Falköpings bränntorvs
fabrik, med syfte att lysa upp Falköping, grun
dades 1901, men gick omkull redan 1903. 
Gärdesboda torvströfabrik i Skaraborg slog 
sig på bränntorvstillverkning 1905, men var 
tvungen att lägga ner produktionen 1910. Ex
emplen kan mångfaldigas. De finner sin för
klaring i att torven som bränsle i sin enklaste 
form, vanlig bränntorv, var en ofta oekono
misk produkt. Bränntorven - ton, som elda
des efter att den täktats och torkats i solen 
under sommarmånaderna - var nämligen en 
energikälla behäftad med flera problem. 
Det första och största var dess egenskap att 
suga upp vatten. Den vattenuppsugande för
mågan gjorde inte endast att torven måste 
torkas innan den kunde användas, utan med
förde även att den torkade torven måste lag
ras under tak. Regniga somrar förkortade 
täktningstiden och försvårade torkningen. 
Över huvud taget var bränntorven skrym
mande. Det hänger samman med torvens 
andra stora problem: att den hade ganska 
lågt brännvärde i förhållande till sin volym. 
Olika torvarter varierade myckel i kvalitet, 
men generellt kan sägas, att torven i snitt 
hade halva brännvärdet i förhållande til l 
samma volym stenkol. Det innebar inte en
dast att torv tog betydligt mer plats än sten
kol, utan även att torv, om den skulle säljas 
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som bränntorv, inte kunde kosta mer än 
hälften av vad stenkolen kostade för att vara 
lönsam. Detta motverkades i sin tur av torv
täktens tredje problem, nämligen att den 
krävde en stor, och därmed kostsam, arbets
styrka. Det låga brännvärdet medförde ytter
ligare en nackdel: transportkostnaderna blev 
höga. Eftersom merparten av den för mark
naden producerade torven inte e ldades upp 
direkt vid eller i närhete n av täktningsplat
sen, måste priset för bränn torven i prakti-
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ken vara ännu lägre än hälften av stenkols
priset för att vara konkurrenskraftigt. 

Bränn torvens halva bränslevärde i förhål
lande till stenkolen kom att bli det centrala 
problemet för torvförespråkarna. Den stora 
utmaningen för alla bränn torvsproducenter 
var att förbättra och effektivisera framställ
ningsmetoderna av torven, och på så sätt 
sänka tillverkningskostnaderna. Detta lycka
des dock inte i särskilt hög grad - maskiner
na blev visserligen bättre varmed arbetskraf-

Figur 14:4 
Svenslw Toifindustriens tid
skrift var inget bransch
oigan, såso11l namnet låter 
påskina, utan en j1mdulit 
från Torvslwlan i Marlwryd 
och dess lärare T.B. Olbers. 
De tolv årliga numren var 
inte omfattande - åtta eller 
nio sidor text per nwn11ler 
/1lu..s annonssido1: Innehållet 
var notis artat: Olbers skrev 
själv lejonf1arlen av alla 
notiser, som vanligen var 
referat av svensk affärs- och 
dagspress. Dessa notiser 
varvades med artiklm; även 
de av Olbers, som på olika 
sätt betonade torvens stora 
betydelse far svensk ekonomi 
och torvindustrins stam 
potential far såväl nation 
som jnivatjJersone1: Till det
ta ko11l återgivande/ av före
drag kring torv och bränsle
jJroblernatik, av t. ex. statens 
torvingenjör Ernst Wallgren 
och Alf Larson. Om.slaget, 
som jöreställer en modern 
torvindu..stri, var detsamma 
far vmje nwmne1: 



ten kunde minskas, men samtidigt steg löne
kostnaderna så kraftigt att priset på bränn
torven kom att stiga rejält, från 5-6 kr per 
ton till 11-12 kr, mellan 1905 och 1915.54 

Tillverkningskostnaderna för bränn torv 
var sådana att det var svårt att pressa priset i 
särskjlt hög grad - det förblev en arbetskrä
vande produktionsform och lönerna var en 
stor utgift. Av detta följde under de Lvå för
sta decennierna på 1900-talet en lång rad 
försök att förädla torven till olika koncentre
rade former med högt brännvärde och liten 
volym , som skulle göra den mindre skrym
mande och mer prisvärd. 

Den enklaste formen av förädling av torv 
var kolning. Efter att bränntorven hade ta
gits upp och torkats kunde den kolas i milor 
eller retorter. Den på de tta sätt kolade torven 
kunde knappast ersätta stenkol i någon stör
re omfattning - de grundläggande proble
men m ed torkningen och utrymmet löstes 
inte a lls - me n väl svensk ved och svenskt 
träkol, vilket ansågs vara en nationalekono
misk välgärning i och med ständigt ökade 
skogsu ttag. Ingenjör AlfLarson , till vilken vi 
återkommer nedan, uttryckte i en skrift år 
1904 hopp om att stora delar av Sveriges trä
kolskonsumtion kunde ersättas av torvkol, 
och det även norr om Dalälven - tvärtemo t 
en gängse uppfattning att det inte fanns 
goda ekonomiska möjlighe ter att framställa 
torvkol så långt norrut. Larson stödde sig då 
delvis på försök som gjordes i bö tjan av seklet 
vid statens ton rfabrik i Koskivaara.55 Där hade 
Larson s vän och reskamrat torvingenjör 
Ernst Wallgren vi.cl sidan av bränntorvspro
duktion en genomfört kolmilningsförsök 
med torv, för vilka han redogjorde i en skrift 
år 1905 - Wallgren hänvisade i sin tur till 
försök gjorda av Larsons torvkolsföretag AB 
Turba. Värde t av försöken uppe i norr låg 
enligt Wallgren i att "vår på malmberg ri
kaste landsdel, nordliga delen af Norrbot
tens län, är skogfattig eller skoglös". Torvkol 
kunde då bli ett lämpligt bränsle, medföran
de låga transportkostnader, eftersom man 
kunde mila direkt vid myrarna.56 

Mer avancerad än koln ingen av torven 
var dess desti lle ring till torvgas e lle r torv-

sp rit. Torv kunde omvandlas till gas och för
brännas på samma sätt som gas gjord på kol. 
På initiativ av en firma i Stockholm utveck
lade strax efter sekelskiftet företaget Körning 
i Tyskland en torvgasgenerator. Denna in
stallerades sedan på oli ka håll i Sverige. 
Bergsingenjör Edvard Hubendick, seder
mera en av Sveriges främsta experter i ener
gifrågor och professor i läran om förbrän
ningsmotorer på KTH, rapporterade 1904 
från Roslätt utanför SvedaJa 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
ten gått u tan mankemang 15 till 18 timmar 
om dygnet. Tillverkningskostnaderna för 
den färdiga gasen var till syn es låg, d elvis 
tack vare att generatorn låg intill en torv
mosse vars råvara antogs räcka i närmare 40 
år. Sammantaget skänkte generatorn belys
ning åt Svedala municipalsamhä lle och Ska
berajö gård, samtidigt som den drev ett antal 
industrier, varav Svedala sockerbruk och Sve
dala tegelbruk 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 ge
nerator på ett gruvfält utanför Grängesberg 
hade gjort kvalitativ gas av torv med 40% fuk
tighet, vilket var en hög siffra för bränsletorv. 
Torvingenjör Wallgren framhöll något sena
re d etta som en av torvgasens fördelar. Möj
ligheten att använda torv med högre fuktig
het minskade dess torkningstid, ett annars 
avgörande problem vad gällde a tt få torven 
i brännbart skick.57 

Så långt allt gott. Vad som dock inte fram
gick av Hubendicks artikel var att denna gene
ratortorv hade ett ganska lågt b rännvärde, 
varför den i pris ändå inte var jämförbar 
med kolgas - priset per ton torv var förvisso 
låg, m en antalet ton som behövdes i jämförel
se med stenkol var mycket högt. Det inne
bar också att generatorn behövde fyllas på 
ganska ofta, vilket krävde en viss arbetsinsats, 
med medföijande lönekostnader. En annan 
energiexpe rt och bergsingenj ör, Hans Ry
gård, underkände av dessa skäJ generator-
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torvgasen och förespråkade istället en mer 
förädlad gas, framställd genom destillation i 
retorter. 1906 redogjorde Rygård i e n artikel 
för de långtgående försök med sådan torvgas 
som dittills genomförts. Fördelen med denna 
gas, förutom att den hade ett betydligt högre 
brännvärde än generatortorvgasen och där
för gjorde den jämförbar 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 
främst av det tyska företaget Ziegler, som 
också uppfört en stor anläggning för fram
ställning av gas i Redkino i Ryssland - ett led 
i Rysslands omfattande satsning att på olika 
sätt utvinna bränsle ur landets stora torv
mossar. Värmevärdet hade visat sig vara när
mare tre gånger så högt som generatortorv
gasen, och något högre än stenkolsgas. Ry
gård 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 
endastforskningsförsök, fanns dock inte som 
stödde resultaten.58 

När Rygård i ett föredrag vid det Tekniska 
samfundets bränsledag 1916 återkom till re
torttorvgasen framställde han den som fram
tidens svenska bränsle, som var bättre än 
stenkol, och ett mer realistiskt alternativ än 
elkraften. Elektriciteten menade Rygård var 
kringsvärmad av felaktiga myter, som alla 
blåste upp dess potential. Däremot redo
gjorde Rygård inte för några rön eller verk
samheter vad gäller torvgasen, utan uppre
pade mest de tankar han hade redan 1906. 
Hur det gått för Zieglers apparater får man 
till exempel inte veta. Den enda förändring
en från 1906 var att priset i försöksverksam
heten nu stigit till 10-30 kr per ton destille
rad torv, som kunde förväntas bli 15-20% 
procent högre i faktisk produktion på grund 
av läckage och annat. Det blev inte mycket 
av torvgasen, även om torvgasgeneratorer 
fortsatte att ti llverkas i Sverige för mindre 
verksamheter. Under krigets bränslekris vi-
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sade försök 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 torv i syfte att få kolen att räcka 
längre. Liknande uppblandningsförsök gjor
des också i Sverige, till exempel i Norrkö
ping_s9 

Ännu en destillerad torvprodukt var to rv
spriten, som förblev parantetisk. Ovan fram
gick att staten gav stöd åt en produktion av 
sulfitspri t från 1908. Redan 1905 lade dock 
regeringen fram ett förslag till förändring av 
lagstiftningen för sprittillverkningen, i syfte 
att underlätta för framställningen av torv
sprit. Tanken var att denna skulle kunna 
konkurrera, inte med stenkol, utan med det 
av bergoija framställda fotogenet, en annan 
importerad energikälla.60 Torvspriten visade 
sig snart vara föga bärkraftig: då tidningen 
Affärsvärlden 1912 rapporterade om att foto
genmarknaden stod inför stora förändring
a r i form av internationella storaffärer och i 
samband med det tog upp frågan om hur 
den svenska efterfrågan på fotogen kunde 
tillgodoses, togs endast ett inhemskt aJterna
tiv upp, nämligen aJunskifferoljan, som dock 
ännu ej var ett ekonomiskt alternativ.61 

Vad gäller förädlingen av torv som bräns
le var det emellertid framför allt två andra 
metoder som rönte mest uppmärksamhet 
och stort hopp. Det var det ekelundska torv
pulvret respektive torvkol framställt genom 
den så kallade våtkolningsmetoden, före
språkad främst av ingenjör Alf Larson. 

Ekelund och Larson hade båda varit i 
torvbranschen ganska länge - Wallgren kall
lar dem i en artikel från 1908 för "de gamla 
torfkämparna".62 De hade samma mål - att 
lösa torvfrågan (eller kolberoendefrågan) 
genom att skapa ett bränsle som var lika ef
fektivt eller effektivare än stenkol, och där 
torvens främsta problem var lösla. Båda rik
tade främst in sig på torvens höga fuktighet 
och det faktum att den på något sätt måste 
torkas. 

Löjtnant Herman Ekelund startade sitt 
företag, AB Torf, år 1906. Redan 1890 an
mäldes dock i Mosskulturfören ingens tid
skrift en broschyr utgiven av Ekelund, Kan 



Figur 14:5 

Hästhagens torvmosse utanför Vislanda i 
Småland - en för tiden typisk torvtäkt. Mos
sen ägdes och nyttjades först av Granefors 
bruk, inledningsvis för eget behov, sedan, 
när energitorvbranschen började växa efter 
sekelskiftet, för avsalu. Snart kom den i SJ:s 
ägo, varmed torven användes som råvara till 
de försök med torvpulvereldning som SJ 
motvilligt gick med på (se texten, s. 344f) 
Dess läge direkt intill järnvägen mellan 
Karlshamn och Vislanda var avgörande för 
driftens effektivitet: ett stickspår utgick från 
järnvägen, så att vagnarna kunde köras ända 
fram till torven för lastning. På 1920-talet 
lades produktionen ned, varpå platsen blev 
skrotningsplats för slopade lok och vagnar. 
♦ 

bränntorfven i någon forrn ersätta stenkol och 
koks. Denne påstod sig där ha framställt en 
apparat med vilken ett "artificiellt stenkol" 
framställ t av bränn torv, som i brännvärde 
var motsvarigt riktigt stenkol, men som kos
tade mindre att producera, kunde tillverkas.63 

Anmälaren, Carl von Feilitzen, såg uppfin
ningens potential: 

Den å rliga skatt af 2 millioner kronor, som 
nu gå till utlandet för inköp af stenkol, 
skulle stanna inom landet, arbetsförtjenst 
beredas åt en stor skara af landets sön e r 
och, såsom författaren [Eke luncl] säger, 
'en föryngrande bioelström löpa genom 
hela vårt ekonomiska lif.'64 

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

K.ARTA 
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Framställningen skedde i flera steg. Först 
togs torven upp genom en m ekaniserad 
torvtäkt varpå föijcle traditionell lufttork
ning, all tså att torven låg på marken och 
torkade - den vändes dock maskinellt och 
inte av kvinnor och barn som länge varit 
brukligt. Därefter maldes den till strimmor 
som torkades ytterliga re på artificiell väg i 
ugnar. Genom att den maldes torkade den 
snabbare och till lägre energiåtgång än an
nars, efte rsom torv leder värme dåligt och 
därför även i en ugn torkar mycke t långsamt 
om den förblir kompakt. Som ett sista steg 
maldes torvstrim lorna ner till ett pulver. 
Sammantaget skulle denna process kosta 
mindre än tio kronor per ton, och ha ett 
brännvärde som närmast motsvarade sten
kole ns, som dock kostade betydligt mer. 
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Torvpulvret vägde inte heller mer än stenkol, 
och var inte mer skrymmande, vilket för
billigade transporterna i jämförelse med 
vanlig bränntorv.65 Ytterligare en fördel med 
torvpulvret var enligt Ekelund att torvtäkten 
inte begränsades till högsommaren. Vid tradi
tionell torvtäkt måste torven vara uppe och 
ligga på tork senast i augusti för att hinna 
torka; låg den kvar över vintern föll den sön
d e r som en följd av kylan. Eftersom Eke
lunds torv dock skulle malas till pulver i 
slutändan gjorde det inget om den frös sön
der. Därför kunde man täkta hela augusti ut 
och låta det man inte hann ta in före hösten 
ligga kvar över vintern.66 

En storskalig produktion startades i AB 
Torfs regi vid en 120 hektar stor mosse i Bäck 
utan för Ljungby i Småland. Ekelund fick 
statligt stöd, samt även ett vetenskapligt stöd 
av flera statliga experter, som den framstå
ende professorn i metallurgi och hyttkonst 

Figur 14:6 
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Erik G:son Odelstierna vid Kungliga Tek
niska Högskolan (KTH) ochJernkontorets 
torvingenjör Erik Nyström; den förstnämn
da menade att torvpulvre t även kunde an
vändas i järnframställningen istället för sten
kol eller träkol.67 1912 års regniga sommar 
ansåg Ekelund bevisa metodens framgång: 
trots regnet producerades det året hög
kvalitativt pulver. Ekelund var oförtrutlig i sitt 
arbete, och redogjorde för det i en rad publi
kationer. 68 Verksamheten var också ganska 
framgångsrik och företaget livskraftigt - som 
framgår nedan överlevde det såväl kriget som 
de t inledande prisfalle t på stenkol. Torvpul
ve rfabri ken 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 energibristens skugga rönte 
sedan ett förslag om mer storskaliga försök 
framgång vid riksdagen 1916, varmed linj en 

Au. LARsoN (1852-1924) (Alfred eller AJf
vanligen är namnet förkortat Alf. i samtida 
texter) utbildade sig till ingenjör, och kom, 
efter några års tjänst vid Liljeholmens stea
rinfabrik i Stockholm, att i tio år arbeta vid 
Skånska superfosfatfabriken i Helsingborg, 
en av landets största tillverkare av konstgöd
sel. Larson kom här att bli övertygad om 
kemins möjligheter att via jordbruk och in
dustri kraftigt höja svenskarnas levnadsstan
dard. Han ägnade mycket kraft åt den ke
miska livsmedelsindustrin, där han framför 
allt arbetade för att introducera margarinet 
i Sverige. Målet var en decimering av bo
skapsstammen och ett ersättande av natur
liga produkter med kemiska. Larsons tid iga 
engagemang i energitorvfrågan bottnade i 
samma vilja att med kemiska kunskaper för
bättra Sveriges ekonomiska förutsättningar. 
Larson var en produktiv skriftställare, som 
utöver en rad arbeten om olika kemiska äm
nen också var en flitig debattör och opi
nionsbildare. Han grundade Helsingborgs
posten som en plattform för att framföra 
sina åsikter, bland annat i tu llfrågor, där han 
intog en starkt protektionistisk hållning. ♦ 



Falköping- Nässjö utsågs som försökssträcka, 
med 18 för ändamålet utrustade lok. För
söken visade att torvpulvret, framställt enligt 
Ekelw1ds principer, var en ganska god e rsät
tare till stenkolen , vad gällde e ne rgivärdet 
(ett ton stenkol motsvarades av 1,45 ton torv
p ulver), varför riksdagen 1916 även gav me
del till en statlig torvpulverfabrik enligt Eke
lunds mönster.69 

1911 gick Ekelund i svarsmål mot en kri
tik riktad mot hans torvpulververksamhet. 
Kritiken kom från den tekniske chefen vid 
Liljeholms stearinfabrik Alf Larson. Denne 
menade i en artikel i Teknisk tidskrift att till
tron till torvpulvret var överdriven , och att 
detta i verkligenheten inte var fullt så effek
tivt och ekonomiskt som det påstods. Larson 
var en m ångsysslare, och som framgått gam
mal i torvbranschen. Han hade under 1890-
talet a rbetat som ingenjör i Gustaf de Lavals 
separatorbolag, men arbetade sedan 1898 
med framställning av torv kol i Stavsj ö, också 
det utanför Ljungby i Småland; redan 1892 
hade han hållit ett föredrag i frågan som pub
licerades samma år. 70 de Laval hade runt 
mitten av 1890-taleL börjat intressera sig för 
att framställa torvkol genom en helt artifi
ciell torkning, det vill säga he lt u tan luft
torkning. Metoden, som Larson tog upp, 
kom att kallas för våtkoln ingsmetoden. Det 
var en ganska komplicerad teknisk procedur 
som vi inte kan redogöra för här; i princip 
handlade det om atL finfördelad torvmassa 
upphettades till närmare 200 grader Celsius 
under ett högt tryck, varmed vatten och and
ra ämnen avskildes från torven, vars bränsle
värde därmed kraftigt ökade. Den stora för
delen med m etoden var just a tt lufttork
ningen hel t avskaffades i beredningen av 
torv till bränsle, vi lket gjorde torven till mind
re av säsongsvara .il 

Larson utvecklade kring 1900 Stavsjö till 
ett sor ts experimentalfält för torvindustrin. 
Här hö lls 1902 och 1903 några i samtiden 
uppmärksammade torvtävlingar, då olika 
metoder och torvmaskiner prövades under 
statlig kontroll , delvis i form av tävlingar.72 

Framför allt var dock försöksverksamheten 
inriktad på våtkolning. Tillsammans med en 

annan ingenjör ur de Lavals stall, d en 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 fabri
ken och sköt kostnaderna i höjden; år 1905 
stod fabriken ännu inte färdig, men kostna
derna uppgick redan till 25 000 kr. Samma 
år köpte Ekenberg och Larson till sig 1 200 
tunn land mossar i Srnåland.73 Verksamhe
ten gick dock trögt, särskilt som de för våt
kolningen helt nödvändiga ugnarna visad e 
sig vara felkonstruerade. J april 1908 höll 
Larson ett föredrag om fabrikens verksam
he t inför Svenska teknologföreningens av
delning fö r kemi och bergsvetenskap, där 
han framhöll de uppnådda framgångarna 
och uttryckte en obunden optimism över våt
kolningens framtid.1

·
1 Innan samma år gått 

till ända hade företaget försatts i likvidation 
och nedmontering av ugnar och annat på
börjats. 

Den som idag sätter sig in i Larsons och 
Ekenbergs affärer finne r ett något oseriöst 
drag över det hela, eftersom den förre vis
serligen var seriös men ohämmat optimis
tisk, och elen senare var en framstående 
svindlare. Ekenberg bedrev vidlyftiga affärer 
i Frankrike, Italien, Tyskland, Arne1ika, Ryss
land och England; han levde ett lyxliv på 
lånade pengar i Clapham i England där han 
också satte upp ett torvlaboratorium. Han 
hade tidigare varit inblandad i skummjölk
och mjölkpulverföretag, gjort sig ett namn 
som uppfinnare inom fiskkonservbranschen, 
samt drivit sillguanoföretag, all tid m ed sam
ma resultat: andras, de t vi ll säga finansiärer
nas, stora förluste r. I samband med statsbi
draget och fabriksplanerna i Stavsjö bildade 
Eken berg även två våtkolningsföretag i Eng
land, Jnternational Carbonizing Company för 
fabrikation av torvkol i stor skala i Tyskland 
och England och EPF Syndicate (Ekenberg 
Peat Fuel syndicate); medlen till företagen 
lånades från Ekenbergs mjölkpulverföretag, 
Svenska mjölkrnjölsbolaget. 

Ekenberg blev år 1909 ökänd och världs
berömd, då han avslöjades som världens för
sta brevbombare; ha ns offer hade vaiit di-
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rektörer som på o lika sätt motarbetat ho
nom. Det var hans kompanjon Larson som 
genom att känna igen Ekenbergs handstil i 
e tt med bomberna sammanhörande h ot
brev ltjälpte polisen att avslöj a honom . Häk
tad 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, gällande hans 
två unga och kärnfriska fruars plötsliga och 
snarlika dödsfall. 75 

Alf Larsons o ptimistiska grundsyn hade 
inte fått några törnar vare sig av bakslaget i 
Sävsjö eller hans kollegas fall ; han var inte 
endast e n entusiast u tan en flitig skribent 
och polemiker, alltid redo att i fora som Tek
nisk tidskrift, Svenska Mosskulturföreningens 
Tidskrift och Industritidningen Norden plädera 
för våtkolningsmetod en. 76 1911 kund e han 
i en artikel i Teknisk tidskrift meddela att våt
kolningsmetoden å terigen tagi ts upp, nu 
under överinseende av ingen mindre än 
Gustaf de Laval själv. Försök utförda på 
Kungsholmen i Stockholm visade att Lar
sons metod var fe laktig, och de Laval ge
nomförde stora förändringar i processen. 
Strax fö re sin död å r 1913 ansökte denne 
o m statsbidrag för u tvecklandet av våtkol
ningsmetoden till fabriksmässig produktion, 
och företaget ti lldelades år 1915 100 000 kr 
från staten - platsen var återigen Stavsjö, 
där återstoden av fabriken förfalli t sedan 
1909. Trots att De-Lavals metod för våtkol
ning fungerade bättre, och trots att utrust
ningen blev allt mer funktionell, återstod 
stora problem i att skapa en marknadskraf
tig produkt, framför allt vad gällde att pressa 
den våtkolade torven till behändiga torvbri
ke tter. Mot slutet av 1918 försattes bolaget i 
likvidation, och man stod då kvar där man 
bö1jat- med en för avsalu olönsam produkt. 
När Larson avled 1923, efter att ha givit ut 
ett av samtiden bedömt som epokgörande 
arbete, Den svenska kemiska industrien, var våt
kolningsm etoden än nu inte ekonomiskt 
bärkraftig.77 

I förbigående kan sägas att e tt av Eken
bergs engelska företag levde vidare ett kort 
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tag, och köpte en skotsk mosse, Dumfries, 
för produktion av torvkol enligt våtkolnings
metoden. Företaget köpte även den danska 
mossen Aalmossen i samma syfte, samt för 
produktion av ammoniak, som var en bipro
dukt vid torvkolsproduktion . Enligt en arti
ke l i Affärsvärlden 1912 hade företaget också 
stora uppköpsplaner i Sve rige, och kom 
med e rbjudanden till svenska spekulanter. 
Tidningen varnade dock för att det kunde 
röra sig om en bluff.78 

Krigsåren och krisen 
- torvbubblans klimax 
Statens sto ra intresse fö r såväl våtkolnings
metoden som det ekelundska torvpulvret bott
nade förstås i att den internationella kon
kurrensen om kolet och särskilt det första 
världskriget drev energifrågan till sin spets. 
U nder kriget tillsattes fl era kommissioner, 
såsom 1916 års torvkommitte och Industri
kommittens särskilda avdelning Bränslebe
sparingsbyrån, som omnämnts ovan . 

Tillsättandet av torvkommitten visar på 
att de inhemska bränsletillgångarna blivit 
e tt nationellt och säkerhetspolitiskt intresse. 
Detta kvarstod fram till 1920-talets början. 
Staten hade 1912 avslagit en ansökan från 
Sveriges Geologislui Undersökning (SGU) om 
m edel för a tt inleda en systematisk inventer
ing av rikets torvtillgångar, men torvkommit
ten förespråkade just en sådan inventering. 
Efter kriget bifölls också en ny hemställan 
från SGU, och snart kunde en inven tering 
starta, som skulle täcka h e la landet. Staten 
sköt också till medel för en så kallad kvalita
tiv rekognoscering som syftade till att kart
lägga och bedöma alla torvmarker som låg 
inom fem kilometer från en järnväg, och som 
därför kunde exploateras till låga transport
kostnader. i 9 

Staten försökte också aktivt medverka till 
att lindra bristen på stenkol genom att sänka 
sin egen konsumtion därav, och drev därför 
under kriget och fram till 1920 en ganska 
omfattande egen bränntorvsproduktion, att 
användas i statliga elverk. Statens Järnvägar 
gavs en central roll i statens bränslepolitik: 



den efter sekelskiftet formulerade målsätt
ningen att tågen skulle drivas av en större 
andel in hemskt bränsle fick ny aktualitet. 
De t gjordes under och efter kriget ytterli
gare försök vid Statens Järnvägar att driva 
tåg med torv istället för kol; mellan 1917 
och 1920 skall SJ ha tillverkat bortåt 115 000 
ton brännto rv.80 Till exempel drev SJ tre 
bränntorvsfabriker i Skaraborgs län, där den 
största, Hunneberg, hade en arbetsstyrka på 
upp till 800 man, kvinnor och barn inte med
räknade. Verksamhe ten upphörde 1921.81 

Under kriget pågick även en del försöks
verksamhet på d etta områd e - pådTiven av 
d e problem som var förenade med torveld
ning av tåg och som närde SJ:s skepsis. En 
utvärdering utförd av KungligaJärnvägssty
relsen av de tidigare försöken hade visat på 
en rad stora o lägenheter vad gällde torvelcl
ningen . För det första skedde inkastningen 
av torven i eldstaden för hand. Så var fallet 
även med stenkolen, men eftersom torvens 
brännvärde endast utgjorde drygt hälften av 
stenkolens, var eldaren tvungen att kasta in 
nytt bränsle nästan dubbelt så ofta. Detta, 
för det andra, förhindrade denne att "som 
nödvändigt är, vara behjälplig vid j ärnba
nans observation under tågets gång". För 
det tredje gav torven ett oj ämnt ångtryck, 
och för de t fjärde medförde den gnistbild
ning, vilken blev "vid starkare ångpuffar sär
skildt riklig, så att åtskilliga an tändningar af 
skog förekomma". För det fj ä rde uppstod 
vid torveldn ingen ett torvdamm, som visat 
sig vara olägl igt och till och med skadligt för 
personalen. För att undkomma detta pro
blem hade man varit tvungen a tt gjuta vat
ten över torven, men på grund av dennas 
förmåga att effektivt suga åt sig detta, hade 
dess brännvärde då sjunkit.82 För att komma 
förbi några av dessa problem utförde fram
fö r allt konsortiet Generatorång/Janna en rad 
prove ldningar med nya ångpannor på tåg, 
och dess talesman Anders Rosborg påstod 
att försöken varit framgångsrika. 8

~ Trots det
ta kvarstod fl era av problemen. Det var svårt 
att komma r unt det faktum att torven med 
endast h alva brän nvärdetjämfört med sten
kol ställde ti ll stora logistiska problem: både 

på själva loket när de t eldades och vad gäll
d e transporterna från mossarna till de torv
e ldade järnvägslinjerna. 

1918 kulminerade bränntorvsindustrin, 
vad gäller storleken. Då fanns 136 fabriker, 
med sammantaget över 6 000 arbetare. Siff
ran låg kvar på ungefär samma nivå under de 
efterföljande åren.84 De stadigt och mycket 
kTaftigt ökande stenkolspriserna ledde till 
bildandet av en lång rad torvföretag. Alla var 
inte lika seriösa. Många framställde bränn
torv av torv som inte alls var lämpad för just 
detta. 

Ett exempel kan vara företaget Silvergärde 
Bränntoif AB i Gunnarp i Halland. Det grun
dades 191 7 och gjorde stora investeringar, 
köpte upp mycket mossmark samt därtill 
maskine r för torvbrytning och räls, vagnar 
och en lokomobil för transporten. De inblan
dades erfarenhet av liknande företag var låg. 
De mossar de köpt var svårdräne rade vilket 
gjorde att företaget visade en förlust på 8 000 
kr det första året på grund av stora problem 
med att bedriva torvtäkt. Ett större problem 
var dock att torven på grund av sin låga hu
mifie ringsgrad inte lämpade sig för bränn
torvsproduktion , vilket också två utomståen
de torvingenjörers utlåtanden framhöll. 1918 
och 1919 gjordes stora förluster, men konjunk
turen ansågs god för bränntorv. Då ägarna 
dock bö1jade bli oroliga lades verksamheten 
tillfälligt om till torvströtillverkning. 1920 
var förlusten endast 256 kr. 1921 nådde före
tagets produktion sin kulmen; billig arbets
kraft fanns att tillgå i byarna, och drygt 1 000 
ton bränntorv p roducerades. Nu hade dock 
konjunkturen vänt, och bolaget lades på is. 
Först 1938 gjordes ett sista bokslut. De tre 
sista styrelsemedlemmarna satt då med stora 
ford ringar i det vilande företaget - 180 000 
kr sam manlagt. De enda tillgångar som 
fanns var marken, enligt 1942 års taxerings
värde värd 500 kr.85 

Den starka till tron till den obegränsade 
torvens möjligheter förde m ed sig en stor 
men kortlivad optimism kring torvens egen
skaper i mer allmänna te rmer, och en lång 
rad användningsområden diskuterades och 
föreslogs av skribenter bland annat i Svens-
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ka Mosskulturföreningens Tidskrift, såsom 
torvfiberpapp och papper, isoleringsmate
rial, konserveringsmedel, hästtäcken och 
brevkort. 86 Alla produkter var inte seriösa: 
torvbrevkort som importerades från Irland 
avfärdades av I-ljalmar von Feilitzen som en 
bluff, då analyser hade visat att de inte var 
gjorda av torv.87 

Med stigande priser på ull och bomull 
vädrade torvfiberindustrin morgon! uft un
der krigsåren - även om den var synnerligen 
begränsad i omfattning. Redan mot slutet av 
1800-talet hade försök gjorts vid Sahlströrnska 
Fabriken AB i Jönköping att framställa tuv
dunsfibrer, tänkta att ersätta ull och bomull 
i kläder. Ansvarig för verksamheten var ing
en mindre än en av de gamla torvkämparna, 
Herman Ekelund. Denne hade nära kontak
ter med Svenska Mosskulturföreningen, och 
vid föreningens utställning vid Lantbruks
mötet i Malmö 1896 uppvisades av Ekelund 
producerade kostymtyger av bomullstyg upp
landat med torvfiber och ull. Kvaliteten skall 
inte ha varit dålig, utan problemen låg i de 
höga produktionskostnaderna. Ekelund och 
fabrikens ingenjör E Fegra:us fortsatte dock 
sina ansträngningar vad gäller torvtextilen.88 

Under kriget fick förstås torvfiberfrågan 
ökad aktualitet. Vid Mosskulturföreningens 
sommarmöte i Jönköping 1916 uppträdde 
dess föreståndare Hjalmar von Feilitzen iförd 
en torvkostym utförd av Sahlströmska. von 
Feilitzen hävdade att kvaliteten blivit betyd
ligt bättre och att konkurrensmöjligheter 
fanns på grund av krisens prisstegringar.89 

Samma år infordrade dock Kungl. Maj:t ett 
utlåtande om torvfiberfrågan av den statliga 
torvkommitten, vilken i detsamma konstate
rade att produktionen var oekonomisk även 
i krigstid.90 Delvis berodde detta på att na
tronlut användes vid framställningen, 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 framställ
ningsmetod. Detta lyckades han också med, 
och snart bildades i Danmark ett aktiebolag, 
Fiberuld, med syfte att kommersiellt utnyttja 
Sellergrens metod. Företaget framställde 
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fullgoda kostymtyger, vilka utställdes i Kö
penhamn. Som Sellergren dock konstaterar 
i en artikel 1920 "folio [de] ej allmänheten i 
smaken och köplusten var ringa".91 Produk
tionen var därtill fortfarande ganska dyr. Re
dan 1920 var SelJergren emellertid sent ute; 
när den av krigsåren skapade krissituationen 
försvann, försvann även allt rationellt intresse 
i torvfiberfrågan. 

I förbifarten kan sägas, att den under 
krigsåren mest efterfrågade torvprodukten 
ute i Europa inte fann någon marknad i Sve
rige. På grund av krigets brist på bomull 
kom torvförband att bli en viktig del i vår
den av sårade. Torvförbanden uppmärksam
mades långt före kriget i Svenska Mosskul
turfören ingens Tidskrift.92 

20-talet - bubblan brister 
Det förekom redan under 1910-talet en del 
skeptiker vad beu·äffade torvens möjligheter. 
Dessa fanns till exempel bland elektri:fiering
ens förespråkare . En framstående sådan, 
Sven Lubeck, menade sålunda i e tt föredrag 
1918 att tillgången på god bränn torv var 
kraftigt överskattad, och att torven, trots kri
get och kolbristen, inte fått något egentligt 
kvantitativt uppsving.93 Enligt Lubeck var 
det kolimporten och den inhemska elektri
citeten i form av vatten.kraftutbyggnad som 
skulle trygga Sveriges framtida energibehov 
- och däri kom han att få rätt, så när som på 
att kolen snart fick tävla med de importera
de brännoljorna.9~ Även en mer opartisk 
betraktare som Bränslebesparingsbyråns 
ordförande Emil Spetz ställde sig dock skep
tisk, när han 1916 konstaterade att det inom 
torvbranschen mest var prat om en storsla
gen utveckling, medan produktionen i verk
ligheten förblev mycket ringa och framför 
allt bestod av den oförädlade bränntorven, 
med alla dess oöverstigliga problem.95 

När 1920-talet kommit igång brast torv
bubblan. Branschen kastades in i en depres
sion. Orsaken till bränntorvens fall är helt 
okomplicerad: den blev aldrig konkurrens
kraftig. I ett föredrag år 1916 satte Huben
dick fingret på problemet, utan att vara 



medveten om de t. Enligt honom väntade 
endast torven "på den m etod för sitt tillgodo
görande, som kan öfverföra detta bränsle i 
en lämplig form".°" Åtta år senare väntade 
den fortfarande: det hade inte blivit någon
ting av vare sig torvgasen , torvspriten, torv
pulvret e lle r torvkolet. Priset pe r kilowatt 
förblev för högt. Det var särskilt två faktore r 
som tillsammans skickade in bränntorven i 
industrialiseringens kuriosakabine tt (för den 
gången). Det ena var det kraftiga prisfallet på 
stenkol efter kriget och krisåren, och det and
ra var framsteg inom elektrovetenskapen och 
för elintroduktionen, som möjliggjorde en 
kraftig expansion av elströmsproduktion och 
-clistribu tian. 

Priset för torv, mätt per kilowatt kunde 
endast konkurrera mot sten kolen så länge 
krisen som följde på kriget höll i sig. 1920 
nådde priset på stenkol per ton nya höjder; 
de t låg då på 158:90 kr pe r ton . 1921 togs 
dock im porten i hög grad upp igen, och pri
set föll till 49:80 kr per ton, förvisso ett myck
et högt pris jämfört med åren före kriget, 
men inte tillräckligt högt för att göra torven 
konkurrenskraftig. 1922 föll priset ytterli
gare, till 28:20 kr per ton. 

Prisfal]et resulterade omedelbart i ett torv
branschens stålbad. De t ovan anförda exemp
let firman Silvergärde Bränntorf AB var typiskt, 
både vad det gäller tidpunkten för dess grun
dande under avspärrningsåren som för dess 
utveckling och kulmen och kris år 1921. Ett 
parallellt, mer känt exempel är AB Rogest01/J 
Bränntor/Jjabrik i Mölnarp, en av d e största 
producenterna i Skaraborgs län. Det grun
dades 1916 av Carl Lagercrantz, och ägnade 
sig å t bränntorvsfabrikation m ed e tt från 
Tyskland inköpt automatiskt så kallat Wiel
landtorvgräwerk. Carl Lagercrantz var far 
tiU författaren OlofLagercrantz som kort har 
berört verksamheten i sin memoarbok Min 
första krets. 1916 producerades 1 800 ton av 
82 arbetare, vilket är en ganska stor arbets
skara - särskilt som en del av arbetet, som 
vändning av torv som låg på tork, på många 
fabriker utfördes av kvinnor och ba rn som 
inte fördes in i rullorna. 7 500 ton produce
rades 1918, 6 500 ton år 1920, men sedan 

bar de t stadigt utför. Liksom fallet var med 
Silvergärde Bränntorf AB likviderades före
taget inte förrän en bit in på 1930-talet, till 
stora förluster. 

Eric Juhlin har vad gäller Skaraborg visat 
att problemen år 1921 korn mycket hastigt. 
En av länets större producenter, Redberga 
Bränntorvsfabrik, producerade som mest 4 000 
ton år 1918. 1921 uppgick produktionen till 
340 to n - som blev liggande i lager och som 
ledningen betecknade som "osäljbar för när
varande". Vid Härlingstorp no rr om Horn
borgaajön hade e tt företag producerat bränn
torv ända sedan 1860-tale t, från första de
cenniet på 1900-talet för avsalu. 1917 sålde 
det bränn torv för 47 kr per ton; mot slute t 
av 1920 låg dock hälften av årets produktion 
osåld på grund av nederbörd och fallande 
kolpriser. 1921 lades verksamheten ned. Sam
ma år lade även SJ ner sina bränntorvsanlägg
ningar.97 

Det fanns runt om i landet några undan
tag, såsom Röde Mosse Torvfabrik, ägd av pri
vatbanan Västergötland-Göteborgs j ärnväg från 
1916. Dä1· producerades 6 300 ton bränntorv 
år 1918; 7 800 ton framställdes 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 sälja bränn torv var 
tvungna a tt gå o mku ll när stenko lspriset 
började falla, eftersom det inte fanns någon 
ekonomi i den oförädlade torven: täkten var 
säsongsbunden, arbetskraftsbehovet stort. 
Även företag som förädlade torven och vars 
verksamhet baserades på framstående ve
tenskapsmäns rön blev dock kortlivade. Pro
fessor Erik Odelstierna, som tidigt pläderat 
för Ekelunds torvpulver, framträdde under 
kriget som en konkurrent till Ekelund, sedan 
han tillsammans med Hjalmar von Parat ut

tagit patent på förbättrade ugnar fö r torv
pulverframställning; von Parat hade redan 
1912 inle tt proveldningar med torvpulver 
på en järnväg i Roslagen. De upprättade år 
1917 en fabrik vid Vakö myr på gränsen mel
lan Skåne och Småland , men redan 1920 
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bedömdes verksamheten av företagets sty
re lse som "ekonomiskt värdelös", varefter 
den lades ner.98 

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 förr
ä n 1920. Då hade kostnaderna skenat iväg. 
Ekelunds beräkning, att ett ton torvpulver 
skulle kunna tillverkas för 8:47 kr visade sig 
h elt fe laktiga. Inte ens det dubbla visade sig 

Figur 14:7 

Bilden av pojkar som kupar torv skulle hm
n a föreställa Harry Martinsons a lter ego 
Martin i Vägen ut ( 1936), en självbiografisk 
barndomsskildring; där finns den bästa och 
mest träffande beskrivningen av torvindu
strins boom under krigsåren. Martin får 
som 12-åring arbete på en ny stor torvtäkt i 
västra Blekinge. Hela anläggningen gick i 
"surrogatkonjunkturens tecken" (s. 120). 
Barn a1-betade på ackord med att stapla tor
ven i kupor för torkning. "När man låg på 
knä var den stora mossen som ett väldigt 
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vara möjligt, och därmed blev verksamheten 
snabbt oekonomisk.99 Trots det fortgick den 
under lång tid framöver: torvpulver från Vis
landa användes som lokbränsle av SJ på 
sträckan Nässjö-Falköping. Fram till 1930 
hade ungefär 85 000 ton torvpulver för Sta
tens Järnvägars försöksverksamhet produce
rats, och försöke t fortsatte ända fram till det 
att linjen elektrifierades år 1932. Först då 
korn Statens Järnvägar undan sitt åtagand e 
vad gällde torvpulvret. Anledningen till att 

p lan med Lusen sinom tusen pyramider och 
pagoder av torv likt pjäserna på ett jättespel. 
På andra sidan mossen någonstans i väster 
där båtarna torpederades låg bolagets mot
spelare kolbristen nedsänkt i havet" (s. 125). 
Martinson skildrar farorna för de vuxna ar
betare som skötte de stora grävmaskinerna; 
flera dödsfall ägde rum. Framför all t pekar 
han dock på den bristande ekonomiska bär
kraftigheten genom att skildra bamarbetar
nas nödvändiga slit. (Sidhänvisningar gäller 
1951 års upplaga). ♦ 



verksamheten fortgick så länge var inte god 
ekonomi. Torvpulvret visade sig vara de t mest 
effektiva av de torvbränslen som kom fram i 
och med högkonjunkturen, men en beräk
ning från år 1930 visade att slutkostnaderna 
för drift m ed to rvpulver ändå var ungefär 
50% högre än motsvarande kostnader för 
importerat stenkol. Iställe t var det arbets
marknads- och regionalpolitiska skäl som 
förlängde p rojektet: KungligaJärnvägssty
relsens upprepade begäranden under slutet 
av 1920-talet att få lägga ner verksamheten 
avslogs med hänsyn till regionens behov av 
arbetstillfällen under rådande höga arbets
löshe ten. 100 

1921, e ller 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 halve
ras, och därefter ajönk den ytterligare, om än 
långsamt. Produktionen riktades återigen in 
mot industriella husbehov. Mellan 1926 och 
1930 producerades i snitt 63 300 ton per år, 
vilket var lägre än vad produktionen varit 
kring 1903-05, då torvindustrin börjad e ex
pandera. 

Förändringen visade sig också vad gäller 
statens och experternas verksam heter. Staten 
mer eller mindre upphörde under 1920 och 
1921 att engagera sig i bränntorven. De an
slag som hade beviljats torvinventeringen 
drogs in, varpå denna upphörde. Torvskolan 
i Markaryd lades ner 1922, medan Torvlåne
fonden först 1927 omvandlades till Industri
lånefonden. Statens egen produktion av 
bränntorv upphörde likaså, och SJ fick änt
ligen d ra sig ur torveldningsförsöken - det 
ekelundska torvpulvret undantaget. 10 1 Utred
ningen från 1909 tog upp flera problem -
andra än de ovan redan nämnda - vad gällde 
torv som lokbränsle, som aldrig löstes: fram
för allt gällde det tillförseln av torv från lan
dets torvproducenter. En enkät genomförd 
inför 1909 års utredning visade att av landets 
enligt utredningen 67 bränntorvsfabriker 
kunde endast 19 tänka sig att leverera torv till 
SJ, och av dessa endast nio året om. De ex
ploaterbara mossarna låg h eller inte alltid 
nära SJ :s spår och anläggningar. 102 

De förändrade förutsättningarna för torv
frågan märktes också av i expertli tteraturen 
kring 1920 - genom att den helt sonika ofta 
försvann. Edvard Hubendick och m edför
fattare förbigick helt torven i en artikel om 
inhemska motorbränslen år 1920 - då hade 
Hubendick, professor i läran om förbrän
ningsmotorer, ändå under bränsledagen 
1916 framhållit torvens förtjänster. 103 Torven 
var helt frånvarande i en annan artikel av 
Hubendick samma år, betitlad Våra bränslen, 
deras användning, pris och värde. I en osigne
rad artikel i Ingenjörvetenskapsakademiens 
meddelanden samma år avfärdades torven 
helt som tänkbart substitut för importerad 
stenkol. Behovet av att ersätta stenkolen fram
hölls förvisso, men ersättningsprodukten an
gavs vara importerad brännolja. 104 

Mest talande är kanske Svenska Mosskul
turföreningens inställning: m edan över 200 
artiklar och n otiser om "to rvfrågan" pub
licerades i Svenska Mosskulturföreningens 
Tidskrift mellan 1901 och 1920, trycktes un
der de t följ ande decen niet 13 stycken, och 
på 30-tale t inga alls. Att Svenska Torfindustri
ens Tidskrift led sotdöden under bö1jan av 
1920-talet - sista årgången blev 1924 - förvå
nar knappast i och med att själva branschen 
i sig gick samma öde till mö tes. 

Stenkolspriserna förblev efter 1922 låga. 
Fram till 1926 låg priset på mellan 20 och 30 
kr per ton, men sedan föll det ytterliga re 
och lade sig på förkrigsnivåer, under 20 kr 
per to n. 105 Med d e t priset fanns det inget 
som helst rationellt, ekonomiskt skäl a tt inte 
satsa på stenkolsimport, på bekostnad av 
bränn torven. Samtidigt såg världsmarkna
den för stenkol annorlunda ut efter kriget, 
vilket försämrade argumenten för obero
ende. England var fram till kriget fullstän
digt dominerande på marknaden. Att vara 
beroende av stenkolsimport var då alltså att 
vara beroend e av ett enskilt land. Alltfler 
lände r började i och med kriget att produ
cera och exportera stenkol, vilket gav fl e r 
alternativ vid en framtida krissituation. 
1921, 1923 och 1926 strejkade de engelska 
kolarbetarna, den sista strejken var hela sju 
m ånader lång. Trots de tta påverkades inte 
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kolpriserna eller koltillgången i nämnvärd 
grad. På den europeiska marknaden hade 
framför allt Tyskland, men även andra län
der, kraftigt ökat sin produktion av stenkol 
och brutit den engelska dominansen (USA 
var redan före kriget världens största sten
kolsproducent, men importen därifrån var 
dyr på grund av de långa u-ansporterna). 

En allvarlig spik i torvindustrins kista var 
dock, att kolkraften mötte konkurrens av 
elektriciteten. Torvindustrin var inte den 
enda bransch som var framgångsrik så länge 
stenkolsimporten hindrades av kriget. Vad 
gällde elkraften gjordes då stora tekniska 
framsteg. Arne Kaijser har visat hur konkur
rensen mellan (av stenkol framställt) elbe
lysning och gasljus avgjordes under krigsår
en. Dessförinnan hade landets gasintressen 
kunnat bromsa elinu-oduktionen, och ännu 
1905 saknade en tredjedel av Sveriges större 
städer, såsom J ön köping, Uppsala, Karlstad 
och Lund, elverk. Under kriget blev dock el
ljuset betydligt bi!Jigare än gasljus, och efter 
krigsslutet stod det klart att det förstnämnda 
alternativet hade vunnit kampen. 106 Under 
1920-talet fo rtgick eleku-ifieringen. 1923 le
vererades den första helt tillfredsställande 
lösningen på problemen med att e lektiifiera 
det svenska stambanenätet, och 1926 var en 
första del, elektrifieringen av Västra stam
banan, färdig. En av Sveriges största kolkon
sumenter började så långsamt men säkert gå 
över ti ll elektricitet. 107 

Avslutning 
Torvförespråkarna präglades av en opti
mism kring torvens möjligheter. Skeptiker
na såg detta, och de hade förmodligen rätt. 
Att torvbubblan sprack berodde på att: torven 
inte var konkurrenskraftig. Men även under 
bubblan motsvarade elen faktiska torvpro
duktionen - alla drömmar om framtiden 
lagda åt sidan - bara en bråkdel av stenkols
importen. Mätt i värmeenheter låg stenkols
importen 1914 på 39 900 miljarder enheter. 
Den inhemska torvproduktionen nådde 
upp i 185 miljarder. Även om produktionen 
sedan ökade, och stenkolsimporten avstan-
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nade, fanns det knappast någon rimlig möj
lighet att ersätta importerad stenkol med en 
inhemsk torvinclustti. Merparten av dessa få 
värmeenheter var under hela perioden van
lig bränntorv, med alla de problem den var 
behäftad med. 

Hur blev det då med det svenska obero
endet? En sak bör sägas om framställningen 
ovan, och det är att den är skriven mycket 
utifrån samtidens uppfattningar. Oberoen
det var då länge ett realistiskt mål, åtmins
tone på lång sikt. Ingen kunde dock förestäl
la sig den oerhörda ökning i energiförbruk
ning som präglade mellankrigstiden. Torven 
försvann och elektriciteten slog igenom, 
men stenkolen och framför allt brännoljan 
kom att inneha en cenu-al roll i svensk ener
giförsörjning under många år framåt. Inte 
förrän under kärnkraftens tidevarv kunde 
ett svenskt oberoende på energiområdet ses 
som möjligt. 

När detta skrivs under våren 2006 har olje
priset i världen mer än fördubblats under 
några få år. Konkurrensen om denna världs
ledande resurs ökar kraftigt när Indien och 
Kina blir storkonsumenter vid sidan av väs
terlandet. Statsminister Göran Persson har 
helt nyligen förnyat oberoendetanken, med 
en vision om ett avvecklat oljeberoende år 
2020. I Sverige säljs bilar som he lt eller del
vis 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 välja. Så länge det finns en valsituation 
finns det pengar att tjäna och lagrar att skör
da för entreprenörer och uppfinnare, och 
kanske även för en och annan skoj are. Den 
darwinistiskt lagde författaren (förmodligen 
T.B. Olbers) av an mälan om att Svenska Toif 
ind-ustriens Tidskrift bildats, satte fingret på 
hur processen går till åtminstone i de sam
hällen som styrs av marknadsekonomiska 
principer: 

I detta fall liksom i människolifvct gäller 
det som lag, au det, som i sig ajälft icke äger 
lifskrafl nog att kämpa sig fram och hålla 



sig uppe på sLrömmens yta, det är dömdt 
au dragas n ed i hvirfveln och gå unde r. 108 

Författaren skrev detta om tidskrifte r, i en 
förhoppning om an torvindustrins tidskrift 
skulle kunna stå på egna ben. Han hade 
kunnat säga det samma om torvindustrin -
den hölls Oytande ett tag av kolbristen, men 
sedan drogs den ned i djupet. 
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EN STATLIGT UNDERSTÖDD TORVSKOLA inrätta
des] 902 i Emmaljunga, på förslag av Svens
ka Mosskulturföreninge n , och flyttades 
1905 till en nybyggnad i Markaryd. Före
ståndare blev torvingenjören och maskin
konsu-uktören A/,ej1h Anrep. Unden~sn ingen 
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j, 

I 

' ~ 

GusTAF DE LAvAL (1845-1913) är mest känd 
för a tt ha uppfunnit mjölkseparatorn och 
den första praktiskt användbara ångturbi
nen. Sedan unga år var han intresserad av 
att förbättra utvinningen av bränsle ur torv 
och även av att i Sverige tillverka konstgöd
sel. Han b lev tidigt ledamot av Svenska 
Mosskulturföreningen . De sista tio åren av 
sitt liv ägnade han sig åt att förbättra meto
den att våtkola torv, i sitt laboratorium på 
Pilgatan 3 i Stockholm. Med anslag från sta-
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var uppdelad på en avdelning för torvför
val tare och en för fö rmän ( torvmästare) 
och gällde bränntorv- och torvs trötillverk
ning. Kursen pågick fem månader under 
sommarhalvåret. Avgångsbetyget från 1905 
gäller agronomen Nils H ar telius, som 
snabbt omsatte sina kunskaper. 1906 upp
förde han på Ryttarens mosse på sin gård 
Grimstorp söder om Falköping en torvsu-ö
fabrik. Betyget är undertecknat av förestån
daren och två lärare. Thord Olbers hade varit 
den första kulturingertjören i Svenska Moss
kulturföreningen, han gav ut Svenska Torf 
inclustriens tidskrift och boken Våra torfmarker 
och deras tillgodogörande i indust1iellt hänseen
de ( 1908). John Hallmen efterträdde 1907 
Anrep som föreståndare och kvarstod till 
skolans nedläggning 1922, ett resultat av 
krisen för bränntorvindustrin efter första 
världskriget. Hallmen och Anrep drev också 
"Svenska Torfbyrån" i Markaryd, med kon
sulterande verksamhet för anläggande av 
torvfabriker. Torvskolan hade även norska 
elever innan Norges torvskola i Våler inrätta
cles 1918. De som genomgått förvaltaravdel
ningen bildade 1903 ett e levförbund och 
bar på ringfingret en guldring med en in
fälld mossborr av silver. (Privat ägo) ♦ 
Fredrik von Feilit:z.en 

ten, Jernkontoret och !ron and Steel So
ciety fortsatte han experimenten i den då 
nedlagda försöksfabriken i Stavsjö i Små
land som h ans tidigare m edarbetare Alf 
Larson och Martin Ekenberg använt för 
samma ändamål. Han konstruerade särskil
da filter och apparater för automatisk regle
ring av bränsle, temperatur och gastryck 
och framställde torvpulver (patent 1912), 
som pressades till briketter stämplad e "LA
VAL". I mars 1912 bildades AB d e Lavals 
Torfkol, men en planerad större fabrik blev 
aldrig uppförd oGh året därpå avled han. I 
Stavsjö å te rupp togs 1915 d e statsunder
stödda experimenten, men de lades ned 
1918. Våtkolningen fungerade tillfreds
ställande, men p ressningen till briketter 
vållade for tsatta problem och metoden blev 
a ldrig bärkraftig. Fabriken vid Stavsjö revs 
1928. (Frimärke: konswär Sven Olov Ehren, 
gravör Zlatko J akus.) ♦ Fredrik von Feilitzen 



KAPITEL 15 

Mosskultur i svensk skönlitteratur 
- och i verkligheten 

Fredrik von Feilitzen 

Ingen kan ha beskrivit myrmark på e tt mer 
negativt sätt än Linne. "Hela denna lappens 
land var m est myra, hinc vocavi Styx [där för 
kallade j ag det dödsriket] . Aldrig kan prästen 
så beskriva helve te, som detta är ej värre. 
Aldrig har poeterna kunna t avmåla Styx så 
fult, där d etta ej ä r fulare. Stygi,um fJenetravi 
Uag ha r genomträngt dödsriket] ." 

Den 25-årige Linne skrev detta efter att i 
början av juni 1732 i regn och blåst och med 

Figur 15:1 
Lycksamyran i Lappland var 
for Linne värre än prästen 
kunde beskriva helvetet. Skogs
styrelsen har satt upp en skylt 
vid den plats där man tror 
au Linne blev tvungen att 
vända. Myren är delvis 
dikad, vi/het kan förklara au 
den nu är ,ner trädbevuxen 
iin under Linnes tid. lycksa
myran ingår i Myrskydds
jJlan för Sverige, som tagits 
fram av Statens naturvå1ds
verk tillsammans med läns
styrelsema (publicerad 1994) 
och där landets 374 mest 
skyddsvärda myrmnråden 
redovisas. Lychsarnyran kom
mer dessutom troligen au ut
ses till naturreservat. 

vatten upp till knäna ha kämpat sig fram ge
nom Lycksamyran, nordväst om Lycksele . I 
dagboken föreslog han namnet "Olycksmy
ran".1 Vårfloderna på Lycksamyran var svåra 
även i fortsättningen och för att bemästra 
vattenflödet och öka skördarna av myrhö 
började bönderna i Bastuträsk (Gu n narn) i 
mitten av 1800-talet bygga dammar iJuktån 
och ända till 1920-talet grävdes d iken på my
ren. Där fanns uppemot hund ra hölador.2 
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Det är inte helt fel att inleda med Carl von 
Linne i en uppsats om mosskultui~1 i skönlit
teraturen; han räknas ju även till de skönlit
terära författarna. Sten Selander, som också 
var både botanist och författare, bekräftar 
Linnes bild av myren i sin berömda Det le
vande landskapet i Sverige (utgiven 1955) , 
även om han inte har lika drastiska formuler
ingar: "Intet i svensk natur är så impopulärt 
som myren. Ortnamn som Ruskträsk eller 
Myrheden luktar lappsjuka och lungsot lång 
väg; och när en författare vill ge oss en bild 
av det ödsliga, människofientliga Fattignorr
land, för han oss nästan a lltid ti ll myrlanden 
med deras isiga snöstormar vintertid och 
bolmande myggsvärmar om sommaren. Ifall 
en lantbrukare har en myr på sina ägor, är 
hans första tanke att dika ut den, för att vin
na åke1jord eller produktiv skogsmark eller 
bara för att bli av med frosthålan ; och till 
skj[Jnad från de flesta privatkapitalisti ska 
ini tiativ brukar myrdikningarna ofta belönas 
med guldmedalj och tidningsartiklar under 
rubriken 'Odlarbragd'."4 

Linne om mossodling och 
bränn torv 
Under sin gotländska resa 1741 skriver Lin
ne att ag var böndernas namn på ett högt 
gräs som han fan n i flera myrar och "som 
ingen botanicus tillförna funnit i Sverige". 
Han beskriver hur man täcker ladugårdsta
ken med ag och att taken blev både bättre 
och tätare än med halm. Han fortsätter: 

Huru många i Sve,ige stora, s terile och onyt
tige myror givas icke, som varken med ut
dikande e ller på något annat sätt kunna 
göras fruktbare? Jag tycker det sku lle löna 
mödan, om man mi dem planterade ag, 
varest jag ej tvivlar med mindre att agen, 
som en gång i myrorna inkommit, väl skulle 
försörja sig aj älv, helst som jag märkt i akade
mi trädgården, att han tål våra vintrar." 5 

Man skulle all tså med visst fog kunna säga 
att Lin ne sysslade med experimentell moss
odling! 

Vid resorna i Västergötland 1746 och 
Skåne 1749 kommenterar Linne inte sällan 
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myrmarker ur nyttosynpunkt.6 Det bör po
ängteras att Linne i yngre år använder or
den myra (myr), kärr och mossa (mosse) 
som synonymer och att hans språkbruk se
nare varierar. 7 När han i j uli 1746 besöker 
Ljung i Västergötland8 beskriver han olika 
torvslag och skriver positivt om bränn torv: 

Torv hade man här begynt upptaga i myck
enhet, med stor besparing för skogen. Tre 
slags LOrv visades oss, den l:sta kallades 
klappertorv, som var gjord av dy, denna, 
utan rötter, brann senare och långsamma
re; men gav starkaste värman. 2:dra rötter
torv, bestod av rötter med n ågon dy blan
dad, och brann väl. 3:dje mossetorv, bestod 
av Sphagnum (Flor. 864) e ller rödmossa 
djupt tagen, och i brottet tycktes bestå lik
som av hår, denna brann hastigt, och gav 
minsta värman. Askan efter torven, blev 
här på orten rödaktig; men på andra stäl
len häromkring vit. Tor ven brändes, och 
sades göra all tjänst till eldning, som ved, i 
spis, kakelugnar, brygg, smide etc. men ej 
så till bak, icke eller att ihopvälla järn med: 
mitt i mossan tags här bästa torven. Hon 
skars bred och fyrkantig; men sällan tjock
are, än 1 a 2 tum, hon tages upp om våren, 
så snart man lagt ned kroken , eller lyktat 
åkerbruket; uppskuren med en spada, läg
ges i högar, eller rökar, att torkas över som
maren. "9 

När Linne på väg till Skåne i maj 1749 stan
nar till i sin födelsesocken Sten brohul t gör 
han en lång utläggning om mossodlingens 
välsignelser:10 

Myror kallas i Sverige allmänt sådana kärr 
som bestå av rödmossa Fl. 335, bevuxna 
överallt med tuvor och under tiden med 
låg tall samt täckte med 1-tjortron Fl. 413, 
AndromedaFl. 335, tranris Fl. 315, Erioj1Jw
rtt1n Fl. 45, \!accinium mwcimum Fl. 312 och 
Sciipus Fl. 42. Sådana myror hade vi sett åt
skilliga i Småland, och voro desse nu de 
onyttigaste orter för en lantman, varest bo
skapen ofta föro lyckas i den djupa dyen; 
men just desamma äro de platser, av vilka 
en idog hushållare i senare tider lärt sig att 
göra största båtnad. Den stora tagelmyran 
emiJlan Gottåsa och Diö låg ännu onyttig, 
och här, emellan Äsköa och Gämöen samt 
Sannaböka, låg öster om landsvägen en 
mycket stor myra. som kunde, om en för
ståndig kultur användes, giva lantmannen 
mera hö e ller säd, än halva, eller snarare 
hela socknen, nu kan åstadkomma. 



Härtill fordras dock någon konst. och 
borde nobless och präster förclysa lanll11an
nen i denna ve lenskap, som ej var bonde 
förslår.Jag har alltså ment mig göra mina 
sockneboar en tjänsl, om jag föreställer del 
sä ll som brukas i Uppland, va rpå jag sett 
besynnerliga prov hos herr vicepresidenten 
baron Bielke på Lövstacl 11 och proressor 
Ihre ,~cl Sandbro12. 

Linne ger därefter en utförlig beskrivning 
av hur mossen ska dikas, rothuggas, flåhack
as, brännas, besås och bearbetas. 

1 det skogfattiga Skåne var torvbränning
en allmänt förekommande och här har Lin
ne fått en annan, luitisk syn på bränn torven 
och har insett ton1ordens värde som jord
fö rbämingsmedel. I de t avseendet var han 
emellertid inte någon p iortjär: användning
en av torv som gödningsämne nämns redan 
i vissa landskapslagar och 1700-talets hushål
lare förordade att kreatursspillningen skulle 
blandas med bland annat torvj ord. 13 När 
han befinner sig på Österlen skriver Linne: 

Det tycktes vara en ståtelig uppfinning, au 
kunna använda kärren till ved, och dermed 
skona skogen; men en skog kan uppväxa 
flera gångor på etl Seculwn, då eu kärr icke 
rylles med rorv i fl era Seculrt; om någon, 
som mist luklen, skulle Laga sig före, att till 
sparande av skogen uppbdinna sin dynge
slack i stället för ved, kunde väl var en Lro, 
att denne även misLaL ett av de invänes sin
nen .... Uppkastad lorv, täu hoppackad, 
förmultnar Lill fin jord, men ännu snarare 
om hon blandas med färsk gödsel. Den som 
äger eller vunnit en så fin mylla, antingen 
af boskap e lle r kärr, han äger en skall för 
sin åker och äng, och en räu gödsel. Lyck
lige Bönder, som förslå sin egen nytta. 11 

På väg mot Dybäck, väster om Ystad, skriver 
han: 

1 öden tvingar nu inbyggarne som icke liga 
ved, och elen varken planterat e ller vela t 
planlera, a ll g1ipa till de t kapital, som nam
ren ärnat till arv försena barnbarn. Svedjan
del på en ort, som icke är ide l sten , är en 
landsfördärvlig hushållning, men att upp
bränna en torv är tjugu g-ånger större skada, 
som en skog kan 20 gånger uppväxa, innan 
en ny och lika god ton•. På några ställen såg 
man den finaste dyen ut.i torvgraven, sön
derhackas och föras på åkren alt därmed 
göda åkren, som var mera nyttig.15 

Också när han besöke r Farhults prästgård 
väster om Ängelholm är Linne kritisk mot 
torvtäkt och ser en möjlighet au efter dik
ning i stället utöka den för honom så viktiga 
ängsmarken. "Denna vidlöftiga ängen upp
skars till torv och fördärvades för alla tider, 
som dock kunde göras till d e n härligaste 
gräsväxt, emedan hon lätt kunde utdikas åt 
nästgränsande hav; men lan tmannen här 
nere har icke ännu lärt det nyttigaste medlet 
i ekonomien, att förvandla myror till äng."16 

Våra främsta moderna 
författare 

ågra av våra främsta moderna författare 
tog i ungdomen starka intryck av hembyg
dens våtmarker, både som säregna landskap 
och som särpräglade arbetsmiljöer - och 
har gett sina minnen litterär form. Sara Lid
man skrev om den myrodling hon upplevde 
i sin västerbottniska födelseby under det att 
Vilhelm Moberg, Harry M artinson och Olof 
Lagercranlz beskrev sin barn- och ungdoms 
torvströ- och bränntorvfabriker. Harry Mar
tinson framhöll långt senare att hans skild
ring "är unik: de t är en av de få beskrivning
arna av e n torvmosseindustri som finns i 
he la den svenska litte raturen".17 Men hans 
skildring är alltså inte riktigt så "unik". Vil
he lm Moberg arbetade precis som Harry 
Martinson två sommarsäsonger på en torv
industri i Småland, vid tiden för första världs
kriget. 

FörfaLtaren Birger Vihslrörn (]921- 1958) 
växte upp i samma myrlandskap som Sara 
Lidman. Han hade e rfarenheter från en 
småländsk torvfabrik och har gett e n dras
tisk skildring av sitt arbete vid torvu tsätt
ningsbanan, i novelle n M odern rnashin, vi l
ken utspelar sig under andra världskriget 
(1944), bränn torvens andra storhetstid. 18 

Två av författarna beskriver fabri ksverk
samheter som hade inu·esse inte bara lokalt 
utan också nationellt: det gäller Vakö torv
pulverfabrik (H arry Martinso n ) och den 
torvkolskoncern, där Olof Lagercrantz' far 
Carl Lagercrantz var verksam. Båda dessa 
före tag ställde fråga n om ene rgitorven på 
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sin spets och det senare företaget ingick 
dessutom i e tt internationellt spel med intri
kata förvecklingar. Carl Lagercrantz had e 
anknytning också till Vaköbolaget. Hans far
bror, envoyen och industriledaren Herman 
Lagercrantz, satt nämligen i ledningen för 
det konsortium som låg bakom bolaget, tro
ligen som dess orclförande .19 

Sara Lidman och O lof Lagercrantz kom 
från olika sociala miijöer och upplevde my
ren och mossen ur småbrukardotte rns res
pektive direktörs-sonens perspektiv. Men de 
bar båda på e tt likartat sätt under hela livet 
med sig sankmarkens landskap och återvän
de i vuxen ålder till barndomens våtmarke r, 
inte bara litterärt u tan också bokstavligt. 

Även en nu verksam författare har skrivit 
om arbetet på en mosse, med utgångspunkt 
i egna erfarenheter från tonåren. Det gäller 
H åkan Nesser i romanen och Piccadilly Circus 
ligger inte i Kumla. Den aktuella mossen be
skrevs av Linne drygt två hundra år tidigare. 
Romanen kommer sannolikt att fil mas 200820 

och de t blir i så fall den första fi lmversionen 
av en svensk skönlitterär skildring av arbetet 
på en torvmosse. 

Citaten i de t föijande är valda framfö ra ll t 
med tanke på att iilustrera de olika arbets
momenten och den historiska utveckling
en. 

Vilhelm Moberg och 
Strängshults torvmosse 
Vilhelm Moberg har skrivi t att Soldat med 
brutet gevär ( 1944) i större utsträckning än 
någon annan av h ans romaner bygger på 
~jä lvupplevt material.2 1 I boken arbetar hans 
a lter ego Valter Sträng på Strängshults torv
mosse, som innan den bö~jade exploate ras 
kallad es Fågeltuva fly. VerkJighetens mosse 
hette Mosbults fly22 och låg i Algutsboda, 
nära ba rnd omsh emme t i Moshultamåla. 
Den var relativt liten , men långsträckt, unge
fär 50 hektar. 1906 anlades Moshul ts Torv
ströfabrik av Södra Kalmar läns andelstorv
ströförening u.p.a., som köpte marken av 
sex olika bönder. På sedvanlig t sätt var den 
stora fabriksbyggnaden av trä och maskin-
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huset, med en 34 hästkrafters ångmaskin, 
byggt av tegel och på behörigt avstånd p.g.a. 
e ldfaran. För att möjliggöra enke l omlast
n ing placerades fabriks byggnaden in till järn
vägen Karlskrona - Växj ö, och där uppför
des stationshus med lastkaj. På mossen lades 
räls och byggdes 200 lador. Antalet arbetare 
var 60-80, troligen inklusive sommarsäsong
ens extrape rsonal. Allt arbete u tfördes på 
ackord. Arbetsdagen var tio timmar, från 
1918 minskat till åtta timmar, och lördagar 
a rbetades halv dag. Byn fick ett u ppsving: 
ungefär tio nya hus byggdes och e tt kafe . 

Efter att man i två olika schaktdjup tagit 
bort torven över hela mossen lades fabriken 
ned 1939. Som många andra fabriker åter
uppstod den som bränntorvfabrik under 
andra världskrige t, men schaktet hade nu 
blivit så cijupt att man fick problem med 
både vatten och stubbar.~3 Numera återstår 
bara fundamen t efte r byggnad e rna. Den 
siste ägaren startade i stället inte långt där
ifrån Torstamåla to rvströfabrik, som sedan 
2006 är museum , med fungerande smal
spårsbana (Decauvillebana) och viss torvpro
duktion.24 

Vilhelm Moberg var född 1898 och torde 
ha arbetat vid torvströfabriken de båda som
rarna 1914 och l 915, att döma av uppgifter 
i romanen.25 I Soldat med brutet gevär slutar 
Valter arbe ta på mossen redan efte r andra 
sommarens förs ta dag, eftersom torvarbe
tarna bö1jar strejka. Men någon strejk upp
levde Vilhelm Moberg nog inte i verklighe
ten; den första strejken på torvfabriken ägde 
rum 1919 och en andra strejk 1921-22.26 De 
rälsbundna torvvagnarna rymde vardera 900 
kg torv27 och när man läser om Valters en 
vetna slit med torvvagnen förstår man vilken 
arbetsbesparing de små torvloken medförde 
på de flesta andra li tet större torvfabrikerna. 
En äldre arbetskamrat ti ll Moberg har sagt 
att Valters heroiska insatser vid torvvagnen 
saknar verklighetsunderlag28, men två andra 
arbetskam rater, Bror och Bertil Stenberg, 
mindes honom som "en stor och stark karl, 
lämplig för torvhante ringen. Där krävdes 
ansenliga kroppskrafter, annars slutade man 
snart." Torvmästaren anmärkte till en bör-



jan på torven som skurits av Kalle - som Vil
he lm Moberg kallades på den tiden. Det vi
sade sig att han lyfte Lorven över huvudet och 
lade den på fel sida om sig, men han föijde 
sedan instruktionerna.29 1937, sju å r innan 
Soldat med brutet gevär kom ul, skrev Mo berg 
novellen Berätlelse om en frielw 0 och redan 
här är huvudpe rsonen hans alter ego torv
arbe taren. 1 novel le n hete r han emellertid 
in te Valter Su·äng utan Valdemar M agnusson 
och även fadern hade arbetat som torvskä
rare och sista tiden inne i torvströfabriken. 
När Valdemar hämtar sin avlöning står han 
"inför torvströfabrikens förvaltare, som väl 
hade gått igenom höga skolor; han var kunnig 
i svår kubikräkning, det visste man".31 

Här följer ett antal utdrag ur Soldat rned 
brutet gevär.32 

Valter fick a rbete i torvströfabriken , där 
han klippte till ståltråden kring torvbalar· 
na. Han fi ck en krona och 0ugufcm öre 
om dagen, och sysslan var inte tyngre än att 
han orkade med den. Men vid torvpress
ningen fick han ögon och öron och nästan 
alla sinnen fulla av torvströ, så att han fick 
slå en lång stund och påta sig ren, när han 
kom hem om kvällarna. 

Fåge ltuva Dy med sin tysta, skrämmande 
ändlöshet fanns inte me r. De t var förvand
lat till Strängsh ults torvmosse. Tran an, 
11101·kullan , ljungpiparen , vipan och andra 
fåglar hade genom århundraden ensamma 
härskat över flyet. Ägaren var nu Kalmar 
läns 1ya Torvströaktiebolag. Fåglarna hade 
lagt sina ägg och haft sina bostäder i ljung
en och luvorna. De nya ägarna var gods
herrar på Kalmarslätten , som log upp torv· 
strö ur mossen för att tillvarata spillningen 
under kreaturen i sina ladugårdar. Fåglar
na va r försvunna från himlen över Fågel
wva fly. Torvströarbetarna, som krä lade 
över markens tuvo r, hade kommit i stället. 

Mossen var sönderskuren i hundrata ls 
s,·arta diken på en mete rs cljup, och längs 
dikena stod torvladornas långa rader, fulla 
o m vinte rn , tomma om sommaren. Mitt 
igenom torvsu·ömossen gick en liten järn
väg med smala skenor, på vilken torven 
med trnllor fraktades fram till fabriken, där 
den maldes och pressades. fågel tuva fly låg 
som bundet av e ll blänkande j ärnband 
kring sin midja och var förvandlat till en 
solhet arbetsplats, där människorna svet
tades på en vidd utan skugga. 

Figur 15:2 
Valdemar (Vilhelm Moberg) som torvsl<ärare, med torv
spaden i handen. Torvarbetaren \laldPmar är Vilhelm 
MobPrgs alter Pgo, en föregångare till \/alter i Soldat 
med bmtet geviil; som kom ut sju år senare. Nog lwn 
man skönja \lilltelm Mobe1gs nnlPtsdrag i Hjalmar 
Strål/Is teckning! 

När den utbredda torven hade soltorkat 
på våren , skulle d en vändas upp för a tt 
LO rka på andra sida n . Torvorna ställd es 
upp två och två, så au de stöttade varandra 
som kärvarna i en sädesskyl. Nästa skede i 
torvens äventyr var kupn ingen. Den bygg
des upp i höga, socke rloppsformiga kupor, 
där vindarna fick spela emellan stora hål i 
väggarna. Frampå försommaren var he la 
vidden fä rdigkupad, och då låg den där 
med hundratusen små torvpyramider. För 
en resande påj ä rnväg bredde Su-ängshults 
torvmosse uL sig för ögat som ett Lillepuu
Egyplen, uppbyggt av okända trälar, mest 
kvinnor och barn. Och sedan korn bärg
ningens tid , då pyramidlandet försvann. 
Kuporna ~tkte in i ladorna på bårar, burna 
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av män, två vid varje. I augusti stod ladorna 
fyllda, mossen låg åter ren och slät mellan 
dikena, och skärningen av den nya årgång
en torvströ begynte . Medan höstregnen 
föll sLOd skäraren djupt nedsjunken i diket, 
högg sig fram emellan stubbar och rötter 
och kastade upp den genomsura, vatten
drypande torven. Det var e tt s tyvt knog. 
Innan snön bö1jade falla låg den nyskurna 
omgången utbredd över flyets tuvor och 
väntade våren. 

Men torvkörningen över rälsbanan, som 
försiggick med människokraft, var d e t 
tyngsta arbetet. De fullastade vagnarna 
sköt5 hela järnvägen , från den ena änden 
av mossen till den andra, av en ma n vid 
varje vagn. I motvind och oväder kröp torv
lassen fram över den trädlösa vidden. Bak
om torwagnarna ställdes endast fullgoda 
manfolk, andra stod inte kvar där. 

Om sommaren arbetade nu Valter ute på 
Su·ängshults mosse, han vände och kupade 
torv och kunde komma upp i en dagsför
tjänst av två kronor. Sågen saknade timmer, 
och Gunnar hade gått med honom på torv
mossen. Han gillade inte sitt nya knog. Det 
va,· att krypa och kräla längs de långa dike
na, man fick lägga sig på knä, om man öm
made för ryggen, och man låg hela dagen 
under solens heta bevakning, under solen 
som obevekligt brände över slätten. De t 
var hett och skugglöst och törstigt, hän
derna flåddes av d en vassa torven, allting 
smakade torv och luktade LOrv, man tug
gade torvströ, spottade torvströ, nyste torv
strö. Men Valter gick h el lre här än i hyt
tan .33 

Det fattades en man i LOrvkörarlaget, och 
Valter skulle tå bö1ja, fast han var väl ung. 
Torvkörarna tjänade fyra och ända upp till 
fem kronor om dagen, och han tänk.te 
göra fö rsöket. Han hade mätt upp sin 
längd till 180 cm, skuldro rna hade tilltagit 
i bredd, men i kroppen var han smal och 
gänglig ännu. Han var på sj utto nde å ret, 
men hans mor befarade a tt han inte var 
strävig tillräckligt för LOrvvagnen. Han ville 
dock fresta. 

Arbetet var taget på ackord , och vagnarna 
kördes på rälsbanan över mossen i rad et~ 
ter varandra. De föUdes åt och måste göra 
lika många resor vardera om dagen. Vag
narna kunde således inte köras fortare än 
a tt den klenaste i laget orkade fö\ja med. 
Den sämste köraren bestämde fa rten och 
hur många vändor, som laget hann med. 
En körare, som de andra fick stå och vänta 

på, drog ner dagsförtjänsten för dem alla. 
Därför ville d e inte ha in någon i laget, 
som inte var jämngod, och d e t var ingen
ting att säga om det. 

Att stå i häcken och staka ut vag nen var 
rena ledigheten. Så vek raden av vagnar in 
på stickspår, som lad es längs dikena och 
flyttade allteftersom torvladorna tömdes. 
Vid ilasmingen skulle man bara vara kvick 
i händerna. Valter slängde torv så att su·öet 
yrde och hade sin häck föll före någon an
nan. Men nu bö1jade hemkörningen med 
fullt lass. H an var räddast för tippningen, 
för att kö ra omkull ute på linjen, så att han 
sinkade laget. 

Kalle Bleking hade satt honom näst 
sist i raden . 

- Du ska ha nån bakom. Eljess kan vi 
tappa dej å allri hi tta dej mer. 

Jordägarn skulle köra bakom honom. 
Mandus tittade på Valters lass och varskod
de: Rågen på häcken var ojämnt lagd, så att 
det lutade, och det kunde gå åt helvete i 
svängarna. Han hjälpte Valter att lägga tor
ven tillrätta. 

- Kö r jävlitt försiktigt över växlarna! 
Där brukar nybegynnare v'.ilta! 

Val ter körde sakta över växeln och kom in 
på huvudspåret utan att tippa. Nu låg lin
j en rak ända fram till fabriken . Det var 
ha lvann an ki lometer fram, närapå mos
sens he la längd. Ändlöst sträckte sig ske
nornas par över hundrade diken och syn
tes före na sig till en enda skena långt 
borta. 

Det rådde ingen motvind i dag, de t 
blåste endast svag sidvind. Torven var väl 
bärgad i år och låg lätt i häcken. Val ter 
g ick vid vänstra sidan av vagn en och sköt 
fram den m ed h öger axel, som han såg att 
de andra gjorde, och ele n rullade lättare 
än han förestä llt sig över sken orna. Men 
spårvidden var in te ston mer än e n halv 
me ter, och rälsen var knappt en tum b1·ed; 
det gällde att hålla balansen . Han svetta
des vid tanken på kullkörning och urspår
ing. 

FemLOn hundra meter fram. Hundrade 
diken att köra över. H an hade inte kommit 
över halva mossen , när vagnen blev tyngre, 
och det började ömma i axeln.Johan Tilly 
hade kön ifrån och var nu tjugu me ter 
framför.Jordägarn var bara fem me ter bak
om. Han bytte axel och gick på högra sidan 
om rälsen. Men i vä nster axel hade h an 
inte samma kraft som i höger. Det saktade 



av fö1· h onom, nu var J ohan Tilly Lreuio 
meter framför. Ha n började gå e mellan 
skenorna och s~uta på vagnen med båda 
händerna, och d ä rmed wg han igen Lio 
meter. Me n h an måsLe sätta fötterna på 
slipi-arna för an få spjärn, e mellan de m var 
mossmarken för mjuk, och han fick sLräcka 
uL och ta längre sLeg, e fte rsom de l va r en 
meter emellan varje slipe r. 

Märkvä rdigL, wrvlasset tyngnade alltme r 
ju närmare han kom fabrike n .Johan Tilly 
hade drag it ifrån h o nom igen , kanske 
fyrtio meter.Jo1·dägarn var honom a lldeles 
i hälarna med sin vagn, m e n han manade 
in Le på, och Valte r välsignade kamrate n fo r 
de t. J Ia n å tergick Lill höger axel, där han 
fick ut mera kraft. Mossen hade blivit fö r
längd , så lång hade de n a ldrig varit förr. 
Svettdropparna rullade sega som sirap ned
fö1· näsryggen. 

Tio diken Lill , hundra meter Lill. Det s tod 
trästickor nerstuckna m ed dikenas num
mer, och han såg sig om efte r de svarta tjär
si ffrorna: 56 , 55, 54 ... Diket nummer l låg 
framme vid fabriken . Femtiou·e diken kvar. 
Högra skuldrans nyckelbe n blev ömt av 
trycket mo t häcke n , och han n yLtad e och 
jäm kade på axeln. Så hiuade ha n på a tt 
sätta handen emellan. 53, 52, 51 ... Märk
värdig t vad del hade blivit lå nga avstå nd 
me llan di ke na. 

Framme vid fabriken kopplades vagna1° 
na ihop och drogs med maskin kraft uppför 
e n brygga, in till pressarna. Hans vagnskul
le vara framme på sin plats i Lid , så att de 
andra inte behövd e vänta. Han fick inte 
sinka redan första dage n me d första vag
nen. H an fick inte dra ner dagsförtjänsten 
fö r d em alla. 

Han hade sackat efte r igen, .Johan Tilly 
va r ka nske fe mtio meter framför. J o rd
ägarn och han var ett tvåmannalag för sig. 
det såg skamset ut. 

H an satte til l axeln , ha n sa tte Li ll alla 
krafler, övervann det ömmande nyckelbe
ne t. Så wg han ut stegen sista stycket och 
fick vagnen att ö ka farten. -r:iugu mete r 
LOgs igen på de sis ta tio dikena. Körarna 
frnmför hade stått stilla e ndast två e ller tre 
m inuter när han kom fram. Sveudroppar
na rullade forta re nedför näsryggen. Han 
darrade i benen när ha n stannade. 

Tredje dagen tippade ha n sin fö rsta vagn. 
Det skedde när han svängde ut på linjen, 
och Lill råga på o Luren ramlade e n del av 
lasset i diket. H a n kunde välta vagnen ti ll
baka på ske norna medjordägarns hjä lp, 
och sedan sa tte han igå ng med omlast-

ningen, kastade upp LOrv i vill raseri. u 
fresLade de t på. 1u var han väl smix färdig 
au kattas från laget. Då såg han att hela ra
den av vagnar h ade stannat. Förmannen 
och alla körarna kom gående tillbaka, och 
de började alla hj ä lpa honom att lassa om. 
Fö rödn:i11kelsen glödde i hans kinder 

Reaktionens vinter: Det kommer motvinds
dagar som pressar krafterna ur torvkörar
laget. Det blåser h i'ird n ordan över det 
träd lösa flyet, och den sätter som spjärn 
mot vagnsl:iule n, så au d e segar sig runt 
över skenorna liksom i klisLe rdeg. Män
niskan skjute r på i e na ände n, H e rrans vä
der i den a ndra. ordan kö1· V"agnen bakåt, 
när den ska ll gå framåt. De n förbannade 
nordan, som bä nder emot, bara bände r 
emot. De n sätter Lill sina hå rda ,udar och 
motar. Laget be höver sina arbetsrop: 

Åh ej! Åhå! 
Skjuta på! 
De t ska gå! 
Åhå! Åhå! 
Fram ska det gå! 
Åhej! Åhå! 

Det lättar. Förkörare n tar upp: Åhej ! Åhå! 
Nästa man fortsätter, den treclje tar vid och 
del fo1·tsäuer raden igen om, det går från 
vagn ti ll vagn, från den första till den sista i 
laget. Arbe tssången e kar i vinden som ny
ger över mossen: 

ÅJ1å! Åhå! 
Fram ska det gå! 
ÅJ1ej ! ÅJ1å! 

Trallornas l:i ul vänd e r sig. Ro pen eggar, 
nordanvin den viker tillba ka några steg, 
och sången överröstar: 

Fram ska det gå! 

Så sätter vinden in sin motstÖL, stoppar upp 
och försvarnr rälsen framför den rullande 
vagnen. 

Skj u ta på! 
Det ska gå! 
Fram ska det gå! 

Tolv män i torvkörarlaget förenar sig i rop, 
som tvingar ny kraft ur kropparna. Deras 
skjortor klibbar fasL vid kroppen och ä r 
svettblöta som om de doppats i dikenas 
dy. 

De sista LOrvkuporna för åreL bärgad es på 
S trängshults torvmosse, som snart åte r 
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bredde sig naken och slät under skyn . .Jord
ägarn och Valter var bärarkamrater vid 
båren. Torven var torr och lätt, och delas
sade höga lass . .J o rdägarn var elen kortaste, 
och därför bar han före, så att de t vägde 
jämnt på båren, när d e gick uppför elen 
branta landgången upp till ladan. Valter 
gick tyst vid sin ände och bar, han ville inte 
tala om kriget. Torven var lätt, men båren 
blev så tung n u i första augusl.idagarna, sor
getung som en likbår, som man gick och 
bar med nedböjt huvud. 

Hans fötter tram pade mossen , fosterlan
de ts jord. Foste rlandet älskade honom 
högt, honom och alla unga. Men han gick 
här och var blind för denna kärlek, blind 
av torvströ som yrde honom i ögonen. Han 
fick in fosterlandets jord i ögon, öron, näsa 
och mun. Maten han åt smakade torvströ, 
vattnet han d rack smakade torvströ. Alltid 
i näsan denna torra förruttnelselukt, alltid 
i munnen denna kärva smak. Han tram
pade i torvströ, plockade i torvströ, låg och 
vilade i torvsu·ö. In i h ans kropp u·ängde 
torvströet. In i hans själ trängde torvströet. 
Och han gick bakom sin vagn och trampa
de fram och till baka och stod på samma 
ställe i livet. Han var uuröttad p å torvmos
sen och torvströet. Han älskade inte foster
landets jord. H an ville bort. 

Harry Martinson och Varpinge 
Bränsleindustrier 
Harry Martinson var endast tretton å r när 
han kom till torvpulverfabtiken på Vakö myr 
i Kronobergs län , omedelbar t intill skåne
gränsen . Han arbetade sensommaren och 
h östen 1917 som kökspojke och återkom 
sommaren 1919 som kuparpojke. Att kupa 
torv eller "kua töre", som det hette på dia
lekt, var det enklaste och sämst betalda arbe
tet. Martinson har gett en lång, livfull skild
ring i den sj älvbiografiska romanen Vägen ut 
( 1936) 34

, där Vakö myr kallas Varpinge torv
mosse, fabriken Varpinge Bränsleindusu·ier 
och pojken Martin Tomasson. Dessförinnan 
hade han skrivit om miljön och sitt arbete 
d är i Göteborgs Handels- och Sjöfartstid
ningsjulnummer 1933, med rubriken Histo
rien om ett torvträsk.35 Båda skildringarna är 
sakliga och verkligh e tsnära, vilket ha r be
kräftats av personer som arbetade på Vakö.36 
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Vakömossen är en typisk högm osse. Det 
omkting 13 kvadratkilometer stora myrkom
plexet är ett av de största i Sydsverige. På 
fl era fas tmarksöar fanns under 1800-talet 
torp, vilka övergavs för omkring hundra år 
sedan och inga byggnader finns kvar. År 
1998 blev Vakö myr naturreservat, dock inte 
den d el som ligger i Skån e län och inte hel
ler ~jälva fabriksområdet.3; 

AB Vakö Torvpulverfabrik bildades 1914, 
för att tillverka torvpulver, främst för ång
loksbränsle, enligt Hjalmar von Porats och 
Erik Odelstiernas metod.38 Plan för torv
fabriken upprä ttades av statens förste torv
ingenjör Ernst Wallgren. ljanuari 1916 till
styrkte Kommerskollegium och Lantbruks
styrelsen hos regeringen lån på 500.000 
kronor u r torvlånefonden.39 Byggnaderna 
på Vakö uppfördes 1915-17. Fabriken bygg
des i tegel med betongstomme och var till 
största delen vitputsad , vilket gav den en sär
skild n imbus. Kontor, disponentvilla, ingen
jörsvillo r, pe rsonalbostäder, marketen teri , 
lokstall och de en orma torkladorna var av 
trä. I ångcentralen fanns en torveldad ång
panna på 550 hästkrafter. Över mossen drogs 
en rikt förgrenad smalspårsbana. Fram till 
fabriken byggdes en normalspårig j ärnväg 
från Hököns statio n på linjen Älmhult- Söl
vesborg, med ett eget torveldat ånglok, som 
transpor terade både torv och personal. 40 

Man tillverkad e inte bara torvpulver utan 
som enda svenska fabrik även torvbriketter, 
under ett par år. T illverkningen av dessa var 
svår att få lönsam och de dög endast till hus
hålls bränsle i kakelugnar och kaminer.'" 

Arbetet pågick i treskift dygnet runt och 
låg ne re endast natten mellan söndag och 
måndag.42 Inte mindre än 800 man var i ar
be te unde r somm arsäsongen: ingenjö1·er, 
m askinister, förmän, kontors- och köksper
sonal, arbetare och kuparpojkar. Där fanns 
också kemister som ur torven framställde 
vax, som ska ha sålts med god förtjänst. Flera 
gånger kom statsråd och olika delegationer 
på studiebesök, med extratåg från Stock
holm.43 Torvpulvermetoden visade sig emel
lertid vara "ekonomiskt värd e lös" och års
produktio nen blev bara en bråkdel av pla-



AB V AKÖ ToRFPULVERFABRIK varjust 
färdigbyggd när H arry Martinson 
bö1jade arbeta där på senso1ru11a
ren 1917. Torvpulvret framställ
des enligt en patenterad metod 
och använd es som ångloksbräns
le. 

Harry Martinson beskriver må
lande torvverken på Vakömyren. 
Här är e tt av dem fotograferat 
1919 (figur 15:3 a), Martinsons 
andra sommar på Vakö. Torven 
togs upp av ett grävverk med en 
höj- och sänkbar elevator, ältades 
(ältverket syns ej) och transporte
rades i en snäckskruv till smal
spårsbanans tippvagnar. Bakom 
dem ses taket på ett "Söderbloms
lok". Torven transporterades där
efter ut på mossen, där den skars 
och lufttorkades, varefter den för
des till lador för fomatt torkning 
och slutlig transport till torvpul
verfabriken, som låg på en fast
marksudde i myren. Torvverket 
var ti llve rkat av AB Hässleholms 
verkstäder 1916. Man hade också 
sex torwerk av typen Anrep-Sve
dala 1. Fyra av dessa var i bruk 
även när torvbrytningen återupp
togs under andra världskriget. 

Utsikt från Vakös vattentorn 
1919 (figur 15:3 b). Till höger ses 
en av de fem, omkring 200 meter 
långa torvlaclorna, d är råtorven 
lagrades. Den fördes därefter upp 
till översta våningen i torvpulve1~ 
fabrikens trevåningsbyggnad, där 
den passerade krossar och grov
siktning innan elen matades in i 
torkugnama, till vilka de t kom ge
neratorgas från generatorugnar. I 
bildens mitt ses akvedukten till 
kraftstationens ångcentral med 
dess elgeneratorer. Den höga vit
putsade skorstenen var av tegel 
och armerad betong. 

Torvpulverfabriken år 1919 (fi
gur 15:3 c) med pulverhallarna 
till höger med sina välvda tak. 
Under plåtskorsten arna fanns 
torkugnarna för torvpulvret. Till 

Figur 15:3a 

Figur 15:3b 

Figur 15:3c 

vänster ses briketthuset. Mellan byggnaderna löper en 
transportör till de täckta pulvervagnarna på normalspårs
banan. Vid sidan av denna löper smalspårsbanan (600 
mm spårvidd) från mossen. Loken till smalspårsbanan 
och ångloket hade lokstall som låg långt ifrån varandra 
p.g.a. brandrisken. ♦ 
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under åren 1917-20 och efter flera miljoner 
kronors förlust rekonstruerades bolaget.44 

1925 upphörde driften helt och anläggning
en såldes 1927 till ett skrotföretag, som 1941 
arrend erade ut den till Vakö AB. Detta bo
lag renove rade torvmaskinerna och drev till 
andra världskrigets sluten omfattande bränn
torvtillverkning. Artur Strid, vars närmaste 
anhöriga arbetade på mossen under dess 
båda "storhetstider", har beskrivit arbete t och 
hur det på hösten avslutades med den stora 
"myrahippan" i marke te nte riet på Vakö. 45 

T illverkningen fick å ter ett litet uppsving 
vid bö1jan av Koreakriget, men lades ned 
1952.46 1978 sprängdes hela kolpulverfabri
ken , som ett militärt övningsobjekt. På plat
sen återstår nu söndersprängda delar av fa
briksbyggnaderna, den enorma ångpannan, 
större delen av den normalspåriga järnvägen 
och resterna av ett torwerk.47 På sj ä lva mos
sen finns talrika vattenfyllda torvgravar och 

Figur 15:4 
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några underhålls troligen fortfarande.48 

Som så många andra torvföretag e ldhär
j ades Vakö flera gånger. Martinson skriver 
att tobaksrökning var strängt förbjuden, 
men det fanns även andra brandorsake1: Ång
lok var i princip bannlysta. Loket på Vakös 
normalspårsbana var ett undantag och hade 
för att hindra brand en särskild gnistsläckar
skorsten. 49 En annan viktig brandorsak var 
självantändning av den lagrade torven, or
sakad av kemiska processer vid speciella lag
ringsbetingelser.50 1992 drabbades hela Vakö
mossen av brand, en av de mest resurskrä
vande i Sveriges moderna historia.51 

Här följer några avsnitt ur H istorien om etl 
torvträsk.52 

Mossen sträckte sig med vikar och armar 
pekande å t många håll . Eu par armar 
gingo upp i Småland, en vidsträckt höft 
snuddade in i Blekinge och stora fl ikar 
runno in på Skånes norra gränskarta. Tre-

Harry M artinson på Vakö 1917. Kökspe1:50nalen har klättrat u/JP på torvvagnama och pojken med skänmnössa jJå 
vagnen längst till höger är med säkerhet l-Jany Martinson. Bredvid honom sitter systern Ragnhild. Han är identifie
rad på ett annat fotografi, taget sannolikt samma dag och ji-ån andra sidan av samma hus (troligen marketenteriet) 
och där återfinns också övrigri f1ersoner, utom den ene mannen på loket. Loket var tillverkat av Söderbtorns Gjuteri 
AB i Eskilstuna och hade en encylind:rig motor som drevs rned träsj1rit. 
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gränsvinkeln mellan dessa landskap är ett 
enda system av sådana mossar där bränn
torv och wrvsu·ö produceras och bebyggel
sen är koncentrerad till skogsholmar och 
sockenkontinenter mellan torvtunclrorna. 

År niltonhunclrasjutton förvandlades emel
lertid plötSligt denna trakt till ett torvklon
dyke. Några bo lag började att exploatera 
mossarna. Hela staber av ingenjörer infun
no sig och nya vita villor lyste snart från 
torvhavers holmar. Arbe ta re strömmade 
till : luffare, rallare, cementgjutare. Vid elen 
största av mossarna: Vakö, växte en kåkstad 
ur marken med flugsvampens frenesi. Litet 
rödfärg på kåkarna bara och så topp. 

Detta åtföijdes av vidare och vidare obe
gränsningsrus och slutligen av övermod. 
En väldig ångkraftstation an lades. En torv
pulverfabrik götS helt och hållet i betong. 
Bi bana anlades ned till mossen. På Vakö
mossens största holme lågo sex väldiga ba
racker i rad och fle ,·a byggdes. Behovet av 
arbetskraft var ändå så ston all många mås
te bo i tält under byggetiden. Tälten lyste 
som jättesvanor mot de fula mossarna. Själv 
lickjag jobb som kökshjälp i det flugmil
jardiska marke tenterie t, där pigorna stodo 
svettiga och evigt sjungande vid sina jätte
stora stekplåtar, i vilka kristidsmaten sjöd 
sitt bubblande stångkorvsplupp-plupp. 

Tretton jättestora g rävmaskiner ( en sorts 
landmudderverk) skovlade upp den smas
kiga torvmassan i väld iga skovelkedjor, lade 
den gyttjiga gröten i mmsportbanorna som 
förde elen ut till hundratals langarhänder 
och sinnrika stjälpverk, tills allt hamnade 
på mossens ytor att torka sedan det nått sin 
slurform: brännwrvsbumlingar av knapp t 
en tege lstens storlek: Det var Sveriges nya 
kol, emedan del var krig i stora världen 
och pulsen i Sver ige ,rar så hög. 

Smalspåriga tippvagnsbanor korsade hela 
mossen och små bensin lok clrogo iväg med 
färdigtorkad torv som skulle uL i v~trlden , 
till kristidshu ngriga snälltåg och dästa gods
tåg på Sveriges banor. Torvpulverfabriken 
låg dovt mumlande med sin väldiga be
tongmage till takvalv blottad mol him
melen, vars s~järnor plirade sömnigt över 
niuonhundrasjutton. Där det låg, detta 
torvpulverskrov, med maskiner till tarmar 
liknade det en gravid puckel i torvöknen. 
Tippvagnarnas långa rader (skramlande 
järnlarver) runno över mossen och matade 

-stenbuddans kvarntrummor. Det låg en 
sorts frid i betongjätten, med rofyllt dån åt 

den allt som kom. Allt annat på mossen 
verkade tillspetsat och hetsigt: sjuklig puls 
och gymnastikuppvisning för ödet. U ndan
tag voro grävmaskinerna som glupade i sig 
mossens mörka smask, likt tretton tölpiga 
fen ris ulvar. 

Arbetsstyrkan växte, vimlade och förtäta
des som ett stim taget i en snör pvad. l 
mosssens flacka perspektiv rörde sig klung
orna, arbetslagen, maskinerna. 81·eda gung
flyslippers skrauade in sina ränder mot 
horison ten, vilken avtecknade sig långt bor
ta i form av en lågvuxen och kärrsjuk skog. 
Arbetet gick i skift dag och natt, utom sön
dagsna tten. Nätterna mel lan söndagar och 
måndagar vilade allt därute. De stillnade 
grävmaskinerna lyfte sina stativ mot natt
himlen som urtidssaurier, gräsänderna kom
mo till mossens vattenhål och en fjärran 
u·ana skrek sin vadarklagan. 

Nu till ro manen ! Där nämns inte arbetet 
som kökshjälp, uran vi får direkt följa Mar
tin som kuparpojke. Här är några utdrag ur 
Vägen ut."~ 

Och här swd nu Martin bland någrn andra 
kuparpojkar ute på torvmossens björkbe
klädda holme, där barackerna och surro
gatkontoret54 ännu lyste vi rkcsgula och 
konjunkturnya mellan de vita stammarna. 
"Direktören" kom ut på trappan och de
lade ut arbetskort - liden hade fåu mani 
på avlånga, vattenstämplade kort - och 
torvupptagningsöveruppsyn ingsmannen 
(ty tiden hade också fått mani på långa 
sammansat ta arbetstitlar) väntade på teck
en att föra pojk.flocken u t på mossen där 
de jättestora grävmaskinerna likt höga 
landmuclderverk larmade i solhettan, med
an de utlagda smala rälerna glänste på kors 
och tvärs ända till mossens avlägsna strand: 
elen sol röksdallrande granskogen. 

Ingenjören kom u t och skrev upp. 
Martin låg på knä i torvlinjen och kupade 
upp ruta e fter ruta. 

- Den här duger inte. Ingenjören pe
kade på e n av kuporna. Hans röst lät på 
samma gång sträng och vänlig. 

-Den var med de första, innan jag blev 
van, sade Martin skyggt. Sen dess har jag 
gått runt med linjen e tt helt varv. Dom här 
är nog bättre kanske. 

-Ja, det gäller att utnyttja torkan, sade 
ingenjören. I en torvkupa skall del vara 
tvärdrag så det sjunger. 
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När man låg på knä var d en stora mossen 
som e tt väldig t plan med tusen sinom tu
sen små pyramider och pagoder av torv likt 
pjäserna på ett jättespel. 

Men nu finns det också en annan spelare 
och den ligger i den goda torkan ~jälv. Den 
långvariga torkan förbränner skogarna. 
Slår det eld nu då blfr det en e ldkrets kring 
jättemossen. Då tar vinden elden över mos
sen och del blir wrvbrand, den är nästan 
outsläcklig. "All tobaksrökning inom Varp
inge Bränsleindustriers område är slr~mge
ligen förbjudet." Skyltarna stå överallt på 
mossen och varna. Luften är laddad med 
industriell spänning, varningsskyltarna, in
geruörsrösterna, hettan. Detta ä r den störs
ta mossen i Götaland, påminne r sig Mar
Lin. Han ser tillbaka längs linjen och räknar 
sina kupor för i dag. Trehundrafemton sen 
i morse. Hinner nog fyrahundra. Et.t halvt 
öre kupan. Kommer upp i två kronor. 

Avsideskriget på Götalands största mosse 
som hi tintills sovit to1-vbottensömnen i sex
tontusen år. Kristus föddes när mossen re
dan var gammal och grå. Den rasadejätte
eken som man funnit femton meter ner 
hade redan för längesedan lagt sig till rätta 
då. Den halas upp med grävkranen ... Det 
är vakthavande skiftet som tar u pp eken . 
Egentligen är det svårt att se att det har 
varit en ek. Den hänger wrvslaskig och 
drypande mol den bleka nattskyn . Och så 
faller den sönder. 

Ute på mossen tilltog bremsplågan55. De 
kupande pojkarna förlorade ungefär en 
hona om dagen på den, Martin ungefär 
fyrtifem öre. På den tid som åtgick att slå 
bort en brems kunde man lägga två torv i 
kors i pyramiden. Ibland när man slog för 
argt omkring sig rasade hela halvöressloL
tet man byggt, man fick bötja om igen på 
det halva öre som sackat tillbaka. De enda 
bundsförvanterna var rovsteklarna. En dag 
åsåg Martin med intresse hur en rovsteke l 
avrättade en brems som satt sig på ett torv. 

När torkan alltjämt fortsatte att bränna 
börjad e bo laget organisera torvbärgning
en. På alla de delar av mossen där kuporna 
hunnit torka lades räler, smala räls fast
skruvade vid plåtliggare. De korsade snar t 
mossen som ett invecklat nät med hundra 
växlar och bi banor. På skämt kallades det 
"Mossemarka förenade järnvägar". Fjorton 
små fotogen lok clrogo tippvagnarna där. 
Del var ända till tretti små vagnar efter 

va1j e lok. De urspårade ofta, men det gjor
de inte så mycke t, de voro så lätta, man 
lyfte upp dem igen med bjälkar och man 
fortsatte igen efter hetsens tid lösa Lid tabell: 
ankomst så fort som möjl ig t, avgång så fort 
som möjligt. 

Tar kriget slut så slår del här igen som en 
läm, sade en och såg upp längs muclcle,~ 
kedjan, vars drypande skopor gäspade 
sjuttifalt mot elen ijuspinande himmelen. 
Am erikanen rörde spakarna, tornet vred 
sig.jätten sänktes ned, böjde sig ned i det 
väldiga grävbålet likt en ful majestätisk 
fågel i fu lhetens saga. Kedjan bö,jacle gå 
och de sjuttio skoporna clöko ner och slu
kade sin Lrågmätta, återvände upp med 
käftarna fulla .... fällde mudclerarmen, elen 
dök som en hök framför clelningsverket, 
tvingade alla att Jlytta sig fort och tömde 
med upprepade ryck sina jäueportioner av 
torvpalt i uttransporterarens gap. Ar men 
svängde tillbaka och bö,jade igen. 

Ordlöst gick ackordet timme efter tim
me. 

Snett över mossen, vid närmaste "su·an
den" från holmen räknat, lågo torvpulve1~ 
fabriken och brikettslageriet, två väldiga 
surrogatslott av armerad betong. Skorste
nen gick upp ur marken mittemellan alla 
ställ hus och skjul. Den var högre än Hjula
forsverkens skorstenar och vit ända upp till 
åskledarspetsen, som pekade uppåt h im
len som en bajonett. Skorstenen liknande 
ett högt, väldigt fyrtorn utan gluggar och 
lanternin. Om syndafloden kom överjor
den så skulle man kunna hugga upp glug
gar och lanterninkur i skorstenen: Fyren 
vid 1ya oceanen. Den lärde kassören inne 
på surrogatkontoret skulle ha sagt: fyren 
vid Mare Nova. Den fem.tondf' september tjugo
hundra jJå året tiindes fyren vid Mare Nova. 
Storm rc1drle. 

Lite längre bort låg kraftstationen. Den 
hade högtryckspannor av väldig kapacitet 
och ångtw·biner. Först kom man in i för
stugan där de fyra jättepan norna dånade 
och susade och där eldarna med vitögonen 
lysande i ansiktets sot rusade av och an 
med väldiga rakor som voro fem gånger 
längre än dem själv. De drucko direkt u r 
hinkarna och sk reko. Eldskrik. De äro nöd
vändiga, ingen eld utan eldskrik. En gång 
skall själva solen uppge ett eldskrik. Då ska 
alla hjältar och århundraden virvla som ag
nar i världsrymclen. Fågel Fenix skall lyfta 
sig och lite eldvete skall bli kvar att baka 
Evighetens bröd utav. 



Gick man längre in kom man till wrbi
nerna, ingenjörernas stolthet. Inne i dem, 
väl dolt av huvar och kupor, härskade ma
teriens vanvett, de hetsade vattengasernas 
fullkomliga arnokvirvel. Där inne i dem 
dog tid och rum, förbrändes, söndermal
des. Sekunder voro som århundraden. De 
sönderföllo i m ilitempiperiode r. Män
niskorna förundrades, blevo nästan skräck
slagna när de tänkte sig det. Men inför 
atomgudarna, där dessa sutto nånstans 
inne i ångdj ungelns slöa grenar, gick det 
hela otroligt långsamt. De märkte ingen 
särskild förändring, tvärtom. 0, detta lata, 
eviga dyningssus, sa de och så sögos de bon 
så sakta av skvalpet. 

T nästa salen låg omvandlingshallen. Ge
neratorerna stod likt stora fram tidsosan
ningar på det vita kakelgolvct och gjorde 
allting möj ligt och allti ng omöjligt. 

T hettan förökade sig ormarna. Deras till
håll var kring grodhålen på Norra myren. 
D it hade inte "gräven" hunnit, men del 
fanns gott om gamla vattenhål från den tid 
då bönderna tagit upp torvströ. En gam
mal sönder rostad lokomobil stod ännu 
kvar där. Den var övervuxen av pors. Mel
lan 1-tjulens ek.rar klängde de solgi1iga myr
spindlarna i sina trådar som glänste glans
blått likt finspunnet stål. Lokornobilen var 
röd som en räv. Den slutade aldrig att oxi
dera fö r naudirnmorna. Nu hade det gått 
för långt. Aldrig mer skulle det mossbeska 
vattnet koka i dess ångcylinder. Bolaget 
hade köpt mossen och glömt lokomobilen. 
Vi harju våra "gräv", sade direktören. Han 
gjorde ett besök här "norr ut" . H ans fru var 
med. De klappade lokomobilen på ryggen 
såsom man klappar e n gammal häst och 
sade: 

- Ja, här får du väl stå, bondbrunte. 

Figur 15:5 
Martin Ekenberg och Alf 
Larson Jimnställde 1903 
denna mäd,liga medalj av 
våtkolad torv, utan tillsats 
av bindemedel, for att slag
kraftigt demons! rera all 
deras metod fungerade och 
all torvlwlsbrikellerna hade 
goda f,lastislw egenskaper 
och tillräcklig hårdhet. 
Medaljen är 56 mm i dia
meter och ägs av Tekniska 
museet. 

Föraningen om vad krigsslutet skulle inne
bära besannades. Vi återvänder till Historien 
om ett torvträsk.56 

Tre dagar efter det au prins Max av Baden 
kommit med sitt fredsförslag stoppades sex 
av grävmaskinerna. Det gick från man till 
man , från ingenjö r till ingenjör ett ord: 
Freden. 

Vakö luftslott (även om det hade stå l
delar och många träväggar) sjönk på sidan 
och dog som för en sakta inborrad dolk. 
Fredspalmens kvistända trängde in i Vakö 
hetbultande pigl-tjärta, all L upphörde att 
slå, maskinerna tysLnacle därute på mossen. 
En krampryckning genomgick Vakö fram 
till Versaillesveckan, sedan kom döden. 

O lof Lagercrantz och det 
internationella torvbolaget 
T sina memoarer berättar Olof Lagercrantz 
att han "kom till på en mosse utanför Dum
fries med får bräkande bland gräs och blom
mor". 57 Hans far Carl Lagercrantz (1883-
1977) tog som löj tnant avsked från flottan 
och blev anställd av lnte rnational Wet Car
bonizing Co. Limited. 58 Bolaget hade bildats 
i London av en krets inflytelserika persone1~ 
bland andra Carl Lagercrantz' morbror, gre
ve Herman vVrangel, som vid denna tid var 
Sveriges minister i London.59 Ändamålet var 
att exploatera den beryktade uppfinnaren 
Martin Ekenbergs patente rade metod att 
genom våtkolning (wet carbonizing) upp
häva torvens kolloidala tillstånd och radikalt 
minska dess vattenhalt.60 Torven skulle där
igenom bli konkurrenskraftig gentemot sten-
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kolet. Slutprodukten var torvkolsbriketter. 
Ekenberg hade efter överflyttning till Lon
don 1906 bildat flera bolag. 1907 bildade 
han "The Inte rnational Carbonizing Co Ltd", 
som skulle driva fabrikation i stor skala i 
både Europa och Amerika. 61 Ett syndikat 
under ledning av den i England bosatte 
svensken Nils Testrup uppförde enligt Eken
bergs konstruktion er en försöksfabrik som 
var verksam ti ll 1911 (året efter Ekenbergs 
sj älvmord i Brixtonfängelset), då kapitalet 
var förbrukat. Bolaget rekonstruerades 1912 
med Testrup som verkställande direktör.62 

Enligt Carl Lagercrantz hade denne "stor 
intelligens, obegränsad hänsynslöshet och 
sällsynt förmåga som rekl amman".63 Olof 
Lagercrantz omnämner honom alltid som 
"Teste" och skriver att han "var uo·ustad med 
järnnävar, starka cigarrer, optimism och goda 
relationer" .64 

När OlofLagercran tz föddes 1911 var fa
dern engagerad vid försöksfabriken, som 
låg nära elen skotska staden Dumfries. Carl 
Lagercrantz blev vid denna tid chef för torv
bolagets svenska sektion. Eftersom tyngd
p unkten i den blivande storindustrin plane
rades bli Småland bosatte han sig fö rst i 
Jönköping (där ju också Svenska Mosskul
turföreningen fanns). Vintern 1908-09 
gjorde han en studieresa i Tyskland, åtmins
tone delvis tillsammans med Ekenbergs as
sistent, ingenjör O lle Söderlund.65 Därefter 
genomförde han köp av mossar inte bara i 
Småland (bl.a. Dumme mosse, Dala mosse 
och Komosse) utan också i Västergötland 
och på Gotland, där man förvärvade 440 
hektar av Lina myr. 66 Vid undersökn ingen 
av de gotländska myrarna hade han hjälp av 
två engelska ingenjörer. 67 Från hösten 1912 
skedde köpen genom det då bildade AB 
Moss, som förvärvade stora torvmarksarealer 
i västra Småland av d et engelska bolaget.68 

Lagercrantz w1derhandlade också med fran
ska intressenter, u·oligen mest för att skaffa 
kapital.69 U nder dessa år uppmärksammade 
dagspressen att utlänningar köpte stora moss
komplex för exploatering och det engelska 
bolaget torde ha varit elen största köparen. 
Resultatet blev att riksdagen 1916 antog en 
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lag som förbjöd utländska medborgare, eller 
bolag där det fanns en utländsk bolagsman, 
att utan särskilt tillstånd förvärva fast egen
dom.70 Det engelska bolaget hade 1912 för 
ett mycket högt belopp köpt elen 2 000 tunn
land stora Aamosen vid Holb~k på Själland 
genom Lagercrantz' kollega i Danmark, di
rektör P. M. Tegner. Däremot förhindrades 
köp i Norge, efter den norska regeringens 
ingripande, på ini tiativ av Det Norske Myr
selskap.71 

Carl Lagercrantz beslöt att den första 
svenska torvkolsfabr iken skulle byggas vid 
Lina myr. År 1913 bildades AB Lina myr 
med Wrangel som ordförande och andra 
släktingar samt Gotlands landshövding i sty
re lsen. Aktiekapitalet var en miljon kro nor, 
vilket ansågs vara uppseendeväckande stort. 
Det poängterades att bolaget köpt rättig
heten till de ekenbergska patenten för Sve
rige, m en för övrigt var oberoende av det 
engelska bolaget. Den tekniska sakkunska
pen och de fl esta maskinerna kom dock 
från England och därifrån hämtades också 
en byggmästare och en d riftsingenjör, vilka 
anställdes som instruktörer. Som en viktig 
biprodukt skulle m an u tvinna ammoniak 
för framställning av kvävegödsel. Torven 
transporterades från myren till fabriken i 
stora pråmar, på nygrävda kanaler. 72 En smaJ
spårsbana anlades till Hörsne järnvägssta
tion. Brikettframställningen hade just på
börjats men fabriken var ännu inte färdig
byggd, när d en hastigt måste avvecklas i 
samband med första världskrigets utbrott 
sensommaren 1914. Carl Lagercrantz blev 
omedelbart inkallad och de engelska exper
terna måste resa hem.;3 

Den svenska regeringen gav 1919, i sam
råd med det engelska bolaget, professor 
John Roos afHjelmsäter i uppdrag att utre
da Dumfriesfabriken och dess resultat. Den
ne var chef för Statens provningsanstalt och 
ledamot av 1916 års torvkommitte. Hans ut

förliga rapport publicerades 1920. Försöks
arbetena hade då pågått under cirka 10 år 
för en dåtida kostnad av 20 miljoner kronor. 
Den engelska regeringen hade övertagit an
läggningen 1917, eftersom torvkolsbriketter-



na hade visat sig vara mycket lämpliga som 
bränsle i skyttegravarna. Fabriksanläggning
en var imponerande och man hade omkring 
250 anställda. Det jättelika gräwerket flöt på 
pontoner. Briketterna hade 8% fuktighet, 
värmevärdet var 65% av bästa engelska sten
kol och d e bedömdes vara "ett särdeles han
terligt och gott bränsle". Den mycke t kom
plicerade processen var emellertid helt olön
sam; den förbrukade ungefär lika många 
kalorier som utvanns i form av brike tter.74 

Fabriksledninge n hoppades dock på för
bättringar och torvkommittens slutsats blev 
att man borde ägna metodens utveckling stor 
uppmärksamhet, men samtidigt försöka fin
na andra metoder. 75 Bolaget likviderades 
redan l 92loch dess tillgångar i Sverige över-

Figur 15:6 

Rogestorp sommaren 1917. Vid torvgraven 
ses till vänster Wielandts torwerk med sin 
elevator, som lutade för att undvika ras från 
mosskanten. Den grävde upp torven, lyfte 
den över till torvkvarnen, som bearbetade 
den och tryckte ut en sammanhängande 
wrvsträng, vilken skars i regelbundna bitar. 
Dessa fördes för torkning ut på fältet med 
utsättningsbanan, som var 30 (upp till 50) 
meter bred och förflyttades på l'tjul samtidigt 
med grävverket. Torvverket på bilden hade 

gick sedermera till AB Myr i Göteborg.76 

Lina myrs ursprungliga m arkägare kunde 
efter 194 7 köpa tillbaka mark, vilken d å 
torrlades och odlades. På myren återstår 
vittnesbörd från den lagercrantzska verk
samheten i form av disponentens och verk
mästarens villor, två pråmdammar, järnvägs
valle n och ett antal betongfundament. 77 

Carl Lagercrantz hade under första världs
krige t fortsatt kontakt me d torvbolaget i 
England och kunde tack vare morbrodern 
ett par gånger resa dit på diploma tpass.78 

Han hemförlovades 1916 och påbö1jade på 
våren samma år traditionell bränntorvfabri
kation på norra delen av Mönarps mosse, 
söder om Falköping.79 Året efter bildades 
AB Rogestorps Bränntorfsfabrik, med ho-

inte larvfötter utan gick på flyttbar räls, vi l
ken krävde 2-3 man för successiv utläggning. 
Hela konstniktionen fungerade i övrigt auto
matiskt och sparade in många arbetare, men 
den hade svårt att klara de svenska mossar
na, som ofta innehåller stubbar. Efter kup
ning på fältet fördes torven för fortsatt tork
ning till avlånga torvstackar (på bilden ses 
tre stackar) "som vände vassa ryggar mot de 
vinterstormar som skulle komma". ♦ 
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nom ajälv, en svåger och en kusin i styrelsen.80 

År 1917 producerades 5 000 ton bränn torv, 
med ökning åre t efter till 7 500 ton, efter att 
man övergått till elektrisk drivkraft.81 

Vid Svenska Mosskulturföreningens som
marmöte i Falköping 1918 gjorde man ut
färd med abonnerat tåg till Rogestorp. La
gercran tz förevisade Sveriges första grävverk 
av Wielandts konstruktion och en förbättrad 
version av samma grävverk, med larvfötte r 
("liksom de engelska pansrade stridsvagnar
ne"), tillverkad av Hässleholms verkstäder.82 

Mönarp hade tidigare ägts av fi l.dr August 
Bellinde r, so m på ett föredömligt sätt på 
1890-talet h ade odlat upp 670 hektar av mos
sen.83 Från föreninge n framfördes nu kritik 
mot att den odlade mossen exploaterades för 
bränntorvproduktion . "Så glä~jande torvti ll
verkningen är i dessa bränsle bristtider, var 
det dock med vemod m ossodlaren såg huru 
godar tad kväverik tonjord, som m ed svett 
och möda odlats och nu bar god a skördar, 
bortgrävdes". Efter en skrivelse från Svenska 
Mossku.lturfören ingen 1916 hade rege1ingen 
övervägt att förbjuda torvtäkt på uppodlade 
mossar. Man avstod e me llenid e fter att ha 
konsulterat 1916 års torvkomm itte och pro
cluktionskommitten, eftersom det ännu inte 
hade skett någon markförstöring i större 
skala och man inte ville ingripa för kraftigt 
unde r torvindustrin s uppblo mstr ing och 
de n rådande bränslenöden .8·1 

I memoarerna beskrive r OlofLage rcrantz 
hur konjunkturen för ene rgitorven drastiskt 
försämrades efter första världskrigets slut. 
1921 in leddes en o brute n rad av förlustå r 
för Rogestorp.85 År 1923 genomförde Carl 
Lagercrantz köp och n edläggning av den 
närbelägna konkurrenten AB Torvindustri , 
Risholme n. Detta förs log eme llertid inte 
och drifte n vid Rogestorp upphörde senast 
1927. Hela anläggninge n såldes 1930 på 
auktion och bolaget trädde 1935 i likvida
tion.86 Av OlofLagercrantz' beskrivni ng kan 
man få uppfattningen a tt famiijen lämnade 
Rogestorp redan ett par år efter första världs
kriget, men det skedde först vid årsskifte t 
1926-27, då fadern blev verkställande direk
tör för Stockholms läns brandstodsbolag.87 
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OlofLagercrantz publicerade 1942 d ikt
samlingen Dikterfrän mossen samt 1947 Fågel
ropet ur climman, m ed egna minnen och be
sluivning av fade rns insatser. 1961 återvände 
han ti ll barndomslrakten , i och med att han 
köpte ett sommarhus nära Broddetorp, in te 
långt frå n Rogestorp, och här ti ll bringade 
familjen somrarna i 13 å r.88 I memoarboken 
J\!linförsta hrets (1982) åte rknöt han till barn
domsm i ijön och spelet kring bränntorven 
och våtkolningsme toden. 

Beskrivningarna i böckerna komple tterar 
varandra . Här fö lj er utdrag u r Min första 
krets, vilka interfolieras med avsnitt ur Fägel
ropet urclimman. Fotnoterna klargö r hur tex
te rna fogats samman, fö r att få en logisk 
kronologi. 

Fami ljens liv överskuggades under de första 
sexton å ren av milt liv av del stora torvbo
lage1.89 

Energi frågan var då som nu aktue ll. 1800-
talets industriella expansion var otänkbar 
utan sLenkolel. Kol var den ojämförligt vik
tigaste av a lla världshande lns varor. Vid 
seke lskiftet ko m alannsignaler om sinande 
kolgruvor och man sökte en ersättare. Mos
sar och bränn torv finns det gott om, men 
van enhalten är så hög a lt torven saknade 
konkurrenskraft. Den som kunde hitta en 
billig metod all pressa vatten ur torv skulle 
kunna bli de t nya seklets mäktigaste man. 

Eken berg påstod sig ha uppfin ningen. 
Wrangel upptändes och vid hans sida stod 
en rad av impe1iets matad orer. Historien 
har mycket atl beräua o m bröd erna Arthur 
och Gerald Balfours stolta anor och solida 
j onlfö rmögenhel som gjorde det möjligt 
för dem att på heltid ägna sig åt imperielS 
affiire r. KrelSen kring Arthur Balfour, pre
miärministe rn , kallades The Souls, Själar
na , och dess centralgestalt gjorde en insats 
även som filosof. Men Carl fick en möjlig
het a ll swdera denna celebra famiij ur and
ra mera undanskymda aspekter än de "sjä
liska". 

Bröderna Balfour satsade tillsammans 
med den svenske greven stora belopp i en 
lOrvprojekt. Ett bolag bildades med nam
net lnternational Wet-Carbonizing Co. Li
m i Led. Lägg märke till ordet Limited - be
gränsad-som hederligt ange1- i motsats till 
praktiken i Sverige vad det är frågan om, 
en begränsad risk för den som spe lar på 



aktiebörsen. Den svenska termen för wet
carbonizing är våtkolning. 1912 inträdde 
Gerald Balfour, tidigare handelsministe r, 
känd för sin utomo rdentliga skönhet väl 
matchad av hans egenkärlek, som ordföran
de i s tyrelsen. Carl anställd es att börja med 
med en b lygsam lön - fyra pund i veckan 
- men med lö fte att bli chef fö r de t blivande 
multinatio nella bolagets svenska sektion. 

Den framtid som tycktes öppna sig fö r 
Carl var i sanning magnifik. Visserligen in
träffade redan i starten en katastrof, då 
Eken be rg, på vars paten ter bolage t grun
dats, anhölls för mordförsök på ett antal 
svenska industrimän, dä ribland Exportför
en ingens ch ef, d irektö r J o hn H an:imar, 
som dock kom undan m ed svårt brända 
händer och ansikte. 90 

Bolagets första verksamhet bestod i att 
bygga en försöksfabrik i Dumfries där en 
lämplig torvmosse inkö ptes och att i största 
h e mlighet börj a inköpa mossar Europa 
runt. Carl fördelade sina krafter mellan att 
föija fabrikens framväxt i Skottland och att 
resa kring i Sverige och av bönderna ti ll
handla sig mossar. I e tt bevarat brev gra lll
lerar bo lagets chef Carl till hans smartness 
då han som förkla ring varför han strök om
kring på gotländsk, småländsk och väst
götsk landsbygd spritt ut att han övervägde 
att slå sig på lantb ruk. Det gä ll de ju att 
köpa mossar innan hemligheten om deras 
framtida roll som huvudenergikällor blivit 
känd. 

Carl beskriver i brev hem till sina fö r
ä ldrar sin lycka och bolagets "enorma" möj
lighe ter. Även Fören ta staterna och Ryss
land ingår i planerna. Vi kommer, skrev han 
till sin mor, att befin na oss i samma ställ
ning som om ett enda bolag ägde alla kol
gruvor. 'Jag är så lycklig som en människa 
kan vara som fötts på livets solsida ." 91 

Snan nog kunde bolaget blicka ut över ett 
h elt sumpigt kungarike, där spovarna viss
lade och viporna gnydd e utan all ha en 
aning om all de nu blivit bolagsspovar och 
förenadet01-vvipor och att hela deras mosse 
med kattfötter, starrstrån och violer skulle 
in i ångpannorna. 1är uppköpen var klara 
lät Tes te bomben brisera och bolage t sän
de ut sin första stridsappell. Män sklig
heten, som hade dansat på randen av en 
vulkan, kunde åter vara trygg. Snygga, fina, 
bolagsstämplade torvbriketter med samma 
kalorivärde som kolet skulle komma i mark
naden .92 

Carl fick sin utnämning till chef för bola
gets svenska sektion. 1912 ansågs torvens 
framtid som dominerande industrivara 
säkrad. 16 septembe r detta år bildades i 
Sverige vid e tt sammanträde på Grand H o
tell aktiebolaget Moss med änd amål att 
"fö1-värva, försäija , arrendera och bearbeta 
torvmossar". Styr elsen u tgjordes av H er
man Wrangel, Hugo H ami lton, Gustaf 
Lagcrcrantz, Carls far. Hamilton uttalade i 
sin dagbok: Måtte de t - bolagsbilclanclet 
alltså- ha skett i en lycklig sn111d! 

Carl började bygga den första svenska 
fabri ken på Lina Myr på Gotland, där sedan 
urminnes tider det rikaste fågelliv och en 
artrik sällsynt flo ra fanns. Nu skulle rör
drommen, sotl1önan och grönbenan få kon
kwTens och o rkideerna tvingas kämpa om 
sina platser. J ättelika ångpannor, gräv
maskiner, la1-vfö tte r, filterpressar och tork
apparater beställdes Europa runt- Wrang
e ls pengar mest- och Carl kände sitt hjärta 
svälla.93 

En och annan vetenskapsman höjde sin röst 
och förklarade att sten kolslagren var out
tömliga, men Teste talade högre och torv
aktie rna hade god å tgång. Efte r en tid 
kunde han också på sitt kontor visa prov på 
de nya briketterna, ko mpakta och vackra 
ti ngestar, som bara hade ett enda litet fel, 
de kostade att framställajämnt fem gånger 
så mycke t som dagspriset på kol. Man får 
därför inte förundra sig över att fabriks
ägare och skeppsreclare ännu n ågon tid 
föredrog att begagna det dödsdömda ste n
kolet. Teste tröstade de oroliga inLTesse n
te rna med att det nu inte kunde d röja 
länge tills kolet börj ade tq1ta och sed an 
kunde man säija torven till de t pris bolaget 
bestämde. För säkerhets skull lade han till 
att en ny och billigare torvframställnings
metod var under utarbetande. Medan man 
väntade kunde man lagra torven och dela 
ut briketter som souvenirer.9'

1 

l ajälva verket var de Ekenbergska patenten 
vä rdelösa. Hade fabriken på Gotland kom
mit till stånd skulle den bl.ivi t ett totalt fi
asko. Nu inställdes bygget omedelbart och 
Carl kunde till förmå nliga priser säija de 
beställda och mestadels leve rerade men ej 
installerade maskinerna. Kriget skapade 
nämligen en enorm metallbrist. Norrköp
ings stad köpte elen största ångpannan till 
en Qärrvä,·mecentral. 

Samtidigt blev det ont om kol i landet 
och d en gamla metoden au elda med sol-
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LOrkad LOrv kom åter till heders. Carl blev 
först inkallad ti ll Flottan - förstås, han \'ar 
ju kvar i reserven - men släpptes snan och 
beslöt sig all för Lina Myr-pengarna upp
rätta en konventionell bränntorvsfabi-ik på 

Figur 15:7 
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bolagets mossar i Väste rgötland en halv mil 
söder om Falköping. Grävmaskiner anskaf
fades. Från Trollhättan drogs elektrisk led
ning för att förse maskinerna med su·öm. 
Statens järnvägar byggde ell stickspår för 

MARTIN EKENBERG (1870-1910) är den mest 
säregna personen av a lla dem som försökt 
lösa "torvfrågan", med en ''karriär" från ge
nia l kemisk uppfinnare till terrorisL. Han 
hade en doktorsgrad från Königsberg, arbe
taclc med fettraffi nering hos Gustaf de Laval 
på AB Separator, uppfann nya metoder för 
tillverkning av mjölksyra, torrmjölk, lanolin 
och smöijo!ja, för {iskkonservering och tork
ning av fiskmjöl. En maskin för liskrensning 
belönades med det prestigefyllda Pol hemspri
set. Den vik tigaste uppfinningen skulle bli 
våtkolning av torv. Utan au behöva den om
ständliga luJttorkningen, upphettades torven 
under högt tryck, med förstöring av dess kol
loider. Slutprodukten var ett pulver, som pres
sades till briketter. Ekenberg genomförde 
med statsanslag försök tillsammans med ke
misten Al[Larson vid dennes tonfabrik i Stav
ajö, där e n försöksfabrik uppför·des 1904. År 
1906 n yttade han till London och patenten 
övertog av det nybildade engelska bolag, där 
Carl Lagercrantz blev chef för den svenska 
sektionen. Bolaget fortsatte försöken i Dum
fries i Skottland, men metoden visade sig vara 
ekonomiskt ohållbar. 

1909 uppnådde Eken berg si tt efleru<1ktade 
världsrykte som uppfinnare, men inte för våt
kolningen. I stället har han gåu till kriminal
historien, efter att 1904-09 ha skickat värl
dens första fyra brevbomber Lill personer som 
han ansåg hade motarbetat honom. Alla 
svenska projekt hade nämligen runnit ut i 
sanden. Han avslöjades av Alf Larson, som 
kände igen handstilen i ett publicerat hot
brev. Han lyckades inte döda någon med 
brevbomberna, men hade sannolikt giftmör
dat sina två unga hustrur. I oktober l 909 an
hölls han i London och begick ajälvmord i 
fängelset. ''På ett för hans uppfinn arsnille 
smickrande sätt hade han lyckats smuggla in 
gift i sin cell", skriver OlofLagercrantz. Eken
berg i vax hörde därefter till attraktionerna i 
det berömda vaxkabinettet Svenska Panopti
kon på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm och 
{inns numern i Polismuseets magasin. ♦ 
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inlastning av torv på banan Falköping - Ul
ricehamn som passerade över mossen. Små 
fotogendrivna lok drog hela rader av tipp
vagna1· på en smalspårig bana över mossen 
under oroade gnyende vipor. 

Torvfabrikationen på elen västgötska 
mossen var ett säsongarbete. 1Jälen måste 
ur marken innan maskinerna kunde sättas 
igång. Då anställdes hundratals män som 
fört ell ofta eländigt vinterliv. Carl köpte 
en nedlagd prästgård i Småland och frak
tade stockarna till mossen där eu marke
tenteri byggdes. Del var liv och lust. Kvi n
nor och barn från gårdarna på Falbygden 
kom för att vända och stacka torven. Carl 
vandrade med kikaren i en värld som han 
tyckte sig ha skapat. Del var hans livs lyck
ligaste tid. Under mobiliseringen hade han 
blivit u tnämnd till kapten och så Litu lera
cles han på mossen. Han var befälhavare på 
ett mils,~tt fartyg som seglade mot en lyck
lig fram Lid. Det tycktes sällan ha fall it ho
nom in att allt han såg kring sig och alla 
pengar hans bolag fick in var beroende av 
kriget.95 

Carl hade en kikare, en lång tub, läderbe
klädd med mässingsbeslag, ett minne från 
sjöofficersåren .... Carl vandrade på mos
sen i knäbyxor och med korta svarta snörda 
stövlar. Han hade alltid kikaren i banden 
och då och då förde han elen till ögat och 
inspekterade arbetena. Kikarsiktet gled 
längs kanalerna och fick in de monstruösa 
torvverken vilka grävde upp torven, malde 
den och sände ut den i svarta sönderdelta 
su·imlor i gräset an torka . Carl hade inte 
fantasi nog att förstå att detta kikaröga för
ödmjukade arbetarna. De gjorde sig också 
överdrivna förestållningar om dess S)•nskär
pa.% 

När jag vaknade till medvetande om livet 
hörde jag änderna snörpa och torvverken, 
som gick på larvfötter på mossen, brumma. 
Vi bodde i provisoriska bostäder, som has
tigt smällts u p p på en mark där människor 
in te bott sedan träskfolkets dagar. Runt 
omkring sköt det upp arbetarbaracker, 
smedjor, torvlaclor, stall för hästarna, som 
drog torven till stationen, transformatorer 
för elen e lektriska strömmen, som drev 
torvverken. Som arbetet endas t kund e 
pågå sommartid låg det något av ständigt 
u p pbron, av nybyggarliv och Klondyke 
över miljön. Arbetarna kom om våren och 
drog åter bort på hösten. I marketenteriet 
s tod bastan ta omklappade kokerskor, som 
ständigt väntade barn med någon av tor-

vens flyttfåglar. På lördagskvällarna genljöd 
mossen av rop, fulla karlar dråsade i kana
lerna, som torvverken grävde upp, eller 
somnade i torvladornas dunkel. På daga1~ 
na togjordugglan sorkar tätt im~cl barnen 
som vände och stackade torven och ände1° 
na tog sina u ngar med ned till kanalerna 
där gäddor luracle.97 

Om hösten då endast de gula libblorna 
och en och annan försenad blåklocka 
blommade blev vattnet i kanalerna svart 
och ,~nden drog som frossbrytningar över 
det. Videna spretade nakna och de runda 
torvtornen hade vandrat in i stora, avlånga 
stackar, som vände vassa ryggar mol de ,~n
terstormar som skulle komma. I stugorna 
brann torven röd i spisen och mossen låg 
tom, sedan de halvt förvildade betescljuren 
under skrän och svordomar fångats in.!18 

När det första världskriget kom och det 
blev ont om kol i världen kom det en stor 
tid för bolaget. Arbetarstammen på vår 
mosse växte uL till flera hundra. Torvpri
serna var höga och förtjänsten god. Från 
huvudkontoret i London, dit min far då 
och då reste över en ubåtsjagacl Nordsjö, 
kom rapporter om en ny utomordentlig 
pressningsmecod, som för all framtid sä
kerställde torvens ställning. Men tyvärr sak
nades inte olycksbådande tecken. Det bör
jade komma bilar på landsvägarna i Väster
götland och de drevs varken med kol eller 
torv och dessutom talades det om att järn
vägarna skulle elektrifieras. Torvberrama i 
London kände marken gunga un der föt
terna och fick oljekomplex och elektrici
tetsfeber. Oljans män ,~·äkte sig i de fåtöljer 
som torvlorderna reserverat för sig. 

Med freden kom katastrofen. Kolpriset 
sjönk, oljan flödade, elektriciteten väste 
och min far som ännu var en ung man be
slöt övergå till annan verksam het. På mos
sen bö1jade allt förfalla. Torvverken rostade 
och sjönk ned i elen mjuka jorden, sluka
des upp som för tusentals år sedan älgarna 
och uroxarna, vars ben torvverken ibland 
hade blottat. Ledningsstolparna krängde 
och föll. Kanalerna överdrogs med and
nate och slammade igen. Barackerna sål
des till ved och transformatorerna stod 
snart ensamma kvar som röda tegelmonu
ment över ett ston pn:ijekL som sjunkit i 
dyn. Spovarna och viporna fick oinskränkt 
herravälde i sin värld.99 

Det engelska bolaget stod också det plöts
ligt utan framtid. Dess direktör försökte 
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hå lla hoppet vid liv och Carl hängde sig 
fast vid hans bulletiner om nya uppfinning
ar. Wrangel skördade ära av sitt ensidiga 
politiska - och ekonomiska - engagemang 
på en ten tens sida under kriget och blev en 
kort tid utrikesminister i De Geers expedi
tionsrninistär. Det var krönet på hans bana. 
H a n sökte begagna sin ställn ing för att 
gynna torvaffärerna. Han hade goda kon
takter med huset Wallenberg och sökte 
engagera Marcus Wallenberg, den äl_dre , 
men denne var klok nog att säga nej . Aven 
svenska staten kopplades in då torvfrågan 
bedömdes som nationell an gelägenhe t. 
1920 kom dråpslaget. En regeringsdelega
tion for till Dumfries unde r ledning av en 
professor Roos af Hjelmsäter. Vakt ställdes 
uL dag och natt vid fabriken och resultate t 
blev a tt man konstaterade att fle r värme
kalorier til lfördes processen än vad som 
kom ut av dem i fo rm av producerad torv. 

Carl betraktade sitt liv som förfelat. 
Han var kastad på industrihistoriens ski-äp
hög. Han hade låtit lura sig och de botten
lösa torvkanale rna syn tes öppna sig fö1· alt 
uppsluka honom. 100 

Det var höst när vi bröt upp för att aldrig 
återvända . ... Jag bade den dagen ingen 
aning om att jag skulle föra med mig mos
sen genom hela mitt liv som eLL slags osyn
ligt musikinstrument i själen och att det 
skulle bli mot d ess klangbotten som allt 
som sedan hände mig skulle tona. Jag skul
le aldrig bry mig riktigt om något annat 
landskap. 101 

Sara Lidman och 
kronotorparna på Ön 
Sara Lidmans Ecksträsk är hennes barndoms
by, det västerbottniska Missenträsk, där ho n 
föddes 1923 som de t tredj e av fyra barn, och 
d it hon så småningom åte rvände. Fadern 
Andreas Lidman var hemmansägare, mo
dern Jenny Lundman utbildad m ej e rska 
och båda var ledargestalte r i byn. Efter in
köp av ett skifte på Storrnyran hade gården 
15 hektar åkermark. Man tog även hö och 
had e egna lador på Stormyran. Gården 
hade gris, ett pa r hästar och e tt tiotal kor. 
Till hushållet på tio personer hörde Andreas 
bröder Arvid och Anund, vilka utförde det 
huVlldsakliga kroppsarbetet. Fyra kilometer 
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nordväst om byn låg H olmen, som vid den 
här tiden hade sju kronotorpare, som i avtal 
med staten skulle odla upp myren! 02 I Sara 
Lidmans roman Hjortronlandet ( 1955) rör 
de t sig i stället om fyra kronotorpare och 
deras lilla en klav kallas "Ön". De fyra tor
pania var Franz, hans far Stefan, Skrattars 
och Nordmarks. De t är bara Franz som kla
rar att uppfylla statens hårda krav. 10

~ Sara 
Lidmans beskrivn ing tyder på att d e fyra 
kronotorparna hade s.k. odlingslägenheter 
och inte kolonat. Det innebar att de var skyl
diga att från till trädet inom 15 år odla upp 
u·e hektar av myren. I jämförbara områden 
i Norrbotten visade d et sig a tt endast cirka 
13% lyckades med detta och nästan tre 
fjärdedelar klarade inte ens att odla upp 1,5 
hektar. För kolonaten stod staten för vissa 
insatser gällande dikning och byggnader, 
varför uppodlingen oftast gick snabbare, 
men sammantaget blev de socia la förhållan
dena för kolonisterna ungefär desamma. 
Det främsta syftet med de olika typerna av 
kronotorp i Norrland blev i praktiken att 
säkra tillgången på arbetskraft för framtida 
skogsbruk.104 

Missen träsk ligge r i .J ö rns församling och 
i denna uppodlades 200 hektar myrma rk 
mellan 1901-10, enligt en utredni ng 1914 
inför anläggandet av järnvägen till Arvids
jaur. Man framhöll särskilt "de lyckade myr
odlingarna vid Missen träsk". I samma utred
ning gjordes en enkät till några kommunal
nämndsordföranden i bygden, vilka bedöm
de att en jordbrukare med medelstor familj 
och husbe hovsskog kunde klara sig på 5 
hektar odlad jord, som beräknades föda en 
häst och 6 a 7 kor. 105 Parallellt m ed nyod
lingen ökade antalet hemman i Missenträsk 
u nder period en 1910 till 1930 från 12 till 36 
och befolkningen i samma mån. 111

i; 

1895 hade Svenska Mosskulturförening
ens botanist Robert Tolf inventerat ett stort 
an tal myrar i Västerbotten, varav 12 iJörn, 
och bedömde att de överlag var mycket od
lingsvärda. Hans utförliga rapport överläm
nades till länets hushållningssällskap. 107 

1914 inventerades 28 myrar iJörn av kultu r
ingenjören K.H. Lundevall, ansvarig för för-



eningens norra distrikt. Han undersökte 
den 390 hektar stora Missenmyren i norra 
Missenträsk och fann att den var lämplig för 
od ling. 108 Möjligen var det en del av just 
denna stora myr som Holmens kronotorpa
re odlade upp. Han höll också föredrag om 
myrodling och torvströberedning, bl. a . i 
Missenträsk.109 Året dessförinnan hade han 
besökt Svedjans gård, några kilometer norr 
om Holmen, där hemmansägaren poängte
rade att myrodlingen lönade sig bättre än 
odlingen av fastmarksjord. 110 En av Lunde
valls efterträdare, Edvard Hole, har beskrivit 
svårigheterna, men gett en positiv bild av 
myrodlingen i Norrland under den tid som 
Sara Lid man beskriver, med flera fotografier 
från småjordbruk i Västerbotten .111 Under 
perioden 1923 till 1937 var nyodlingen i 
Västerbottens län absolut störst i landet. 112 

Här är några avsnitt ur Hjort1vnlandet.113 

Ön-
en strimma fasta re mark i eu sumpigt my1~ 
sjok, 
e tt skä1· av gemenskap i ett h av av ensam
het. 

Kronan, som ägde det mesta av all 1;sig och 
blöt mark i norra Västerbotten, hade länge 
hävdat att det si umrade miljoner i myrarna 
och erbjöd överbl ivet folk att väcka opp 
dem. 

Ön fick sålunda namn och betydelse 
när den efter första världskriget mättes ut 
å t fy ra fami lje r, som inte haft något att 
väcka e ller bevaka i sina hemsockna1·. 

De sex hektaren, som varje torpare 
skulle odla och bebygga, var en mark som 
aldrig umgåtts med människor och ingen 
känsla hade för sådanas behov. 

Kronan antydde en viss förståelse ge
nom att ge e tt litet odlingsbidrag och låta 
to rparen hålla till med sitt liv på den so
vande j ordbiten utan avgäld till Kronan de 
femton första åren. Men h uvudparten av 
förståelsen var av ideell karaktär - när de 
slumrande miljonerna väl bö1jade röra på 
sig, då skulle torpa ren ka llas pionjär och 
erfara att hans skovelskrammel och liv inte 
va rit förgäves. 

Det var för sankt på Ön för a tt potatis e ller 
korn skulle klara sig där. 

Skrallars gav upp odlingsförsöken efter 
ett par år när frosten tagit allt. 

Nordmarks lärde av grannarna och 
kastade inte bo rt möda och utsäde på så 
missunnsam jord. 

Franz dikade och gödde och sådde år 
efter år. Va1je vår fö rsökte o rdmarka rna 
lista av honom utsädespotatisen med hän
visning till fjol höstens svarta blast och män
niskokä rleken s plikter. Och va1je vår sa 
Franz nej med motivel'i ngarna kommande 
höst, u·ägen vinner och hjälpa dem latom 
är som a tt ösa u t havet med en fi ngerbo rg. 

Båda tyckte sig få rätt vid dessa vårliga 
dispyter och de upphörde inte med dem 
förrän efte r fem ton år - då frös Franzes 
mandel 114 inte bort och han ärade marken 
med att obedd ge Hilda en potatismnna. 

De som hade grundat byn hade bö1jat 
vid Ecksträsket, dikat ut det och fått b ra 
med gräs. Men potatisen och kornet höll 
sig inte, man måste offra ängar och boplat
ser och röja ny mark, högre belägen. De 
drog upp till Eckträsklidens sydsida, där 
redde sig korn och potatis b ra och med ti
den blev det aJlt fler tegar och gårdar ut
efter sl uLLn ingen. 

Kromorparna hade fått sig tilldelad en 
mark som fria nybyggare fö r hundrafem tio 
å r sen skulle ha ratat. 

Den längsta vägsträckan gick över stor
myran, där varje hemmansägare had e sill 
skifte, den delades på m itten av ett brett 
krondike, som tog upp vatten fr.c'in tegclike
na. 

- He kanske tog en dag he ll ' t:våför en 
redig dikare a tt spada opp den här ränna, 
sa j ani och stjälpte u t några trötta skratt
laster \~cl tanken på en föregående genera
tions dikare. 

Så ristades de be redda landen och kvinn
folken gick med h inkar och satte potatisen 
medan pojkarna grävde över den. Hästen 
drog ris ten - den åstadkom fyra fåror på en 
gång. Man behövde in te lägga stena r p å 
risten för a tt ge den stadga, barnen stod i 
kö för att få åka med som tunga. 

En sådan morgondag kom en treenig Över
het a tt inspektera Ön, efterse huru tocpar
na fullgjort sina skyldighe ter beträffande 
stubbrytning, dikning och uppodling, hu
sens och kreatursbeståndens vidmakthål
lande. 

Franz blev livl igt prisad. De klappade 
honom på axeln och sa heder för sitt land, 
bevis för krontorparidens bärighet, behöv
de han framdeles stödlån skulle nog gå att 
ordna, en sannskyld ig pio1tjär, e tl exempel 
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atL visa på för parasiter och kverulanter, de t 
framsyma i att för en man som Franz göra 
ett undan tag och tillå ta gamla föräldrar 
bosätta sig på gå rden - e lt bevis p å att här 
inte var fråga om något paragrafrytte ri, de 
gamla pigga och krya? trevligt atL h öra, 
(skymtade Stefan) skulle icke sLöra, stugan 
icke till hinde rs utifrån sett. 

Och tre kor, någon avyttring av mjölk, 
ett gott tillskott. Nu stod bara två kor i Ja
gårn för den företagsamma styvmodern var 
just till Ecksträsktjurn med den tredje . 

Ett exempel Fran z och e tt så lycka t 
barnantal , en flicka till piga och tvillingar 
ti ll drängar, precis lagom för en tryggad 
framtid, vi ses, lycka till , glädjande höra av 
er, försöka o rdna, ajö ajö. 

Franz blåste fram sina osmorda skratt 
som så sällan var i gån g, de tta var hans sto
ra dag, han gav pojkarna varsin femtiöring 
och önskade att de varit stora nog att tala 

Figur 15:8 

med om arbete och manliga ting. Han blev 
så sjuk efter atL få tala med någo n a tt han 
gjorde sig ärende till byn, till någon hem
mansägare . Han behövde absolut tala med 
en j ämbö rdig denna triumfdag. 

Hon fick syn på Franz, överkroppen av ho
no m, där han stod i e tL h alvgrävt dike och 
kämpade . Hon bö 1jad e ro pa på h åll a tt 
han skulle komma. Men hennes röst hade 
in te stor bärkraft och mannen lyssnad e 
inte efte r anna t än det ~jaskande läte t som 
torven gav ifrån sig när den höggs lös och 
slängdes upp. 

H an var ar be tsela k. Myren var hans 
fiende, den han slaktade skovelvis, dag för 
dag. De t gällde att öppna myrens ådror, få 
dess sjuka vatten a tl strömma undan. Här 
skulle bli e n gräsvall så hå rd a tt den bar 
häst och slåttermaskin. 

Den uppodlade Stormymn i Missenträsk, Sara Lidmans Ecksträsk.. Bilden ärfrån slutet av 1920-talet. Pojhen som 
kavat står grensle över myrens spik.raka avloppsdike hette Gustav Ask och kan ha varit lelikamrat med Sara Lidrnan. 
l en rapj1ort från 1914 talas 0111, "de lyckade myrodlingarna vid Missenträsk" och fotot bär syn för sägen. Etl foto
grafi från samrna f1lats 70 år senare visar fortf a:rande ett öppet odlingslandskap. 
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Vreden gav honom kraft, svordomarna 
var små styrkedroppar för hjärtat. 

Hon blev rädd när hon såg honom så
dan, han var så olik den u-öge man som satt 
till bords. Hon blev stående helt nära att 
se. Han skar med skoveln ett snitt från vän
ster, ett bakifrån, ett från höger. Sedan 
körde han in skoveln underifrån och lyfte, 
torven var seg, hängde kvar i gö,jan, han 
ryckte och lyfte tills torvknu lan lossnade 
och han kunde slänga upp den. Han pus
tade, andades ut lite under de tre siclosnit
Len, stånkade igen för del tunga slutslitet. 

Diket var brunt, slammigt myrvatten 
på botten. H an hade stövlar. 

Det är detta som kallas att slita ont. 
Den som sliter så ont kan omöj ligen också 
ha kraft att v,1ra snäll tänkte Clauclette. Det 
är alltså så här pappa Franz har det för det 
mesta. Nu lyste solen men han svettades 
inte, värmen stannade inom h onom, en 
het klump som tryckte på hjärtat. 

Bakom elen ränta skog som låg på Öns 
norra sida tog sumpmarken vid, det så kall
lade Storslqjet. Det tycktes ändlöst. Ingen 
gick opåverkad över det, för va,je steg man 
tog viskade slöjet om bedrövelser, det var 
en drypande leda, en suckande ängslan 
som aldrig slog ut i harm eller gråt. 

De flesta öbarn hade någon period av 
medkännande med slöjet, och då särskilt 
med de små träden som tvin~juka och slo
kande hade något så mänskl igt över sig. 
Barnen svindlade inför den ensamhet de 
utstrålade. Vilken fasa att stå osedda av 
människoögon i vecko,· och månacler,ja de 
flesta av dem i hela si tt liv. Så trodde öbar
nen till en tid att någon tröst tåg i deras 
närvaro, a tt naturen behövde människors 
blickar och rop och sällskap. 

Sumpmarken var täckt av ~orvigt segt 
ris och stripiga tuvor, däremellan var löms
ka dypölar. Den var tunggådcl och efter
hängsen, ville inte släppa ifrån sig de män
niskofötter den en gång fått grepp om. Ful 
illaluktande jämmerlig. En kon tid om 
hösten kunde den klarna upp, det var när 
markriset blev rött och gräset gu lt- då lyste 
sumpmarken om man kisade och såg på 
den i ston. 

Och så sista blomveckan, den allra ömtål i
gaste , innan de sega foderbladen hunnit 
fram - då kom eu störtregn, en frostknäpp 
eller en hård blåst och slet sönder de vita 
kronbladen och den ofärdiga frukten ut
lämnades åt våldsvädret och tålde det icke 
och dog. Något enstaka stånd som växt un-

der skäggiga grenar kunde överleva och ge 
ifrån sig en bär- bara så pass att människor
na inte skulle glömma hur gott och vackert 
hjortron är. 

Men s,'t en sommar vart sjunde eller 
tionde å r höll sig ovädren borta elen käns
liga veckan. Luften sLOcl mild och stilla och 
lät snåuerblommen sätta frukt och mogna. 

Ett sådant å r blev slöjet oigenkän nligt, 
d u såg inte marken för gulröda bär. Till 
och med småskogens lipande dropp upp
hörde; om sol eller icke - det slog upp ett 
sken från marken som förtrollade allt. 

Då kom barn och vuxna från Ön, det 
var ett liv och en lycka. Ingen hade ont av 
myggen. Om någon steg fel och blev gyttjig 
till knäna skrattade han salig. Bären var 
skimrande fuktiga - människorna måste 
föra en handfJ'll till läppar och kinder och 
mumla väna ord. H ur mild och härlig var 
icke tillvaron en sådan dag. 

Och sedan tillredningen. Man sålde 
bär och fick pengar till socker och kokade 
sylt så lickligt god att man skulle ha kunnat 
muta sankte Per med den om icke Herren 
själv! Nu hade snåttersy!Len en liten nack
del - den var full av kärnor som gärna fast
nade i tandhålen och d rog igång tand
värken, men ingen nändes klaga över den 
pinan, snåt.tren var tadelfria, heliga. 

Håkan Nesser och Linne på 
Ekebymossen 
Författaren Håkan Nesser föddes 1950 på 
gården Elvesta nära Kumla på Närkeslätten. 
Några år senare såldes gården och familjen 
flyttade till Kumla, men fadern fortsatte att 
bedriva lantbruk, nu på arrenderad mark. 
Håkan Nesser b lev fi l.kand i Uppsala och 
var under 25 år lärare i svenska och engel
ska, innan han blev författare på heltid och 
flerfaldigt prisbelönad. I två böcker har han 
beskrivit sin barn- och ungdomsmiljö. I ro
manen och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla, 
som kom ut 2002115 tilldrar sig händelserna 
sommaren 1967, då bokens Mauritz får ar
bete på Hasselfors bruks torvhantering i Sä
bylund. På den stora Ekebyrnossen vid Säby
lunds herrgård, inte långt från Elvesta, hade 
Håkan Nesser arbetat tre somrar och han 
har intygat att skildringen stämmer ganska 
väl överens med hur det tedde sig j verklig-
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heten. 116 Traktens ungdomar hade att välj a 
mellan flyghavrebekämpning, jordgubbs
plockning och arbete på Ekebymossen. 

Just den mossen hade Carl von Linne be
sökt under sin Västgöta-resa 221 år tidigare. 
Han bedömde a tt den borde kunna bli en 
härlig äng "d å kultur tillkommit". Vatten
ståndet var emelle rtid i nivå med Mosjön, 
där m ossen hade sitt utflöde, varför han för
modade att omvandlingen till äng kunde ske 
först "efter 10O:de år, e lle r när vattnet med 
tiden förm inskats i sjön".1I7 Linne blev mer 
än sannspådd beu-äffande Mosjön, som efter 
sjösänkningar på 1850- och 188O-tale n så 
småningom b lev helt torrlagd 118 och nu ä r 
Säbylunds bästajordbruksmark - fortfaran
de under namnet Mosjön.119 Sjösänkningen 
genomfördes ungefär samtidigt m ed de n 
omfattande sänkningen av de närbelägna 
Kvismaren och Hjälmaren. 120 

Sänkningen av Mosjön resulterade emel
lertid inte i uppodling av Ekebymossen , som 
Linne hade föreställt sig. Mossen kom att bli 
uppdelad på minst tre olika ägare och 1895 
började Kumla Ångkvarn bryta bränn torv, 
efter att ha anlagt e n lång Decauvillebana 
("Mossbanan") med hästdragna vagnar. Efter 
ett par år övergick man till torvströ och torv
mull.121 Analyser av prover från mossen visade 
att den bestod av vitmosstorv (av hög kvalitet) 
och därför var mindre lämplig för odling och 
bäst lämpad för torvströfabrikation. 122 

År 1906 startades ytterl igare två torvströ
fabriker. På den ena, Säbylun ds To rvströ 
AB, a rbe tade populärförfattaren Bernhard 
Nordh (1900-1972) unde r drygt fyra å r på 
192O-taletoch han beskriver mossen ("Hede
by mosse") och arbetet där i sin delvis sj älvbio
grafiska roman "Kämpa motödet". 123 Fabriks
byggnaden brann ned 1951 och å terupp
byggdes helt i tegel, vilket då tord e ha varit 
mycket ovanligt på en torvströfabrik. Fabri
ken lades ned 1997, men byggnaden fi nns 
kvar, med sina maskiner.12·1 

Den andra torvströfabriken anlades av 
Närkes Torv AB, som 1961 gick upp i Has
selforskon cernen , där de n kallas Mosås
fabriken. Ett par år dessförinnan hade även 
denna fabrik brunnit (man fick då samut-
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nyt~ja Säbylunds fabrikshus), men den å ter
uppbyggdes 1961, å terigen i trä. Samma år 
introducerades det fra mgångsrika j o rdför
bättringsmedlet "Solmull", i tryckpackade 
plastsäckar. Det var på denna fabrik som 
Håkan Nesser, och hans alter ego Mauritz, 
arbetade några år senare. En särskild jord
fabrik för torvblandningar uppfördes 1975.125 

Anläggningen ä r en av de största i Sverige 
och producerar mest växttorv, men också 
energitorv. Huvuddelen av mossen ägs nu av 
Neova (tidigare Råsjö torv), som likso m 
Hasselfors Garden sedan 2000 ingår i den 
finska Vapokoncernen, Nordens största le
verantö,· av biobränsle .126 

Ett tiotal av Nessers böcke r har fi lmats 
och 2008 planerar man att fi lma också och 
Piccadilly Circm ligger inte i Kumla127, troligen 
den första svenska film där huvudrollsinne
havaren arbetar på en torvmosse. Här följer 
två utdrag u r romanen.128 

På den här Liden fanns i Kumla med om
nejd Lre möj liga sommaijobb, där vem som 
helsL kunde få anställning .... Den tredj e 
arbetsmöjligheLen var Hasselfors bruks 
tor vhantering i Säbylund. Mossen, kort 
sagL Det var hit Elonsson och jag styrde 
våra cyklar a rla i g1-yn ingen den första som
marlovsmåndagen. Vinden va r svagt nord
lig, vägen tycktes lång. ln te mer än fyra
fem kilo meter, noga räknat, men varken 
Elo nsson e lle r jag var vana att stiga upp 
klockan sex och fixa matsäck. 

Men på mossen bö r:jade man aju om 
morgnarna, så var del. Vi var en skara om 
ungefär femton personer som hälsades väl
komna av HasseåTage. Han var chef elle r 
kanske disponent och bodde i en gul villa 
på områdel. J ag ve t inLe vad han he tte 
egentligen, men han såg ut som Hasse Al
fredsson och lät som Tage Danielsson. Han 
fö1·klarade att det var ett välbetalt och an
svarsful lt jobb, vi skulle få lön om fredagar
na. Därefter gick han in på komoret och 
drack kaffe. 

Vi togs om hand av e n så kallad för
man - en rödhårig typ i 18-årsåldern som 
hette Bengt och såg ut att höra hemma i 
Fjugestau·akten - och bö1jade traska ut p~t 
mossen. 

Den var utan slut. Man kunde se jor
dens krökning över den och vi skulle längst 
bort. Överallt var det torv. Bruten och ännu 
obruten. Marken sviktade skönt när man 



gick, men det blev ändå Lyngre på någoL 
vis. lille eu träd, inte en buske; bara en 
oändl ighet av torvtegar och enkla, sönder
fallande, gråbruna lador där den färdigtor
kade torven fö rvarades innan den trans
porlerades in till fabriken. J ag hade aldrig 
sett någonting mera vidsträckt eller mera 
ödsligt i he la mitt liv. "Kalahari, ta dej i 
häcke n", sa en hjulbent snubbe från Halls
berg som gav upp innan vi var framme. 

Arbetets syfte var att få torven ton-, fic k 
vi vela av BengL. När de skokartongsstora 
bitarna skars ur marken och placerades 
upp på tegarna, var de dyblöLa och kunde 
väga Lio kilo styck; under någo n sommar
månad skulle de sedan få sola sig så mycket 
och så allsidigt som möj ligt, och släppa 
ifrån sig så myckel vatten att de helst inte 
vägde mer än något hekLo när de a nlände 
till fabriken. Det var här vi kom in i bilden. 
Det fanns två moment: vändning och kup
ning. Vändning kom först och var tyngst, 
det va,· detLa vi skulJe ägna oss åt de första 
veckorna. 

Med normal kroppsbyggnad brukade 
man förstöra ryggen på en halvtimme un
gefär, sedan fattade man galoppen och 
kröp omkring på knäna i fortsättningen. 
Betalning: 50 öre löpmeLern. Varje teg var 
140 meter lång, så en avklarad teg innebar 
70 spänn. Det var inte dåligt. Det g ick ryk
ten om folk som klarat två eller till och 
med tre tegar på e n dag. 

Det tog tjugofem m inuter alt komma 
fram till d e t o mråde där vi skulle hålla till. 
Fjugesta-Bengt instruerade en stund, se
dan blev vi tilldelade var sin teg. Han skrev 
upp oss med namn i s itt block och så var 
det bara att sätta igång. 

J ag fatLade Lag i den första sura torvan 
och lyfte den. Den gick sönder.J ag lappade 
ihop den och placerade den på rätt plats 
på övligt maner. Jag tog nästa. Den gick 
också sönder.J ag sparkade ner den i diket. 
Den Lrecije höll.Jag bö1jade lära mig, tänk
te jag. J ag rä tade på ryggen och spanade 
utefter tegen, den såg ut att vara 1400 me
te r snara re än 140. J ag tittade på k lockan. 
Den var fem m inuter i åua, jag hade vari t 
vaken i två timmar och hittil ls hade jag ~ä
nat i runda tal tre ö re. 

Fy fan, tänkte jag, man borde övernat
ta härute. 

När vi tog den första rasten klockan nio, 
var jag så trött att jag· inte kunde tala re nt. 
Elonsson vi ll e ringa efter e n ambu lans, 
men mobiltelefone n var ännu ej uppfun-

nen. Hade vi haft några n ödraketer skulle 
vi säkert ha fyrat av dem. Vi hade kommit 
ungefär tio meter var utefter vårn tegar, 
och att vi skulle få alltihop färdigt före 
skymningen föreföll som rena rama orim
ligheten. Solen hade brutit igenom det vit
grå molntäcket också, och bromsarna hade 
vaknat. J ag hade fått sex bett, Elonsson 
hade slutat räkna. 

... på en torvmosse upphör den van liga ti
den att existera. Här finns inget hällebe1·g, 
inga meandrande slingor och krumbukter, 
för i mossan sjunker all t obönhörligt rakt 
ner och bevaras orört och oanfrätt i skick 
som n ytt. Unde r tusen sinom tusen år sve
per torven in tingen och händelserna och 
människorna, tiden är en rjuv och torvmos
sen ä r hans skattkammare; detta tänkte vi 
över och talade vi om medan vi denna den 
andra dagen vandrade ut mot världens yt
tersta teg under bromsarna och den brän
nande solen, för på en av Hedbalks histo
rielektioner hade vi seu bi ldband om den 
danske Gråballemannen, tvåtusenårig, 
svart i ansiktet som en rökt böckling, men 
bevarad in takt med hull och hår i just ett 
sådant här sugande gammalt gungfly. På 
J ylland, noga räknat; trakten av Årh us eller 
möj ligen Ålborg, det hade kommit ett pål
dunk just där. Så var det. Bom. Så är det. 

"De t ligge r åska i luften", sa Elonsson. 
"Su·untprat", sa jag. "Det kan inte ligga 

åska i luften klockan sju på morgonen" 
"Du får väl se", sa Elonsson. 
Det flöt på rätt bra den här andra da

gen. När vi väl fåLt olusten ur kroppen gick 
arbetet kanske inte som en dans, me n som 
en jämn kamp i alla fall; på knappa sex tim
mar gjorde vi var sin 140-metare och d e
lad e på en. Etthundrafem kronor vardera, 
det var sannerl igen inte illa. 
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Olof Lagercrantz 

DIKTER 
FRÅN MOSSEN 

OLOF L\.GERCRANTZ lät 1942 trycka d iktsam
lingen Dikter från mossen i en exklusiv upp
laga på endast sju exemplar, för namngivna 
personer. Den gavs därefter ut i nya uppla
gor 1943 och 1944. Särskilt dikten Björksa
ven fångar den stämning från Rogestorps
mossen som Lagercrantz bar med sig hela 
livet. ♦ 



KAPITEL 16 

Torvtäkt och torvanvändning under 
efterkrigstiden 

Reidar Pettersson 

Torvmarkerna 
- en förutsättning 
Sverige är och förblir ett torvrikt land. Med 
sina 6,4 miljoner ha torvmark med ett torv
lager djupare än 30 cm intar vi sj unde plats 
bland världens torvländer. Ytterligare 3,7 
miljoner ha i Sverige utgörs av marker med 
ett grundare torvtäcke. De här nämnda are
a lerna täcks i stort in av marktyperna myr 
och sumpskog.1 I denna artikel kommer att 
användas det i dagligt tal använda begrep
pet "myr" omväxlande med "mosse". Andra 
vetenskapliga underbegrepp, som "kärr" och 
"sumpskog", behövs inte i detta samman
hang. 

Torv av olika mäktighet täcker tio miljo
ner ha, d.v.s. cirka 25% av landets yta, med 
den största utbredninge n i Norrland och 
sydvästra Sverige. Cirka 600 000 ha har an
vänts eller används somjordbruksmark, och 
1,5 miljoner ha har dikats för skogsbruk. I 
dagsläget är omkring 250 000 ha av myrarna 
naturskyddade, och planer finns hos myn
digheterna att ge skydd i skilda former åt 
yuerligare cirka 250 000 ha.2 Igångvarande 
100 täkter av energitorv (bränntorv) uppta r 
år 2005 en produktiv areal av 10 329 ha. Det 
kan observeras a tt för närvarande gäller 
43 535 ha bearbetningskoncessioner (med
givna täkter) , vilka innefattar viss omgivande 
areal, även fastmark.3 Med ett visst mått av 

osäkerhet kan sägas att drygt två miljoner ha 
myrmark i Sverige genom tiderna har bru
kats av människor i sådan omfattning att en 
bestående och synbar förändring av natur
typen har skett. 

Genom sin allmänna förekomst och till 
synes goda åtkomlighet har myrarna stän
digt inbjudit till nyttjande, "in situ" eller för 
torvtäkt. Många gånger har dock umbäran
den och svårigheter tornat upp sig till större 
höjd än vad den företagsamma människan 
förutsett. Mer om detta i det följande. 

Via jordbruk och skogsbruk 
mot industri 
Intresset för naturresursen torv har tagit sig 
olika uttryck under olika tide r och i skilda 
landsändar. Där skog har saknats har torven 
fått vara både byggnadsmaterial och bränsle 
till husbehov. Bidrag till födan gav myrarna 
i form av bärplockning och fågelfångst såväl 
som jakt eller fiske i gölarna. I alla tider har 
myrarna också utgjort underlag för samfärd
seln i ett nät av vandringsstråk och i synner
het vintervägar. Efterhand lärde man sig att 
nyttja torv som strö, det vi ll säga för att sam
la upp gödsel och urin i stallar och ladugår
dar, och i människans boningar också, för 
den delen. Myrar blev också föremål för clik
ning till j ordbruksmark, vilket omvittnas av 
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Linne vid hans resor i landet.4 Framgången 
uteblev i bötjan, men mot slutet av 1800-ta
le t utveckladesj o rdbruksdikningen. Svenska 
Mosskulturföreningen bildades i november 
1886 och bidrog starkt till att verksamheten 
gav resultat både i norr och i söde r. Av o lika 
anledningai~upphörde dikning till jordbruks
mark i det närmaste under 1950-taJet. D ik
ning av myrar för skogsodling blev också ak
tuell, med start omkring 1900 och en största 
omfatuiing på 1930-talet- med en diknings
längd på 9 500 km år 1934 - och då till störs
ta d elen i form av beredskapsarbeten. Dik
ning i skog närmast upphörde på 1940-talet, 
som en följd av kriget. När lämpliga maski
nella metoder samt sprängning av skogsdiken 
blev tillgänglig teknik på 1950-talet ökade 
verksamheten igen , för att nästan helt upp
höra under 1990-talet, då ny lagstiftning i det 
närmaste förbjöd all dikn ing. De förväntade 
gynnsamma effekte rna hade också delvis ute
blivit, i synnerhe t vad gäller skogsdikning i 
Norrland. 

Torven och den tidiga industrin 
Nyttjandet av torvmarker och torv till hus
behov tog sig tidigt många former, men avtog 
successivt under 1950- och 1960-talen .5 Den 
tidiga industrin visade vid 1800-talets mitt 
intresse för torven - det bruna guldet- som 
lockade på stora ytor och med stora volymer. 
Ångmaskiner kunde eldas med torkad torv 
och ge kraft åt transporter och maskiner för 
torvens egen hantering, men även för drift 
av tegelbruk, sågverk och annan industri. 
Över å rtiondena var det till stor del tillgång 
och pris på sten kol som avgjorde in tresset 
för torven, de n inhemska resursen. Impul
ser utifrån kontin enten stimulerade till in
dustriell företagsamhe t i Sverige. Redan vid 
1859 års riksdag motionerade friherre D. 
von Schultzenheim om att: " . .. å tgärder 
må tte vidtagas för införande och utbredan
de i vårt land av en väl ordnad torvindustri." 
Dåvarande chefen för Lantmäterikontoret, 
Ludvig Falkman, utgav 1869 en avhandling 
om de svenska bränntor vmossarnas upp
komst och beskaffenhet samt hur d e kunde 
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ti llgodogöras genom bränntorvens använ
dande till bränsle. 6 

Samtidigt kom torvens goda uppsugande 
fö rmåga all tmer till nytta i djurstallarna. 
Halmen som var det vanliga strömedle t, fun
gerade mindre bra och kunde användas till 
annat. Enligt uppgift spreds kunskaper om 
strötorvens användbarhet från Sverige till 
Tyskland, varifrån riktlinje r för enkel indu
str iell torvströtillverkning återkom till vårt 
land så tidigt som 1885. Det är naturligt att 
en produkt som både hämtas och förbrukas 
på landsbygden blev intressant för större 
markägare med mossar, och även för den be
gynnande lantbrukskoo perationen , vilke n 
nu bildade andelsföreningar för produktion 
av torvströ för lokalt bruk men även för av
salu , till och med på export. Optimismen var 
avsevärd. TorvtäkL, bearbetning och förpack
ning nådde under perioden 19 10-50 sin 
kulmen med mer än hundra torvst.röfabriker 
igång och omkring 2 000 sysselsatta. Många 
mossar togs emellertid i bruk med topogra
fiska förhållanden , torvkvalitet eller belägen
he t som i längden visade sig olämpliga för 
torvtäkt. 

Lycksökare uppträdde och något av en 
Klondyke-stämning inställde sig.7 Snart bör
jade dock många mindre eller instabila före
tag att slås uL, och vid mitten av 1990-talet 
hade antalet torvfabriker reducerats ti ll cirka 
fyrtio, nästan alla belägna i södra och mel
le rsta Sverige. Inflationen och inu-oduktio
nen av odlingstorv, som är en förädlad pro
dukt, gjorde dock att tillverkningsvärdet vid 
torvfabrikerna mellan 1945 och 1995 utveck
lades från 6 miljoner kronor till 260 ( ! ) mil
joner kronor. Sammanslagning av företag 
och allmän rationalisering ledde under sam
ma per iod till a tt antale t anställda minskade 
från l 500 till cirka 300, mer eller mindre hel
årsanställda. Det kan nämnas att torvfabri
kerna redan tidigt såg nyttan av samarbete. 
"Torvströfabrikernas Centralförening u.p.a." 
bildades redan 1917 och är ännu aktiv. Ge
mensamt ägda försäljningscentraler startades 
i Örebro, Falköping och Markaryd med viss 
verksamhet ända in på 1960-talet. Det stora 
företag som dock tidigast och mest målmed-



vetet ha r utvecklat ett omfattande torvbruk 
är Hasselfors Bruks AB i Närke. De t kan med 
fog sägas a tt Hasselfors histor ia är svensk 
torvindustris historia, ene rgitorven i huvud
sak undantagen. 

Odlingstorven avlöser 
strö torven 
Den sto ra efte rfrågan på stallsu-öto rv som 
byggts upp under 1900-talets första hälft av
tog snabbt. Som fram hölls i den h istor ik 
som Hasselfors gav u t 1995, ledde fä rre men 
större dj urbesättningar och nya utgödslings
syste rn ti ll att behovet av su-ötorv minskade 
kraftigt efter första världskriget.8 Som tidi
gare nämnts tvingades många torvfabriker 
att lägga ner och mossarna övergavs. Kvar
lämnade industrispå r, gamla byggnader och 
rostiga maskine r vittnar hä r och var fort
farande om de tta. De företag som hade livs
kraft och vilja a tt fortsätta fann d å en utväg 
i e t t samarbete med trädgårdsnäringen. 
Yrkesodla rna hade hi ttills fö rbätU"at sin od
lingsj ord både på friland och i vä.xthus m ed 
organ iska produkter, främst naturligtvis na
turgödsel, men även med hjälp av växtavfall , 
halm, tång, skogsförna och - torv. 

På ko ntinen ten kom en mer systema tisk 
användning av to rv igång redan efter andra 
världskriget och erfarenhe ter spreds till Sve
rige. Efterhand ägnad e sig fle ra fo rskare 
inom trädgårdsnä ringen åt substratforsk
ning varav kan näm nas Puustjä rvi i Finland 
samt Penningsfeld i Tyskland, vilka kla rlade 
to rvens enastående förmåga a tt uppta och 
avge såväl luft som vatten och näringsäm
nen , de senare fram förallt från konstgödsel
medel.9 Möjlighe terna att regle ra torvens 
surhetsgrad med hjälp av kalk fick också av
görande betydelse. De torvproducenter som 
ekonomiskt överlevt branschens kris såg på 
1950-talet odl ingstorven som en lockande 
möjlighet. Hasselfors bruk i Närke kom här 
att vara banbrytande och utvecklade både 
metoder och utrustning för skörd och för
ädling av od lingstorven . Man arbetade också 
framgångsrikt med marknadsför ing av torv
produ kterna. Den yrkesmässiga trädgårds-

näringen utgjorde den första kundkategorin, 
vilken också aktivt d e ltog i produkt.utveck
lingen . Efterhand insåg man au också villa
ägarna och inomhusodlarna e rbjöd po ten ti
ella marknader och produkter och förpack
ningar inriktades även mot dessa, vilka än i 
d ag visar en stad igt stigande e fte rfrågan . 
Med en viss fördröjning anammade ett an tal 
av övr iga torvströfabr ikante r d e nya signa
le rna, och m an kan anta att de 33 fabrike r 
som var aktiva 1965 a lla hade större elle r 
mindre produktion inriktad mot odlingsto r
ven, o m inte annat genom att leverera torr 
torv till de fabriker som nått längst vad gäl
ler bearbe tning och fö rpackn ing. 

Man kan notera a tt d en lyckade odlings
torvsatsni ngen snart krävd e en expansion , 
som H asselfors löste genom att förvärva ca 
15 välbe lägna torvindustrier med ti llhöran
de mossar som in tegrerades i bolagets verk
samhe t. Redan på 1930-talet startade en ex
port av båd e strö torv och od lingstorv till 
USA, vilken dock upphö rde vid andra världs
krigets början som en föijd av kon kurrens 
från kanadensare och tyskar. Det statsägd a 
Svensk Tonförädling i Sösdala (se Bränntorv 
i det senare) drabbades i augusti 1969 av en 
katastrofartad mossebrand, och vid denna 
tidpunkt lades före tagets torvbriketti llverk
ning ner. Även här bedömde man nu od lings
LOrvmarknaden som inu-essantoch uu-ustade 
fabriken för en konverte ring till tillverkning 
och för packni ng av produkter för yrkes- och 
fri tidsodlare. Alltsedan dess har de två pro
duktsortimen ten Solmu ll och Kronmull ut
vecklats av Hasselfors respektive Svensk Torv
förädling, vilket senare företag på grund av 
skiftande ägarförhållanden ett antal gånger 
bytt namn. Hack i hä l på de två större pro
d ucenterna har även de m indre fö retagen 
utvecklat produkter för odling, oftast med 
torv av mycket god kvalitet som råvara. 

Torvprodukter för växtodlin g 
Trädgårdsnäringens teoretiker såväl som 
praktiker står enade i uppfattningen att ing
en substans kan tävla med torven somjord
fö rbättringsmedel och eget subsu-at, det vill 
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säga som medium för sådd eller plantering. 
Vid odling på friland, det vill säga under bar 
himmel, används torv för att förbättra struk
turen på både torra sandiga jordar och täta 
fukthållande lerjordar. Torvens förmåga att 
omväxlande hålla och avge såväl vatten som 
luftens syre är här avgörande liksom dess 
förmåga att binda och avge näringsämnen 
av skilda slag. Från 1960-talet och framöver 
dominerar torv med olika tillsatser d essut
om h elt substratmarknaden, det vill säga 
bland annat växthusodlingen i Sverige och 
utomlands. Den tyske trädgårdstorvexperten 
Gerald Schmilewski anger att redan 1992 
produce rades blommor och pt)'dnadsväxter 
i 52 000 växthus på sammanlagt 18 000 hek
tar inom EU. 10 

Ytterligare 51 000 företag odlade samma 
produkter på friland. Grönsaker producera
des i mer än 80 000 växthus, frilandsarealen 
oräknad. Han pekar på att torv är det mest 
betydande materialet i alla avsnitt av träd
gårdsnäring och jordförbättring. Yrkesod
larna i Sverige förbrukade år 2003 cirka 
155 000 kubikmeter oförpackade torvpro
dukter.11 

Fri tidsodlarnas ökande betydelse på mark
naden framgår också av torvbranschens sta
tistik, som visar att 25 miljoner förpackning
ar (10-200 li ter) såldes samma år. År 2002 
producerades i Sverige 1,8 miljoner kubik
meter odlingstorv, vilket är den största voly
men någonsin av detta produktslag. 

De olika användningsområdena motive
rar skilda torvtyper som utgångsmaterial. 
Exempelvis kräver blomjord/ krukväxrjord 
och s~jord en höghumifierad, det vill säga 
högförmultnad torv. Den har en h ög volym
vikt och stabilitet, förses normalt med sand, 
kalk och e rforderliga konstgödselmedel, 
har god vattenhållande fö rmåga och ser 
''.jordig" ut. Som en anpassning för frösådd 
görs gödsel tillsatsen svagare. Till jordför
bättring i villaträdgårdar och parker tillver
kas något grövre torv ofta av ljusare, lättare 
typ med eller utan kalk och gödselmedel 
och i större förpackningar. 

I medelstora förpackningar säljs stora 
mängder planrjord som fö rutom övriga till-
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satser ofta förses med kulor av expanderad 
lera (Leca) eller annan torkad lera. Produk
ter finns också för specie lla kulturer, med 
anpassad utformning för rosor, orchideer 
och så vidare. Försäljningskanalerna är i allt 
större omfattning så kallade garden centers, 
varuhus och dylikt. Priskonkurrensen mellan 
producenterna skapas i inte ringa omfatt
ning av effektivisering och utveckling av för
packningsmaskiner och intern logistik i fa
brikerna. Yrkesodlarna, som söker de större 
producentföretagen som leverantörer, köper 
torvprodukterna i bulk, det vill säga oför
packade per lastbil. Kraven på identifierbara 
tillsatser tillsatta i bestämda proportioner är 
stora. Betydande värden står på spel i växt
husen om substratets egenskaper inte är de 
förväntade. 

De stora odlarna söker ofta särskilt kom
ponerade blandningar för sina specialisera
de kulturer, som även kräver stor precision i 
tiden för växternas utveckling. Ett sådant 
exempel är jord för julrosor, som måste passa 
in i ett odlingssystem som ger huvuddelen 
vackra blommor till advent, varken förr eller 
senare. Av "lökjord" krävs extrem vattenhål
lande förmåga samt en måttlig näringsti ll
sats för att ge tulpaner och påsk.liljor en god 
kondition och blomning i rätt tid. Den ex
perimentverksamhet som sker i nära samar
bete mellan jordleverantör och yrkesodlare 
kommer även fritidsodlare till nytta i form 
av nya produkter. 

Skördeteknik, allmänt 
Torvtäkt handlar egentligen o m att göra sig 
kvitt vatten. Dels måste man få mossarna så 
pass torrlagda att man kan färdas och trans
portera torv på dem. Dels gäller det att få 
ned vattenha lten på torven från cirka 85% 
som den hålle r i en dikad mosse å ll 30-50% 
som är normalt för färdiga produkter oav
sett om det gäller odlings- e ller energitorv, 
vilken senare är benämningen på den torv 
som tidigare kallades bränntorv. 

Metoderna för täkt av odlingstorv har 
egentligen systemmässigt inte förändrats 
nämnvärt sedan 1950-talet. Däremot har 



maskiner och specia lredskap u tvecklats i 
takt med utvecklingen i de andra areella när
ingarna j ord- och skogsbruk. Oavsett vi lken 
p rodukt m an syftar t ill måste man börja 
med att avverka den skog som kan finnas på 
myren , röja undan b uskar och ris, samt grä
va diken runt ytan för att avleda dess vatten 
till större vattendrag. Framdragande av väg 
och elektricitet är också åtgärder som kom
mer tidigt i förberedelserna, liksom de bygg
na tione r med tillgång till d ricksvatten och 
avlopp, som krävs för arbetenas bedrivande. 

Sticktorv 
Det trad itione lla sätte t att skörda strötorv 
och efterhand odlingstorv sker via produk
ten "sticktorv", (ty. steche n) också på vissa 
håll kallad "klumpetorv". I första hand söker 
m an sig då till mossar med ljusare, mindre 
humifierad torv. Torvstickningen börjar på 
förhösten .12 Mossen indelas i ett grovt möns
te r av enkla industrispår, eller numera ofta 
traktorstråk, som förläggs till tegar med di
ken på ömse sidor. I ett tätare mönster finns 
torktegar, län gs vars raka långsidor torvgräv
ningen sker. Tidigare med spade, numera 
med speciella grävmaskiner, upptas block av 
rå torv, t ill exempel med formate t 25x40x 
12cm. På väldikade mossar kan man i en för
sta omgång göra schakte t en meter djup t, 
kommande år eventuellt djupa re. Schaktet 
kommer att fungera som ett effektivt dräne
r ingsdike. Torvblocken lägges upp på tork
fälte t vid sidan av schaktet, får frysa över 
vin tern och får därigenom sin vattenuppta
gande förmåga förbättrad. Sol och vind tor
kar torvblocken i april och maj och efte r 
några veckor är det dags att vända torven på 
torkfälten för att få den genomtorr och lätt 
till vikten. När torven är torr efter ytterligare 
några veckor med gynnsamt väd er, ä r det 
dags att stapla torvstyckena till en kon eller 
annan form till en höjd av en dryg meter för 
slutgiltig torkning och förhindrande av åter
fuktning. Även om grävning och senare trans
port numera har effektivt mekaniserats, så 
kräver vändning och stapling många flinka 
armar. Skolungdom och gästande arbetare 
förstärker då den ordinarie styrkan. När den 

staplade torven är genomtorr vid tar intrans
port, ursprung ligen med skottkärra elle r 
häst, numera med industrijärnväg eller trak
tor. Slutligen vän tar fabrikationen, det vill 
säga rivning av blocken, siktning till olika 
fraktioner och mestadels in blandning av 
sand, kalk, gödselmed el och andra tillsatser, 
a ll tefter ändamål. Slutligen fö rpackas d e 
produkter som inte skall säljas i bulk. För
packning sker sedan 1960-talet med stor au
tomatik i plastsäckar allt från 5 till 400 liter. 
Torvfabrike rna lagrar p rodukte rna in om
eller u to mhus i väntan på vid a re transpor t 
till grossister och detaljhandel. Utlastningen 
visar toppar d els i februari-maj, dels i augu s
ti-september, med volymer som ökar från år 
till år. 

Frästorv for odling 
Genom att vissa moment i tillverkningen inte 
lätt låter sig mekaniseras, blir sticktorvproduk
terna förhå llandevis dyra i produktion. Då 
fi nns möjlighet a tt basera vissa produkter 
helt eller delvis på frästorv, som är en torv
typ i pulverform som kan produceras med 
något rationella re metod er vilka beskrivs i 
e tt sen are avsni tt. Frästorven lagras torkad 
på fälte t och transporteras i regel det korta 
avståndet till fabriken, där förädling sker på 
likartat sätt som av sticktorven . De frästorv
baserade produkterna kommer bäst till sin 
rätt som råvara till blo mjord och liknande 
produkter fö r inne bruk, sam t i bu lkleverans 
för användning i yrkesodlarnas växthus. 

Bränn to rv blir energitorv 
Den bränntorv som sedan urminnes tider 
använ ts för uppvärmning och tillagning av 
föda har all tid haft formen av torkad e styck
en eller klumpar. Framställningen av detta 
brä nsle har m ycket liknat fram ställning av 
stickcorv för odling, m en korn på kontinen
ten redan tidigt, till exempel 1842, att meka
niseras i all tmer avancerade och storskaliga 
system. 13 I Sverige, som var ett skogrikt land , 
kom dessa system i b ruk i liten omfattning, 
och mestadels u nder avspärrningsperiode r
na, då kole t uteblev. 
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Medan stallströtorvens uppgång och fall 
samt odlings torvens uppgång har följt täm
ligen lugna utvecklingslinjer, har bränn tor
ven visat ett oroligare förlopp. Krig och oros
tider med verkliga e ller endast botande av
spärrningar har gjort tillgången osäker på 
stenkol och senare olja. Den slumrande och 
ofantliga tillgången på torv som bränsle har 
d å aktualiserats och aktiverats. Så skedde 
1912- 18, 1939- 60 och från 1980 och framåt 
för a tt skapa okänslighet mot avspärrn ingar, 
men på senare tid också för att kunna mins
ka utsläppen av växthusgaser från fossila 
bränslen som olja och kol .1'1 Vid den senare 
perioden gynnade staten inledningsvis träd
och torvbränslena i syfte a tt minska beroen
det av importbränslen . I konsekvens med 
den statliga energipolitiken under 1980-talet 
startades produktion av energitorv på när
mare 150 täktområden av ett trettiotal pro
ducenter. År 2005 producerades 1,79 miljo-

Figur 16:1 

ner kubikmeter energitorv av 18 producent
företag, att j ämföra med ett medeltal om 2,37 
miljoner för de senaste 15 åren. 1

!\ Mellan en
skilda år varierar den skördade volymen starkt 
som en följd av väde rleksförhållandena. Att 
antale t producen ter har minskat på senare 
år beror på sammanslagning av företag. An
talet täkter och total produktionsvolym har 
varit tämligen konstant. 

Med få undantag startades de energitorv
producerande företagen av eller i nära sam
arbete med kommuner. Med spridning över 
hela landet byggde många kommuner med 
statligt stöd värmeverk för biobränslen med 
anslutande fjärrvärmenät. Periodvis var stats
stödet specifikt bundet till torvanvändning, 
medan det ibland gällt både torv och träd
bränslen (flis) . An vändarna ser allmänt e tt 
värde i att ha tillgång till både torv och träd
bränslen för att nå försö1jningstrygghet samt 
inte minst för att åstadkomma priskonkur-

Flygfoto av torvtäkt förfrästorvprnduktion. Bilden föreställer Vissmossen öster om Hörby i Hörby lwmrnun. Torven 
Jörädlades till odlingstorv vid en fabrik i Sösdala norr om Hörby, där odlingstorv fram.ställts sedan 1965. 
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rens bland bränsleleverantörerna . Även fö r
bränningstekniska skäl finns för att ha fle ra 
brä nsle n i mixen. 

Förbrukningen av torv vid de svenska väm1e
verke n motsvarar produktio ne n som nämn ts 
ovan med e tt tillägg av importerad to rv som 
i dagsläget (2007) uppgår ti ll ca 500 000 ku
bikmeter. 

Ene rg ito rv produceras primärt i två for
me r, stycketo rv och frästorv, vilka omväxla n
de dominerat skörden från år till år. I medel-

Figur 16:2 
För användning till ene1gi
lorv /Jressas den våta och 
mjuka lorvrnassan genom 
en skruv där den älias, far 
att sedan jmssas U/ J1å fäl
tet där de små cylinde1J01° 
made bitarna får ligga och 
torlw. Fulahallen bör mins
lw till ca 3 5- 40 % , vilket 
kräver en lorklid J1å ca tre 
11ecko1: För all snabba fx1 
lodmingen vänds styckena 
t,vå eller tre gånge1: Tork
ni11gsj1rocessen är tämligen 
väderbunden, villlel är rtl 
problem. Sedan hösten 
2006 sherfarsöh med en ny 
lorkningsmelod som anses 
kunna minska torktiden 
till som minst lre rlagcu: 

tal under åren 1991- 2005 blev resultatet 45% 
fräsLOrv och 55% stycketorv. De båda torv
sorterna u tgör brä nslen huvudsakligen i 
oförädlad form, men en kvantitet om ca 0,4 
miijo ner kubikme ter förädlas av Härjedalens 
Mi!jöbränsle AB till högvärdiga torvbrikette1~ 
ibla nd med inblandn ing av sågspån. 

Skördeteknik, energitorv, allmänt 
Vid a ll torvproduktion krävs ett omsorgsfullt 
val av myr och täktområde. En grov huvu d-
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regel är att man söker låghumifierad torv för 
odling och höghum ifierad to rv till bränsle. 
För att kunna uppnå vissa stordriftsfördelar 
brukar man sätta 50 hektar som en minsta 
ekonomiska areal för täktytans sto rlek. En 
ingående fältundersökn ing av mossen såväl 
som analys av själva torven är nödvändig, 
dels för den planerade produktionens bed1i
vande, dels för att kunna prestera de omfat
tande ansökningshandlingar som erfordras 
för att e rhålla täkttillstånd, eller koncession, 
som tillstånd för energitorvsproduktion be
nämnes. Koncession sökes hos länsstyrelsen, 
som prövar ansökan bland annat mot Lagen 
om vissa torvfyndigh ete r (1985: 620) sam t 
Miljöbalken (1998:808, MB). Besluten kan 
öve rklagas hos regeringen. 

När e tt positivt beslut föreligger, vidtar 
omfattande förberede lser på myren i form 
av eventuell skogsavverkning, dikning, av
planing samt byggande av väg och upplags
platse r, åtgärder som är föruL~ättninga r för 
ett gott produktionsresul tat under de 20 år 
som oftast planeras som skördeperiod. 

När dessa arbeten ä r avslutade och dikes
systemen nått fu ll dränerande verkan, det 
vill säga efter ett till två år, kan torvproduk
tionen startas. Dikessystemen som utgörs av 
ca en meter djupa, grävda e ller frästa diken 
med ca 20 m avstånd, utformas lika oavsett 
avsedd produktionsmetod. Man får sålunda 
e tt antal 20 m breda arbets tegar som man 
strävar att ge största möjliga längd, gärna en 
kilometer. Skördearbe tet sker under måna
derna maj till augusti. Arbetet sker m ed 
större standardtraktorer som dragkraft. O li
ka specialredskap används beroende på om 
det är stycke torv e ller frästorv som skall 
skördas. 

Stycketorv 
Stycketo rven hämtas från 60-70 cm djup 
med hjälp av traktormonterade elle r dragna 
r edskap med sågklinge- eller sågkedj elik
nande utformning. Den våta och mjuka 
torvmassan pressas genom en skruv där den 
homogeniseras genom ältning och därefter 
pressas ut på torkfålte t genom sex eller flera 
munstycken Ufr "tandkrämstuber") med cir-
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ka tio cm d iame ter. Torvstyckena torkar un
der sol och vind och krymper till ölburkars 
form och storlek. Efte r att ha vänts med harv
liknande redskap en eller e tt par gånger be
roende på vädret, förs de torra torvstyckena 
ihop till strängar på 20-meterstegarna, och 
lastas slutligen med hjälp av mobila trans
portband till omfångsrika transportvagnar. I 
dessa transporteras torven till lagerplatser 
vid vägar som är å tkomliga med lastbil åre t 
runt e lle r endast vid vin terförh ållanden. 
Va1je skörd tar ett antal veckor som varierar 
med torkvädret. Tre skördar per sommar är 
ett normalt u tfall, som sammanlagt ger i ge
nomsnitt ca 400 kubikmeter torr torv per 
hektar. Stycketorven är e tt allroundbränsle 
och eldas oblandad eller blandad med träd
bränslen i fas tbränslepannor av skilda stor
lekar där ett fle rtal förbränningsprinciper 
tillämpas. 

Frästorv för energi 
Vale t av myrar samt förberedelsearbetena 
sker likarta t inför stycketorvs- och frästorvs
produktion. Tillvägagångssättet i övrigt skil
jer metoderna åt. Först fräses ett 1,5-2 cm 
skikt av mossen loss till ett pulver som får 
torka på fälten. Traditionellt användes pi.nn
valsförsedda redskap av ca tio m bredd, men 
även harvar används, i synnerhet då man 
skördar frästorv till odlingstorv. Efte r några 
dagar u tan regn och oftast en eller ett par 
vändningar med 20 m breda specialredskap, 
är frästorven klar att transporteras, antingen 
till långa lagerstackar utmed industrispår på 
mossen elle r med traktor till lagerstackar 
nåbara med lastbil för avtransport. Vid goda 
väderförhållanden kan man nå upp till tio 
frästorvskördar per sommar, men varje skörd 
ger mindre volym, varför totalresultate t blir 
ungefär detsamma som för stycketorv, det vill 
säga ungefär 400-500 kubikmete r pe r hek
tar. 

Tongivande vid utformningen av frästorvs
metodik i Sverige har sedan 1939 varit Svensk 
Torvförädling i Sösdala, numera under nam
ne t Weibull Torv AB. Bolaget grundades av 
regeringen för att ersätta importerat kol i e tt 
läge då de tta uteblev på grund av kriget. Med 



skördeteknik hämtad bland annat från Est
land, startades frästorvsproduktion enligt den 
så ka1lade Peco-metoden (efter Peat Com
pany, London ) på 400 hektar vid Sösdala i 
Skåne. En omfattande brikettproduktion in
leddes 1940, vilken tekniskt, ekonomiskt och 
volymmässigt nådde sin höjdpunkt vid mit
ten av 1950-talet. Som ett resultat av konkur
rens från billig och lättillgänglig olja lades 
dock brikettillverkningen ned 1968, och fräs
torvsproduktionen inriktades m o t tillverk
ning och förädling till odlingstorv. 

Annan teknik 
Under perioden 1950-60 bedrev staten ett 
torvforskningsinstitut i Lund, som utförde 
djupgående forskning och utveckling av torv
baserade en ergiprodukter. Det mest omfat
tande projekte t innebar utveckling ända till 
en fullskalemodell avseende så kallad våt
kolning, vilken innebär en avancerad föräd
ling av torv till en produkt som närmast är 
jämförbar med kol. Tekniskt och ekonomiskt 
ansågs metoden då vara bärkraftig, men var
ken staten eller andra finansiärer var på sex
tiotale t beredda att gå vidare . Sedermera 
har påpekats att me toden för med sig en be
tydande miljöbe lastning i form av fö rorenat 
vatten ( om tidiga försök med våtkolning, se 
kap. 14) . 

U nder 1980-talet återupptog statsmakten 
sin stimulans till torvbränslet på bred front 
och finansierade mer avance rad metod
utveckling. Artificiell torkning m ed elektri
citet, pumpning av torvslurry och pressning, 
m ed e ller utan stöd av kemi ska ti llsatser, 
samt gasutvinning direkt ur myren är meto
d er som prövats. Tekniskt sett ha r försöken 
i regel rönt framgång, men ekonomin har 
uteblivit. Ingenstans i världen har man ännu 
ekonomiskt och uthålligt kunnat torka torv 
utan hjälp av sol och vind. 

Energitorv som modernt 
bränsle 
Användningen av torv för energiproduktion 
har från 1990 och framåt varierat mellan två 
och tre terawattimmar, det vill säga ca två till 

tre miljoner kubikmeter. I den så kallade 
Torvutredningen ( Uthållig användning a.v 
torv, SOU 2002:100) under ordförandeskap 
av förra centerpartiledaren Olof Johansson 
klarlades att energitorv nu avsätts främst till 
~järrvärmeverk och kraftvärmeverk och i nå
gon mån till industrier för förbränning, samt 
att torven år 2000 svarade för ungefär en 
halv procent av Sveriges totala energitillför
sel och för fem procent av ene rgitillförseln 
för fjärrvärmeproduktion. 

För värmeverken i några kommuner, till 
exempel Gällivare och Kiruna, utgör torven 
det enda inhemska fastbränsle , som är till
gängligt i tillräcklig mängd. Under perio
den 1981 till nuläget ha r över 70 värmeverk 
an vänt torv som bränsle. Några förbrukare 
har nyligen tillkommit, men flera, framför
a llt mindre verk, har övergått till enbart träd
bränslen. De 24 värmeverk som använde torv 
2002 har vardera en ganska stor förbrukning, 
vilket innebär att den totala konsumtionen 
är i stort oförändrad. De största förbrukarna 
i Sverige var år 2000 de kommunala ene rgi
verken i Uppsala (21 % av totala torvförbruk
ningen ), Södertälje (12%), Örebro (11%), 
Karlskoga (9%), Mölndal (7%), Gällivare 
(5%), Sandviken (4%), Skellefteå (4%) och 
Uddevalla ( 4%) . Ytterligare närmare 20 an
läggningar använde sammanlagt 23% av årets 
torwolym. 16 

Efterbehandling av torvtäkter 
Vid beviljande av koncessioner och täkttill
stånd fö reskr iver länsstyre lsen hur täkten 
ska ll efterbehandlas efter avslutad skörd, en 
tidpunkt som ligger kanske 20 år fram i ti
den. Momentet efterbehandling eller åter
s tällning be tyder mycke t för bland annat 
allmänhetens inställning till verksamheten. 
Torvföretagen inser de tta och vinnlägger sig 
om a tt lämna efter sig m arkområden som 
tillför landskapet ekonomiska eller estetiska 
värden - helst bådadera. 

Täkterna blir successivt färdiga för efterbe
handling, men det handlar i slutändan om 
hundratals hektar på varje plats. Åtgärderna 
utförs i samråd mellan torvföretaget, tillsyns-
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Torvfrågan aktualiserad 197 5-85 
Oljekriserna under 1970-talet aktualiserade 
den gamla frågan om inhemska energitill
gångars nyttjande. 1975 inrättades Nämnden 
far energif1roduktionsforskning (NE) 1975, som 
med åren kom att leverera ett antal utred
ningar och rapporter om torv, men även om 
andra inhemska energislag, som skog och 
halm. I sviterna av den andra oljekrisen lan
serade regeringen i och med proposition 
1980/81:90 en ny energipolitik, med målet 
att tio procent av landets oljekonsumtion 
skulle ha ersatts av alternativ år 1990. Denna 
utveckling satte rejält fart på såväl utred-

Figur 16:3 
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ningsväsende som försöksverksamheter. Några 
exempel ges: 

Energikommissionen (i utredningen Energi 
SOU 1978:17) räknade med en ganska måttlig 
roll för torven. Oljeersättningsdelegationen 
(OED), tillsatt 1979, hade som särskilt upp
drag att utreda potentialen i torv, kol, skogsav
fall och annat avfall, syntetiska drivmedel samt 
solvärme. Denna konstaterade i rapporten 
Torv far energisektorn (Näringsdepartementet 
Ds I 1980:3), att torven på grund av det höga 
kostnadsläget för produktion egentligen kun
de tjäna nationens intressen endast i krissitua
tioner då landets energiimport hindrades. 



NE utförde en rad arbeten kring torv under 
åre n 1980-83, bland annat en studie över 
el kraftproduktion av torv vid LOrvmossar, för 
au komma runt ett centralt problem med 
torvframställningen - transport.kostnaderna 
(Elkraft från torv, 1983). Såväl SGU (Svensk 
geologisk undersökning) som Naturvårdsverket 
fick i uppdrag att inventera torvrnarker i Sve
rige lämpliga för energiexploatering, vilket 
redovisades i ett antal rapporter mellan 1981 
och 1984. Att Överstyre/sen far ekonomiskt fa,~ 
svargavs i uppdrag att finna ekonomiskt gång
bara torvproduktionsformer betonar kris
tänkandet. 1979 gavs de helstat.liga företagen 
Svensk torv AB och Svenska utvecklings AB i 
uppdrag att utreda tekniska och ekonomiska 
förutsätmingar för fräston rproduktion. Ytter
ligare statliga företag var inblandade i torv
frågan: LKAB genomförde ett "Torvprojekt 
Gällivare" från 1979, och Val/enfall leverera
de en egen torvutredning 1979- liksom IVA, 
lngenjörsvetenskafJsakademin. 

Utöver frågan om inhemsk energiförsörj
ning låg en annan faktor och spökade i torv
frågan: regionalpolitiken och sysselsättnings
frågan. Sve nskt näringsliv genomgick vid 
den na tid en allvarlig strukturell kris med 
påföljande företagsnedläggningar, särskilt i 
bruksorter och andra glesbygdsmiljöer. Tor
ven skulle brytas i Norrland, Småland - Gisla
veds kommun genomförde 1979 en studie 
om att värma kommunens villor med torv -
och .liknande glesbygdsområden. Det är tyd
ligt att sysselsättningsaspekten motiverade 
utredningar och försöksverksamhete r med 
tveksam ekonomisk ra t.ionalitet. Som en följd 
av propositionen 1980 och dess mål föreslog 
indusnidepanementet enklare regler för torv
utvinning i mindre skala. Här fanns en tydlig 
glesbygdspolitisk ambition, då förhoppning
en var att starta mindre torvföretag på lands
bygden och särskilt i Norrland. 
Ännu så sent som 1985 kom enskilda torvut
redningar, såsom Statens Energiverks rapport 
Förbränning av torvbränslen. Dess unde nitel 
belyser utvecklingens gång: Hur kan miljökra
ven tillgodoses? Miljöaspekten av torvproduk
tionen började nu komma in i debatten, syssel
sättningsaspekten tonades ned. Sam tidigt 
föll o!jepriset och minskade 1-isken för en ny 
oljekris. Koldioxidfrågan hade ännu inte 
gjort sitt inträde . ♦ 

myndighe ten och markägaren, vilken i regel 
är en tredje part. Fle rtale t koncessioner före
skriver omvandling av täktareale n till skogs
mark e ller energiskog, men efterhand har 
intresset ökat för å te rföra nde till våtma rk i 
en e ller annan form. Lyckade exempel finns 
på mossar som överförts till artrika fågelsjöar 
eller andra rika biotoper. Ett a ktuellt områ
de är Västkärr, i närheten av Hasselfors. Där 
har dikessystemet i en nyss avslutad torvtäkt 
med enkla åtgärder blockerats, med resultat 
att en inbjudande grund fågelsjö har åstad
kommits. Redan första året har ett antal säll
synta våunarksfåglar obse rverats, till bland 
annat de lokala ornito logernas stora gläcije. 

Många m arkägare har naturligt n og in
tresse av atl marken överförs till ekonomisk 
skogs produktion. Tidigare var ofta jord
bruksmark målet för efterbe handlingen. 
Det ka n nämnas a tt i nordvästra Tyskla nd 
byggd es under 1800-talet ett flertal hela 
samhällen på färdigskördade torvtäkter. I 
modern tid har plan tskolor, testbanor för 
bilar samt golfbanor anlagts på utgrävda 
mossar på kontinente n. Många möjligh e ter 
finns att berika och öka mångfalden i land
skape t, och en myc ke t intressant om än 
kostsam verksamhet ligger här framför den 
svenska torvbransch e n och berörda ma rk
ägare. Företagen har vid tillstå ndssöka nde t 
ekonomiskt garanterat efterbehandlingen. 
Det bör återigen observeras att idag igång
varand e torvtäkter tar i anspråk högst två 
promille av de n torvtäckta ma rken. 

Torvnäringen, myndigheterna 
och allmänheten 
Torvresursen har utretts upprepade gånger. 
Kungl. Maj:t föranstaltade om kommitteer 
och utredningar i torvfrågan 1867, 19 16, 
1937, 1946 och allmänt o m "energiförsö1j
ningens föruL~ättningar" 195 1. Gem ensamt 
för dessa tillfälle n är a tt statsmakten oroats 
av verkliga e ller hotande störningar i tillför
seln av först ko l och senare olja. 

Kontinuitet och uthållighet har inte präg
lat statens intresse för torven, utan snarare 
en "stop and go"-mentalite t. Man har med 
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jämna mellanrum satt in avsevärda statliga 
medel för att blåsa liv i torv som beredskaps
bränsle, men så snart tiderna ljusn at och 
importbränslen åter blivit tillgängliga, h ar 
intresset för torven slocknat, tills världen 
åter blivit orolig och det har känts rätt att på 
nytt blåsa liv i mossarna. Eftersom underhåll 
av torvtäkterna, a j our-hållning av maskin
parken och upprätthållande av kunskap krä
ver kontinuerlig aktivite t, har varje ny kam
panj inneburit en kostsam omstart. Troligen 
hade statlig stimulans i beredskapssyfte kun
nat bli totalt mindre kapitalkrävande o m en 
viss grundläggande energitorvproduktion 
utl1åll igt underlättats. I varje fall har man i 
Finland utan nämnvärda avbrott kunnat vid
makthålla och vidareutveckla to.rvproduktio
nen under 1900-talet, och därmed med fram
gång kunnat begränsa behovet av importerat 
bränsle under de senare decennierna. 

Med bör:ian av 1970-talet och dess upp
repade oljekriser uppstod en allmän upp
slutning kring tanken att Sverige måste fri
göra sig från oljeberoendet och att trygga 
en försö1:ining med inhemska fastbränslen. 
Ijuli 1975 inrättades Nämnden för energi
produktionsforskning, NE, som bland myck
et annat publicerad e planeringsrapporten 
Torv i Sverige (NE 1977:1) . Myndigheter som 
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar ( ÖEF), 
Nämnde n för energiproduktionsforskning 
(NE), Oljeersättningsfonden ( OEF), NUTEK 
och Naturvårdsverke t mobiliserades också 
och finansierade en mångfald försök och 
forskarrapporter för att utreda biobränsle
nas, inklusive torvens, möjlighe ter. Förbrän
ningsteknik och liknande frågor ägnades 
stor uppmärksamhet. Torven ansågs då sj älv
klart böra ingå i bränslepale tten , och man 
kan anta att avsikten var att åstadkomma en 
långsiktigt ökad mångfald av bränslen. Man 
ville från statens sida ha viss kontroll över 
både tillgång och prisbildning. 

På 1990-talet samlades administration 
och forskningsstyrning i ene rgifrågorna i hu
vudsak till Statens Energiverk (STEV) i Eskils
tuna. Ett stort antal naturvetenskapliga och 
tekniska forskningsinstanser i lande t hade 
engagerats unde r 1970- och 1980-talen. Suc-
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cessivt i111iktades mycket av forskningen mot 
tänkbara miljökonsekvenser av torvtäkt och 
torvförbränning, och en intensiv diskussion 
uppstod kring to rvens roll. Särskilt den del 
av diskussionen som berör graden av torv
brukets påverkan på växthuseffekten är av 
synnerligen komplex natur, och man kan 
konstatera att denna diskussion ännu ej är 
avslutad. 

Osäkerheten i dessa frågor påverkar re
gering och riksdag, vilket har lett till att stö
det till forskning under 1990-talets senare 
del tunnats ut. Tunga inlägg i torvfrågan ut
gör Omställning av energisystemet (SOU 
1995:139), samt den tidigare nämnda Uthål
lig användning av torv, Betänkande av Torvut
redningen (SOU 2002:100). Den senare, 
mycket djupgående utredningen under led
ning av Olofjobansson föreslår fortsatt an
vändning av torvbränslet inom ramen för 
den å rliga tillväxten av torv i landet och 
framhåller a tt torven närmast kan ses som 
en långsamt förnybar biomassa. Hänföran
det av torven till begreppet "långsamt förny
bar biomassa" är e tt umyck för uppfattning
en a tt tillgången är tryggad och att torvan
vändningens miljöpåverkan inte hindrar dess 
användning. Värdet som inhemskt bränsle 
överstige r en ligt utredningen de negativa 
farhågorna. Alternativen kol och olja anses 
mindre önskvärda som bränsle i Sverige. 

Miljöargumenten för och 
emot torvanvändning 
Redan Carl Linnaeus var medveten om att 
man här och var misshushållade med torv
resursen. Farhågorna a tt torvtillgångarna 
ho tas och att torven används på ett miljö
skadligt sätt finns i dagsläget hos många. 
Från en del av forskarna, från na turvårdsor
ganisationerna och en del av den lokala all
mänheten framförs flera argument mot torv
skörd för ene rgiändamål. Andra auktorite
te r, som föga förvånande åberopas av torv
branschen, ger motargume n t. Branschen 
upplever att man har ett informationsp ro
blem. Bättre information skulle kunna däm
pa oron för att torvresursen är i fara. 



Den som d eltagit i deba tten och tagit del 
av åsikterna för och emo t torvbruket i insän
darspalterna, har mö tt i huvudsak föijand e 
resonemang: 

o Kritik: To rven utgör en energiresu rs som 
bör sparas till e tt kritiskt läge då den verk
ligen behövs. 

o Motargumen t: Torvresursen tillväxer med 
ca 20 miljoner kubikmete r per år. Den 
å rliga skörden av energitorv och odlings
torv uppgår till fyra till fem miijo ne r ku
bikmeter per å r. 

o Kritik: Torvbruket hotar våtm arkerna -
våra sista vild marke r. Växt- och djurarte r 
hotas. 

o Motargument: Mindre än två p romille av 
torvma rkerna be rö res för närvarande. 
Den biologiska mångfalden visar sig d ess
utom ofta öka efter avslutad täkt, de t vill 
säga efter 20 år. 

o Kritik: Myrarnas funktion som genbanker 
skadas. 

o Mo targument: Unika bio toper tillåts inte 
för to rvtäkt. En allt överskuggande del av 
även de mer allmänna myr typerna förbli r 
också fria från täktverksamhet. 

o Kritik: Landskapets h yd rologiska förhål
landen skadas. 

o Motargumen t: Återigen , en mycket liten 
del av myrmarkerna beröres. Be tryggande 
åtgärder mo t hydrologisk påverkan måste 
garante ras innan tillstånd ges till torvtäkt. 

o K1itik: To rvtäkt verkar försurande på vatt.
ne t nedströms täkten. 

o Motargumen t: Erfarenhe ten visar att av
rinningsvattnet från täkter är mi ndre surt 
än de t ursprungliga myrvattnet. 

o Kritik: Torvförbränning bidrar til.l växt
huseffekten. 

o Motargumen t: O mfattande och djupgå
ende studie r har gjorts i d enna komplexa 
fråga. Uppfattningarna är delade. Träd
bränslena är gynnsammare än torv i detta 
avseende genom sina snabba re kretslopp, 

men de finns inte i ti llräcklig omfattn ing 
i alla region er. Oomstritt är att torv ha r 
bä ttre utsläppsegenskape r än olja och 
kol, som är alte rnativen . 

Torven i dagsläget 
Det mesta tyder idag på att användningen av 
torv kommer att bibehållas e ller ökas något. 
Även om ganska starka protester höj ts från 
miijöinu·essena, finns tunga motstående in
tressen. Produktern a behövs hos användar
na såväl som att torvnäringens arbetstillfäl
len betyder mycket i glesbygd från norr och 
till söder. Torvbruket måste anses vara en 
etablerad areell näring vid sidan av de mer 
be tyd e lsefull a jordbruk, skogsb ruk, träd
gårdsnäring, renskötse l och fiske. 

Odlingstorvens betydelse för såväl yrkes
odling som fri tidsodling tycks ö ka något av 
försäljn ingssiffro rna att döma. Energitorven 
följe r samma utveckling. U nder de senare 
eldningssäsongerna har en ökad efterfrågan 
fö rmärkts. O rsaken är d els a tt elpriserna 
successivt h öjts, de ls a tt behovet av träd
bränsle n bö rjar komma ikapp tillgången , 
med prisuppgång som följd. T ill detta kom
mer att massa- och spånplatteindusuin bör
jar att slå vakt om delar av det virke som är 
tänkbart för eldning. 

Läget är fortfarande oklart huruvida torv
bränsle t kan komma att belastas med någon 
form av koldioxidskatt. Nyligen verkade på
lagor inte vara aktuella i och med att riks
dagens näringsutskott den 3 februari 2004 
(Näringsutskottets be tänkande 2003/04:NU 
8) föreslog att torv skall ingå i systeme t för 
så kallad e gröna e lce rtifikat. De tta skulle 
in nebära att torvens lö nsamhe t för värme
verken in te kommer att försämras. Senare 
beslö t d ock riksdagen motsägelsefullt och 
ovän tat att tor vbränslet tillsam mans med 
fossila bränslen som o ija och kol från den 1 
jan uari 2005 omfattas av EU:s system med 
utsläppshandel. Detta betyder a tt torven , 
om ingen änd ring sker, skulle få en försäm
rad ställning j ämförd med trädbränslena. 

Såväl regering som riksdag förefaller nu 
villrådiga i torvfrågan, vilket tog sig uttryck i 
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att näringsdepartementet den 14 oktober 
2004 tillsatte en interdepartemental "Arbets
grupp för fortsatt strategi för torvens de l i 
energisystemet". 

Torvbranschen har under utredningar
nas gång initie ra t kompletterande rappor
ter med hjälp av Institutet fö1- Vatten- och 
Luftvård, SGU, SLU, Ångpanneföreningen 
med flera. 

Sammantaget synes regeringen ha funnit 
ett antal för fortsatt energitorvtäkt positiva 
omständigheter, och man har den 24 april 
2007 uppdragit åt Statens energimyndighet 
och Naturvårdsverket att än en gång utreda 
torvfrågan i "Uppdrag avseende ett klima
tanpassat torvbruk", denna gång med slut
redovisning den 1 apri l 2008. 

Torvbränslets slutgiltiga öde i detta sam
manhang avgörs av Riksdagen. Varje ytterliga
re dröjsmål med ett beslut i energitorvfrågan 
skapar en osäkerhet, som både producenter 
och användare, dvs. främst ett antal kommu
ner, upplever som p lågsam. 

Figur 16:4 

Noter 
Fredriksson 1996, s. 137ff., fig. s. 143; Hånell 
1990. 

2 Pettersson, R. 2000, s. 366-370. 
3 Tnrvårrl 2005, s. 8 . 
4 Linnaeus 1959 (1749), s. 183, 188, 236ff. 
5 Ibid. 
6 Juhlin 1975, s. 12; falkman 1869. 
7 Se t.ex. Lagercrantz 1982, s. 27, 46-48, 56-59, 

samt kap. 12 i denna antologi . 
8 Pettersson, S-O. 1995, s. 83-93. 
9 Puustjärvi 1977; Penningfeld 1958. 
10 Schmilewski 1996, s. 327-334. 
11 Enligt muntl igt g iven uppgift från Svenska torv-

producentföreningen 2003. 
l 2 Pettersson, S-O. 1995. 
13 Richard 1990, s. J 8f. 
14 Fredriksson 1996, s. 137ff. 
15 Torvåre/ 2002, s. 12. 
16 SOU2002:100. 

----------
Torvtåg går säsongsvis några gånger i veckan sedan ett antal år från Sveg i Hä1jedalen till UfJ/)sala, där torven 
används som energi i stadens värmeverk som ett supplement till avfall, som är den gängse energiliällan. Sådana tåg 
hön även på andra håll i landet, sedan 2006 bl.a. mellan Lande1yd i Småland och Örebro värmeverh. 
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Förteckning över bilder och 
bildtexter 
Figur 
16:l Svenska Torv Skåne AB. Foto T idskriften Bioener

gi, nr 5, 1998. 
16:2 Svenska Torv Skåne AB (även foto) samt http:// 

www. neova.se/ index.ph p?id=2 l 6 (företagets 
Neovas hemsida; Neova är etl företag inom bio
ene,·gisektorn). 

16:3 Bilden visar utredningar om torv i KSLA:s biblio
tek. 

16:4 Bilden visar lnlandsgods AB:s tåg 49200 som an
komm it till Sveg, 11 mars 2006. Forografj an-Erik 
Hecllöf, Borlänge. 

SPAGNT-MATrAN är ett exempel på den mång
skiftande användningen av torv. Den tillver
kad es under mellan krigstiden av AB Isole
ringsmateria l i Stockh olm och bestod av 
vi tmossa (Sphagnum) mellan två lager 
kraftpapper och användes för isolering av 
väggar och tak. Undersökningar (av bl.a. 
p rofessor Henrik Kreiiger vid KTH) visade 
att Sphagni-mattan gav en överlägsen vär
me- och ljud isolering jämfört med kork, 
trä, gasbetong, sand etc. Den var dessu tom 
bes tändig och had e god a egenskaper vid 
brand. För e tagets logotyp illustre ra r att 
mattan ger en effektiv isolering mellan is
havets kyla och Afrikas tropiska värme och 
att isbj örnen och lej one t in te kan höra var
andras rytanden . Sphagnimattan användes 
bl.a . 1926 fö r isolering av stor a h a ll e n i 
Stockholms centralstation , som tidigare va
r it en öppen banhall. ( Okatalogiserat tryck, 
Kungl. biblioteket.) ♦ Fredrik von Feilitzen 
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RUTGER SERNANDER (1866-1944) personifie
rar på e tt unikt sätt såväl torvmarksforskning 
som masskultur (myrodling) och naturvård. 
Med den moderna synen på naturvård kan 
det i efterhand förefalla lätt att kritise ra en 
del av de omfattande torrläggningarna av 
våtmarker. Men uppodlingarna måste ses i 
ljuset av då tida samhällsförhållanden och 
dessutom relateras till hur man då såg på na
tu rvårdsfrågor. 

Rutger Sernander var professor i växtbio
logi (numera växteko logi) i Uppsala och en 
internationell auktoritet. Han var en av grund
läggarna av den moderna torvmarksforsk-
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ningen och hans namn fortlever i det interna
tionellt använda Blytt-Sernanderska klimat
växlingsschemat. I Svenska Mosskulturför
eningen var han styrelseledamot från 1928 
och blev 1942 hedersledamot i Svenska Vall
och Mosskulturföreningen. Inom det svens
ka naturskydde t var han en förgrundsgestalt. 
H an var 1909 en av stiftarna av Svenska na
turskyddsfören ingen och senare dess o rd
förande. Redan 1926 framförde han kravet 
på e tt statligt naturvårdsverk, förverkl igat 
först 1967. 

I sin bok Våra torvmossar, deras sammansätt
ning och utvecklingshistoria samt deras betydelse 
för kännedomen om Nordens fornvärld (1897, 
tre~je upplagan 1916) stödde han uppod
lingen av våtmarker. Men när det gällde "sjö
sänkning, sjöregleringar och myrutdikningar 
har Sernander med skärpa framhållit kravet 
på noggranna föru ndersökningar för att 
undvika den alldeles o nödiga och förlust
bringande naturförstörelse som ett miss
lyckande medför" (G. Sandberg i Svenska 
Mosskulturfareningens Tidskrift 1942, s. 125). 

Professor Hugo Osvald som även han var 
ordförande i Svenska Naturskyddsförening
en, tillägnade Sernander sin bekanta bok 
Myrar och myrodling (1937), med slutorden 
att det är "en skyldighet för samhället likaväl 
som för den enskilde att se till, att tillräckligt 
stora och representativa delar av våra myrar 
såväl som övriga delar av vår natur undanta
gas från det ekonomiska tillgodogörandet". 
♦ Fredrik von Feilitzen. 



KAPITEL 17 

Blir det bara värre? 
Svensk klimatpåverkan under 200 år 

Astrid Kander 

Inledning 
En vanlig u·o är att alla miljöproblem fönrär
ras med tiden allteftersom den ekonomiska 
tillväx te n ökar. Så enkel t är det emelle rtid 
inte . De t är sant att vissa problem ökar sta
d igt, men andra p roblem minskar och å ter 
andra ökar under en pe riod och minskar 
därefter. I denna artike l redovisas ett försök 
att beräkna Sve1iges totala växthusgasutsläpp 
och resultaten visar förvånande nog att dessa 
var lika höga kring 1870 som d e ä r idag, 
medan de runt 1930 låg väsentligt lägre. 
Mönstre t liknar därmed en N-kurva. Skogs
utnyttjande t ha r sin viktiga del i d etta, men 
även torvmarksutnyttjandet och övrig mark
användning i jordbruke t har spelat roll, lik
som djurhållningen och gödslingen. 

Van ligtvis fokuse rar man på e ne rgian
vändningens koldi oxidutsläpp när man ta
lar om växthusgaser, m en på senare år ha r 
andra utsläppskällor blivit all tmer uppmärk
sammade. Här undersöks fem källor av växt
husgaser inom jord- och skogsbruket: 

1) Metanutsläpp från tamdjur. 
2) Lustgas från gödning. 
3) Växthusgasutsläpp frånjordbruksrelate

rade torvmarker (organogena j ordar) . 
4) Koldioxidutsläpp från övrig j ordbruks

mark. 
5) Koldioxidutsläpp från skogen. 

Uppsatsen börjar med en enkel redogörel
se för växthuseffekten och hur m an kan 
räkna o m olika slags utsläpp till e tt gemen
samt mått. Sedan följer en genomgång av de 
fem typerna av flöden ovan , som inkluderar 
val av be räkningsmetoder. Därefter skiftas 
perspektivet från ett principiellt til l ett krono
logiskt. Nedslag görs vid några tidpunkte r 
( 1800, 1870, 1930 och 2000) u nder de senas
te 200 åren då nettoutsläppen av j ordbrukets 
växthusgaser beräknas och redovisas i tabell
form. I den avslutande diskussionen j ämförs 
u tsläppen från skogs- och jordbruket med 
utsläppen från en e rgianvändni ngen och 
med produktionsutvecl<lingen i sektorn. 

Växthuseffekten 
Den så kallade växthusgaseffekten är ett oom
tvistat fenom en , även om dess betydelse för 
den globala uppvärmningen fortfarande de
batteras. Växthusgaseffekten uppstår när so
lens kortvågiga strålning når igenom atmos
fären och möter j ordytan, varefter en del av 
energin studsar tillbaka igen som långvågig 
värmestrålning. När d enna värmestrålning 
når växthusgaserna i atmosfären kommer 
den in te igenom lika lätt som den kortvågiga 
ljusstrålningen, utan en del av den reflekte
ras tillbaka mot jorden och värmer upp den. 
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Växthusgaserna fungerar därmed ungefär 
som glaset i ett växthus. Den naturliga växt
husgaseffekten är en förutsätllling för liv på 
jorden. Utan vattenånga, koldioxid, metan 
och lustgas skulle medeltemperaturen på 
jorden vara ca minus 18° C istället för de 
nuvarande plus 14,3° C. Det som oftast åsyf
tas med ordet växthuseffekt är emellertid 
inte denna naturliga och nödvändiga vär
melagringseffekt utan en förstärkning av 
denna som gör klimatet varmare. 

Under de se naste 120 åren har medel
temperaturen påjorden ökat ca 0,7° C, efter 
att tidigare legat relativt konstant, och den 
största ökningen (0,5° C) har ägt rum sedan 
1970-talet. 1 Den oftast anförda förklaringen 
till den uppmätta temperaturökningen , om
fattad av den stora majoriteten av det glo
bala forskarsamhället, är att människan ökat 
halten av växthusgaser i atmosfären.2 Emel
lanåt uppträder al ternativa förklaringar, 
som den naturliga variationen i solstrålning
en e ller, som alldeles nyligen, att det beror 
på värmenedsmutsning, de t vill säga spill
värme från användning av fossila bränslen 
och uran.3 Den sistnämnda förklaringen vi
sade sig lätt att avfärda, eftersom den bara 
utgjorde en procent av den av människan 
orsakade växthuseffekten.'1 Iden om natur
liga variationer i solstrålningen kan inte helt 
avfärdas, men det har ändå varit svårt att för
klara hur de små totalvariationer som solen 
tycks genomgå under en 120-årsperiod skul
le kunna påverka jordens medeltemperatur 
med 0,7° C.5 Den förstärkta växthusgaseffek
ten verkar vara e n omistlig förklaring ti ll 
uppvärmningen, men ändå finns det inte 
något enkelt samband mellan temperatur
ökningen och utsläppen av växthusgaser. 
Temperaturökningen har nämligen ägt rum 
under två perioder: 1910-45 och efter 1976. 
Ingen ökning ägde rum mellan 1945 och 
1976, trots att oljan då hade sitt genombrott 
som energibärare och energianvändn ingen 
ökade markant i världen. En trolig förklaring 
till detta är att temperaturökningen beror 
på en samverkan mellan naturliga faktorer 
och den förstärkta växthuseffekten. Naturliga 
faktorer är solvariabili tet, vulkanutbrott och 
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klimatsystemets interna variabilite t. Det är 
troligen så att dessa naturliga faktorer sam
varierade m ed växthusgaseffekten under de 
perioder vi fick en temperaturstegring, med
an de motverkade växthusgaseffekten under 
mellanperioden då temperaturen låg rela
tivt konstant.6 

Det markbundna kolet kan antingen avgå 
som koldioxid e ller metan, ibland kallad 
sumpgas, eftersom man ser den bubbla fram 
i träskmarker. Vilket det blir beror på syre
sättningen vid nedbrytningen av det orga
n iska materialet; vid god tillgång på syre 
bildas koldioxid och vid syrebrist bildas istäl
let metan. I våtmarker är syretillgången då
lig och följaktligen bildas stora mängder 
metan vid nedbrytning av det biologiska ma
terialet. Metan bildas även av idisslande 
djur, då de smälter födan. En tredje gas som 
är relevant ijordbrukssammanhang är lust
gas. Den bildas av bakterier som omvandlar 
kväve i marken till lustgas, genom två olika 
processer: n itrifikation (ammonium omvand
las till nitrit och nitrat samt till liten del lust
gas) och denitrifikation (nitrat omvandlas till 
kvävgas och lustgas). Lustgas bildas när jor
den gödslas med kväve och när kväverik mark, 
som torvmark, utdikas. 

Dessa tre gaser (koldioxid, metan och lust
gas) är olika kraftfuJla u r ett växthusgasper
spektiv. Eftersom gaserna har olika livslängd 
i atmosfären måste man alltid ange deras re
lativa effekt i ett visst tidsperspektiv. För att 
kunna jämföra dem brukar man prata om 
Global Warming Potential (GWP) och an
vända koldioxid som re ferens, med GWP=l, 
och ange de andra gasernas effekt till 21 för 
metan och 310 för lustgas i ett hundraårs
perspektiv (IPCC 1995). Under de senaste 
100 åren har koncentrationen av koldioxid 
i atmosfären ökat från 280 ppmv (parts per 
million by volume) (0,028%) till 370 ppmv 
(0,037 %) och metankoncentrationen gått 
från 0,7 ppmv till 1,7 ppmv. Koldioxid svarar 
för 60% av den totala uppvärmningen och 
metan för 17%, medan övriga gaser (lustgas, 
freoner och halogengaser) tillsammans sva
rar för resterande 23%.7 



Metan från tamdjur 
Djur förbränner i viss mån sin föda anae robt 
(utan syre), vilke t ger upp hov till m etanut
släpp . En d el av detta kommer genom and
ningen och en del genom avfö ringen, men 
gödseln bidrar endast med ca tre procent 
och är därmed försumbar.8 Ju mer idisslande 
djuren ägnar sig å t och ju fler magar de ha r 
desto mer metan produceras . Nötkreatur 
släpper därför ut mest, därefter kommer häs
tar, renar, får och grisar. 

Även inom en art är va riationerna stora 
till följd av hur riklig fodertillgången är och 
hur födan är sammansatt. Att bilda sig en 
uppfattning om detta, så a tt de t låter sig mo
delleras är em elle rtid inte en kelt, och läm
nas i denna uppsats därhän . En annan as
pekt är att djurens storlek ha r ö kat över ti
den, i och med att man avla t fram nya raser 
och förbättrat utfodringen, och detta är nå
got som beaktas i den mod ellering som här 
görs av u tsläppen från denna källa. U tgångs-

punkten för m od elleringen är de genom
snittliga u tsläppsfaktorerna för d e olika ar
terna i vår tid som presen teras i kolumn B i 
tabell l. De antagna värdena för övriga år 
följer i kolrnn n C till och med E. Dessa an tag
anden baseras på information om avelns u t
veckling och redovisas i Kancler (2002) . 

Tabell 1. 
Metanutsläpp från tamdjur, kg metan per år och individ 

A B C D E 
År 2000 1930 1870 1800 

ko 55 50 45 33 
häst 18 16 11 JO 

ren 15 15 15 15 
får 8 8 7 6 
gris 1,5 1,3 1,1 

Källa för kolumn B: Lamsheer,J. C, Svensson, B. 1-1 . & 
Rodhe, H ( 199 1 ) : "Sources and Sinks of Methane in 
Sweden", Ambiovol 20, no 3-4, May. 

Figur 17:1 
En utsläppskälla ä1: nötboslwj1en. Denna boskap betar fxl torrlagd torvmark i Hidinge-Sj1ånga i nuvarande Lekebergs 
lwrmnun utanför Orebro. Bilden är.från Svenska MosshultU'1jöreningens sommarmöte 1928. 
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Lustgas från gödsling 
När ytor kvävegödslas i rikt mått orsakar det 
två miljöproblem , de ls övergödning av vat
tendrag m ed tillväxt av alger och fiskdö d 
som föUd, d els att en del av kvävet avgår i 
fo rm av lustgas. Trots a tt endast en b råkdel 
blir lustgas kan de tta vara av betyde lse efter
som gasen är så kraftfull som växthusgas. En 
studie av Bouwman ( 1996) ligger till grund 
för FN:s klimatdelegations antagande att i 
genomsni tt 1 ,25% av allt kväve som läggs ut 
på våra marker ombild as till lustgas.9 Denna 
siffra tar em ellertid inte i beaktande de va
riatio ner som u ppko mmer till följd av kli
ma t, bevattning, j ordmån och gröd or. T ill 
exempel visade en upp mätni ng av lustgas 
från en gräsmark i Skottland under 1990-
talet a tt 20-faldiga variatione r kunde upp
komma med samma m ängd påfört kväve .10 

Undersökningar av svenska förhållanden vi
sar att 0,8% av konstgödselkväve och 2,5 % 
av naturgödselkväve ombildas till lustgas. 11 

Dessa siffror kommer a tt an vändas här. 
Konstgödningens o mfattning fi nns up p

given i statistiken till skillnad från naturgöd
selns. För den senare är det därför nödvändigt 
att uppska tta p roduktionen. Modelle ringen 
här utgår från uppgifter över genomsn ittlig 
gödselproduktion från de olika djurslagen 
och männ iskors latrin i Statens krigsbered
skapskommission från 1918. Där finns även 
uppgifter över tillgänglig halt kväve från göd
seln, vilka beaktar att gödseln inte togs till
vara särskilt tillfredsställande, se tabell 2. En 

Tabell 2: 
Husdj urens gödselavkastning år 1914 

justering av uppgifterna i denna tabell görs 
i min mode llering för a tt arbetsdjuren blev 
större och arbetade fler dagar under åre t 
under 1800-talet. 12 

Den mänskliga avföringen togs tillvara på 
två sätt: dels genom pudrettillverkning där 
avföringen blandades med torvströ, dels ge
no m latrin tömningar. För tillverkning av 
pudrett finns rimligt goda uppgifte r för 1914, 
med an la trinmängden endas t grovt up p
skattas, se tabell 3. Dessa uppgifte r om den 
mänskliga avföringen kommer att an vändas 
h är med en justering för at t anta le t män
n iskor ökar över tiden och att mängden föda 
per ind ivid likaså ändras.13 

Omvandling av n aturliga 
torvmarker 
Fokus i denna bok ligger på torvmarkers nytt
j ande och i detta kapite l betraktar vi detta ur 
ett växth usgasperspektiv. Till skillnad från 
metan u tsläpp från husdjur eller lustgas från 

Tabell 3: 
Mänsklig avförings kväveinnehåll år 1914 

Kvan titet, Kväve, 
ton % 

Pudrett 33 274 1,0 
Latrin 300 000 1,3 
Summa 

Kväve, 
ton 

330 
3 900 
4 200 

Källa: Statens hrigsberedskapskoimni.ssion. Betänkande del 
IV. Folknäringen vid krig, 1918. 

Djurslag Antal djur Gödselavkastning Andel kväve(%) Årsproduktion 
per c\jur och år, ton kväve, ton 

Hästar, över 3 år 524 895 4 0,6 12 600 
Hästar, under 3 år 118 287 2 0,6 1 400 
Oxar 98 974 4 0,4 1600 
Tj urar 48 270 8 0,4 I 500 
Kor l 871 939 8 0,4 60 000 
Ungnöt och kalvar 952 265 2,8 0,4 11 000 
Svin l 233 660 1 9 ,- 0,65 10 000 
Får och getter 1 251 654 0,25 0,8 2 500 
Fjäderfä 5 873 500 0,01 1,7 I 000 
Summa 101 600 

Kålla : Statens krigsberedskapskommission. Betänkande de l IV. Folknäringen vid krig, 1918, tabell 22, s. 66. 
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gödsling rör sig torvmarksutnyttjandet om 
komplexa förändringar i växthusgasflöden. 
När torvmarker har utdikats har nämligen 
koldioxidflöden, metanflöden och lustgas
emissioner förändrats. Vanligtvis upphör 
utsläppen av metan, medan koldioxidutsläp
pen och lustgasutsläppen ökar. Nettoeffek
ten är då det intressanta. 

För att räkna på vilka minskningar man 
får i metan utsläpp genom utdikning av my
rar behöver man veta de ursprungliga utsläp
pen från den naturliga myren. Dessa skiljer 
sig åt för mossar och näringsrika kärr och 
kan för vissa myrmarker vara obefintliga. I 
och med att de organogena markerna som 
uppodlats tidigare ofta var näringsrika kärr 
släppte de ut stora mängder metan, kanske 
upp till 30 g metan per kvadratmeter och år, 
vilket upphört när de utdikats och omvand
lats till jordbruksmark. Sådana siffror byg
ger på fältförsök , som simulerat fram ett 
nationellt medelvärde från våra torvmarker 
på totalt 360 000 ton. 1

'
1 

Det råder viss oklarhet om hur en natur
lig myr fungerar när det gäller att lagra eller 
ge ifrån sig kol, Detta behöver man veta när 
man ska bedöma ifall utdikning av myren 
ökar eller minskar växthusgasutsläppen. Det 
avgörande för ifall den naturliga myren släp
per ut eller lagra r kol handlar om en balans 
mellan nybildning och nedbrytning av torv. 
Av den växtbiomassa som bildas vid myrens 
yta bryts merparten ned igen, men en liten 
del ä r svårnedbrytbar på grund av sin ke
miska sammansättning och bildar torv, Om 
denna mängd är större än den långsamma 
nedbrytningen av torvlagret i den underlig
gande myren så sker det en nettotillväxt av 
torv i myren och denna ackumulerar där
med koldioxid och fungerar som en sänka 
för atmosfärisk koldioxid. Det omvända kan 
också gälla och då är torven en källa till kol
dioxid i atmosfären. Vid det dussintal mät
ningar som nyligen gjorts av koldioxidflö
den vid myrar har man faktiskt funnit att 
myrarna i flertalet fall fungerar som källor 
till atmosfäriskt koldioxid, det vill säga att 
nedbrytningen av torv är större än nybild
ningen.15 I några fall har man emellertid 

uppmätt nettotillskott av kol i myren . Efter
som studierna hittills är så få går det in te att 
säga något om hur representativa resultaten 
är. Det man vet, och som verkar strida mot 
tendensen i dessa mätstudier, är att histo
riskt har s tora mängder torv byggts upp i 
våra myrar. De siffror som brukar användas 
för ackumulationen av kol i torvmarker byg
ger därför på årliga genomsnittliga tillväxt
tal för torven sett över tidsperioder på flera 
tusen år. När en myr utdikas är det inte bara 
så att den slutar att producera ny torv, utan 
dessutom bidrar syretillförseln när vattnet 
försvinner till att öka nedbrytningen av kol. 
Detta u ppgår till 0,6-0,9 kg koldioxid per 
kvadratmeter och år. Mängden koldioxid 
beror på dräneringsdjupet, vad som odlas, 
temperaturen och graden av jordbearbet
ning. Ju djupare dräneringen är, desto mer 
utsläpp blir det. En gräsvall har lägre emis
sioner än arealer odlade med morötter och 
potatis. Ett varmare klimat och mer jordbe
arbetni ng ger större utsläpp. 

Lustgas avgår inte från naturliga myrar, 
men däremot från utdikade myrar, när dessa 
uppodlas, Detta hör samman med att såda
na j ordar i allmänhet är rika på kväve, som 
är den viktigaste beståndsdelen i lustgas. 
Vad man odlar spelar stor roll för hur myck
et lustgas som släpps ut. Svarta fält, där en 
stor yta jord ligger blottad, släpper ut mer 
än gröna, Det finns en tydlig positiv samvaria
tion mellan koldioxidutsläpp och lustgas: 
höga koldioxidutsläpp åtföljs av höga ut
släpp av lustgas. Lustgasutsläppen skiljer sig 
emelle rtid mycket åt mellan olika år och för 
olika typer av odling. De utgör ca 1/ 3 av kol
dioxidutsläppen i GWP (Global Warming 
Potential) för stråsäd och beskogning, och 
ända upp till 3/ 4 för morötte1: 

För att rätt kunna uppskatta effekterna av 
uppodling av torvmarker behöver man helst 
dels känna till huruvida marken ursprung
ligen var mosse, kärr eller ett sådant slags 
myrmark som inte ger ifrån sig metan, dels 
vilka odlingsalternativ som valdes. Åsa Kasi
mir-Klemedtssons information om utsläpp 
från naturliga mossar, kärr och myrmarker, 
samt från utdikad mark vid olika odlingsal-
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ternativ, som finns återgiven här i tabellerna 
4 och 5, ger då en möjlighet att räkna på 
effekterna. De historiska data som finns till
gängliga nödvändiggör emellertid förenk
lingar. T ill exempel vet vi in te proportio
nerna av olika slags torvmark som uppod
lats. Eftersom en del myrmark inte släpper 
ifrån sig metan, m edan kärr släpper ut väl
digt mycket och mossmark ligger i mitten 
kan d e t vara rimligt att räkna som om all 
uppodlad m yrmark var mossmark. Man 
måste vidare göra vissa grova kategorisering
ar av vad som odlades på denna jord utifrån 
vad vi känne r till. Man får an taga att man till 
en bö1jan försökte sig på stråsäd och senare 
allt mer övergick till vallodling. Vida re är 
det rimligt att avgränsa systemet så att det är 
den agrara torvmark som utdikats någon 
gång under den här 200-årsperioden som 
behandlas, och d ess förändrade emissioner, 
och inte all potentiell torvmark som kunde 
ha utdikats. Det finns inte någon uttömman
de statistik över d enna areal, men utifrån de 
uppgifter som finns och redovisas längre 
fram, kan man sluta sig till att det handlar 
om ca 700 000 ha. 

En skillnad mellan tabell 4 och 5, som ba
seras på samma publikatio n , är hur högt 
man satt naturlig torvmarks koldioxidupp
tag. Tabell 5 baseras på de genomsnittliga 
upptagen sett över 1 000 år, och anger då ca 
60 g koldioxid per 1112 och år, medan tabell 4 
reflekterar de nyligen gjorda mätningarna av 
upptag i svenska torvmarker, som visar för
sumbara mängder på endast ca sex g. Efter
som vi här sysslar med upptag under de se
naste 200 åren väijs siffran 60 g koldioxid 
pe r m2 och år. 

Förändrad mullhalt i den 
minerogenajordbruksjorden 
Förutom torvmarkers utdikning och uppod
ling, vilket orsakat nettou tsläpp av växthus
gaser, har det ägt rum andra förändringar 
inom j o rdbruke t som påverkatjordbruks
markens kolhalt. Även de minerogenajor
darnas kolhal t har nämligen förändrats. 
Hur dessa förändringar ser ut kan endast 
grovt skattas. Man vet att det i allmänhet ägt 
rum en liten nettoökning av kol i den mine
rogena jordbruksmarken under d e senaste 

Figur 17:2 
Ännu en ulsläj1pskälla: utdikning av tonnnarke,: Utdikningen förändrar.flödena av växthusga.se,; utsläppet av 
metan uj1phör vanligen, medan utsläppen av koldioxid och lustgas ökar. Bilden föreställer ett dike j1å Gisseläs år 
I 928. l baligrunden syns ladugården och till vänster rältarbostaden. 
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Tabe ll 4: 
Utsläpp från naturliga torvmarke r och odlade torvmarker mätt i koldioxidekvivalenter, kg ko ldioxid pe r m' och år 

.\1orö ue r Beskogning Stråsäd Betesvall Våtmark, Våtmark, 
k~l lT 1nosse 

Lustgas 1,25 0.6 0.3 0, 1 
Koldioxid J.70 J,4 0,9 0,8 
Metan O,:; 0,2 
Summa 2,95 2,0 1,2 0,8 0,5 0.2 

Bearbetning av diagram 18b i Kasimi r-Klemedtsson, Å, et al. (2000), \liixth11sgasjliidm från 111yrarorh 017;a1101<ena jordtir, 
rnppon 5132, Nmu1v:irdsvcrke t. 

Tabell 5: 
Årliga ne ttoflöden av växthusgaser från våtmru·ker och organogena jordar i Sverige (s. 7), kg koldioxid per m2 och år 

Dikad myr Oikad myr ~!yrar 1<;1rr ~lossar 
för j ordbruk fö r wrvbt)'llling 

Lustgas 0,16 0.0 12 0 0 0 
Kold ioxid I 0,23-1 -0,06 -0,05 -0.08 
Metan () 0,008-0,08 0.008-0,08 0.3-0,8 0-0,2 
S 11n1111a 1, 1fi 0,25-1.1 - 0,06 0,25-0,75 - 0,08- 0,J 
Areal, km' 2 500 100 40000 22 000 2 000 
Avgivn ing (milj. kg 2900 25-1 10 - 2400 5 500- 16500 - 160- 200 
KO LDIOX ID ekv per år) 

Bearbe llling av tabell på s. 7 i Kas imir-Klemedtsson, Å, et a. (2000).J ag har räknat om alla individue lla utsläpp ti ll 
C\ll P i enlighe t med samma princip som förfanarna använder, nämligen metan=2 I och lustg-as=310. Vida re har jag 
behållit osäkerhcL~imervallcn även i be räkningen av summan, medan de räknade något medelvärde. 

decen nie rna på cirka 0,25 miUoner ton/ år, 
Li ll föUcl av elen sLOrajorclbruksprocluktio
nen. Hur kolet i marken påverkats längre ti ll
baka ä r osäkert, men två föränd ringa r kan 
framhållas som tyd e r på att ko le t i marken 
tidigare minskat. Fö r d e t fö rs ta omvandla
des sto ra area le r ängsmark under 1800-talet 
och en bit in på 1900-talet till åke1jord, vi lke l 
minskade d e t markbundna ko le t på d essa 
marker. Stud ie r i USA har visat en kraft ig 
fö rlust av kol från gräsmarker när dessa upp
odlades, ofta upp till 20- 25%, vilke t innebä r 
att innehållet av kol kan minska med 10-J 5 
to n pe r he kta r på tio å r, t ills en ny balans 
infinne r sig .16 Några aktue lla mätningar av 
svenska förhållanden kän ner j ag inte ti ll och 
troligen saknas sådana eftersom omvand
lingen numera vanl ig tvis går i den omvända 
riktningen (alt åkermark växer igen ) . Hä r 
ko mmer därför de amerikanska siffrorna att 
användas för skattning av effe kten av mine ro
gen ängsmarks o mvandling till åkermark. 

För de t andra har m an förändrat tekniken 
för j o rdbearbe tning på åkerj o rd en. Med 
övergången från j ordbruksredskap av u·ä till 
sådan a i j ärn , och till a llt mer avance rade 
redskap kunde man p löja upp j o rden dj u
pare. En djupare ma rkberedning innebär 
mer syresättn ing av j orden, vilke t bryte r ne r 
de t o rganiska ma ter ia le t snabbare och ger 
mer koldioxidutsläpp. Kritz anger a tt mark
bearbetningen minst har fö rd ubblats unde r 
oclli ngsh istorien, från 10 cm till 20 cm elle r 
me r. Vid 1800-talets början användes å rde r 
för jordbearbe tning i synnerhe t i de östra 
delarna av Sve rige. Årdern bearbe tar j o rden 
något djupare än l 0 cm. De nya plogtyperna 
av järn som introducerades i bö rjan av 1800-
talet innebar att man ku nde ulfö ra svårare 
arbetsuppgifte r som a ll plöja upp vall, bryta 
o rörd mark för odl ing samt ständigt öka 
plöjningsdjupe t. 17 En ytte rligare förde l med 
ploge n ä r au elen äve n vänder på j orden, 
vilke t kunde användas för att "rygga" åkrar-
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na, något som var särskilt värdefullt på våta 
åkerjordar, då man kunde höja upp och 
torrlägga såningsraclen. 18 Detta innebar fri
görelse av koldioxid från marken. Efter 1950 
har elen omfattande spridningen av han
delsgödse l och ogräsbekämpningsmedel 
medfört att man inte längre plogar upp jor
den lika mycket utan använder kultivato r 
och tallriksreclskap, som liksom d et tidigare 
årclret inte heller vänder j orden.19 Minskad 
plogning har minskat på ftisättningen av kol 
från marken. Detta bör ha varit en ytterligare 
bidragande orsak till den iakttagna ackumu
lationen av kol i jorden under de senaste de
cennierna, förutom den ö kade biologiska 
produktionen till fö ljd av konstgödningen. 

Att kvantifiera denna utveckling är natur
ligtvis mycket svårt på grundval av den brist
fälliga information vi har. Ett sätt att model
lera minskningen av kol i marken till följd 
av djupare j orclbearbetning, mer vändning 
av jorden etcetera är att utgå från skillnaden 
mellan vallodling och annan odling. Vallod
ling innebär ju att man inte bearbetar jor
den så mycket som vid annan odling. Nutida 
försök har visat att man vid e tt stort inslag av 
vallodling kan öka kolförrådet med 5-15 
ton pe r hekta r.20 Här komme r att antas en 
minskning med tio ton kol per odlad hektar, 
jämnt fördelat under pe riode n 1800 till 
1930. Mellan 1930 och 2000 är det rimligt 
att anta att kolhalten inte förändrades på 
något entydigt vis, eftersom den först troligt
vis minskade och sedan ökade. 

Skogen 
Skogen kan fu ngera antingen som kä lla 
eller sänka för atmosfärisk koldioxid. När 
mängde n träd, övrigt växtmateria l och 
skogsmarkens kol ökar, fungerar skogen som 
en nettosänka för atmosfätiskt koldioxid. När 
trädvolymen minskar fungerar skogen istäl
let som en nettokälla till atmosfäriskt kol. 

Den nuvarande skogsmarken omfattar ca 
23 miljoner hektar och den lagrar för närva
rande årligen fem miljoner ton kol (vilket är 
ett genomsnitt för d e senaste 30- 50 åren ), 
trots att markberedningar bidrar med minsk-
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ningar på en till två m iljoner ton kol.21 Emel
lertid är de t endast i sydvästra delen av lan
det som en ackumulering äger rum, medan 
elen större delen av landet inte uppvisar nå
gon ökning. En stor del av det kol som lag
ras i skogsmarken för närvarande beror på 
förbränningen av kol och o~ja . Denna för
bränning ger u tsläpp av kväveoxider, som 
faller ner över skogen när det regnar och gör 
så att elen växer bättre. Här har vi således ett 
exempel på en intressant dynam ik u r kli
matsynvinkel: å ena sidan ökar förbränn ing
en av fossila bränslen utsläppen av koldioxid 
till atmosfären, men å andra sidan kväve
gödslas skogen , så träd tillväxten ökar och 
kol tas upp av marken, vilket delvis uppväger 
dessa utsläpp. I längden kommer emellertid 
inte denna broms att fungera eftersom skogs
marken blir alltför sur, vilket leder till att 
bland annat aluminium fälls ut och skadar 
eller dödar träden. 

Hur mycke t kol som tagits upp av skogs
mark historiskt beror på ti llväxten av träd 
och annat biologiskt material i skogen. Det 
kan därför vara rimligt att modellera utveck
lingen bakåt i förhållande till hu r virkesför
råclet ökat eller minskat.22 Uppskattningsvis 
har det samlade biologiska materialet i sko
gen å rligen lagrat åtta m iljo ner ton under 
de senaste tre till fem decennierna, vilket 
ska relateras till de fem m iljoner ton som 
lagrat, i marken under samma tid.23 Enbart 
träden har ökat med 4,4 miljoner ton mel
lan 1950 och 1995 enligt riksskogstaxering
ama. Dessa siffror är tämligen grova upp
skattningar och man kan på grun dval av 
dessa endast sluta sig till att trädens föränd
r ing motsvaras av e n ungefär lika stor för
ändring i rotsystem , gren verk och buskar, 
samt av en u ngefärligen lika stor ökning i 
markens kol. Detta är de relationer som lig
ger till grund för skattningen här av föränd
ring-ar i skogens kolförråd. 

Aven skogen innehåller stora arealer torv 
och myrmarker, som till en viss del utdikats. 
För närvarande är ungefär tio procen t, e ller 
två miijoner hektar, av Sve riges skogsmark 
utdikad. Det har uppskattats att denna mark 
släpper ut 15 miljoner ton koldioxid per år 



och att den endast skulle ha släppt ut ca fem 
miljone r t0n , ifall den inte dikats.24 Följakt
ligen är det rimligt att räkna så att va1je ut
dikad skogshektar ökar utsläppen tre gånger. 
Vidare är de t rimligt, liksom för den orga
nogena åke1jo rden , att avgränsa systemet så 
att det endas t är den maximala mängden 
utdikad skogsmark i reali teten, de t vill säga 
de två miljonerna hektar, som ä r föremål för 
analysen. 

Efter denna redogörelse fö r de principi
ella källorna och be räkningsmctode rna för 
växthusgaserna övergår nu skildringen till 
ett nedslag vid de o lika hållpunkterna] 800, 
1870, J 930 och 2000 med samman fattande 
tabeller över samtliga icke-energire laterade 
växthusgasutsläpp från jord- och skogsbru
ket. 

Runtl800 
Efterfrågan på j ord fö r spann målsod ling 
steg i Sverige runt sekelskiftet 1800. Behovet 
av spannmål ökade med befolkningsökning
en, som pågått sedan mitten av 1700-talet 
och vid denna tid låg på ca 0,5% per år. De n 
a llde les övervägande de len av den svenska 

Figur 17:3 

befolkningen hade sin utkomst av jordbru
ket med bin~iringar (fiske, j akt, skogsbruk) 
samt hemslqjd och lokala transporter och 
man bodde på landsbygd en. Industrin var 
ännu li ten och mestadels förlagd till lands
bygden . Ved bränsle var den totalt domine
rande energibäraren och utgjorde ca 4/5 av 
a ll energianvändning i Sverige, vil ket satte 
en press på skogsresurserna.25 

Trots a tt Sverige är e tt till ytan start land 
rådd e det viss konkurrens om marken. Lo
ka lt i d e södra och mellersta delarna upp
stod skogs brist, särskil L kring järn bruken , 
som förbru kade stora mängde r träko l. Indu
strin hade fö re träde till veden i statsmakter
nas ögon och man försökte få bönd erna att 
spara. På statlig uppmaning hade Cronstedt 
och Wred e red an på 1760-talet konstrue ra t 
energieffektiva kakelugnar, med många ver
tikala rökgångar som tog vara på värmen 
bäw-c än öppna spisar. Kakelugnarna spreds 
på landsbygden , ofta i en modifierad form 
med pu tsade iställe t för kaklade exteriörer. 
På så vis sparades ved, men samtidigt gjorde 
befolkningsökningen att antalet stugor ö ka
d e. Skogen utsattes för e n hård press och 
man bemödade sig ännu in te så mycket om 

TPlmilien som bidragarl' till ulsläjJ/J: nya plogtyper av järn introducerade i böijan av 1800-talet innebar ö/iade liof
dioxiduisliipp, bland annat på grund flV dess större /1löjni11gsdju/1 och säll all vända u/1/> jorden. 
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skogsåterväxten. Konsekvensen blev en viss 
minskning av skogsförrådet. 

En växande befolkning behövde mer mat. 
Vid denna tid var spannmål helt domineran
de och jord hungern var därmed stor. Incita
menten ti ll att odla upp ny jord var därför 
starka och blickarna riktades mot ängar, 
skogar och m yrmarker. Dessa marker var 
mycket o mfattande i förhållande till åker-
marken. Åkermarken och fastmarksängarna 
stack vid denna tid på många håll upp som 
öar i ett hav av sankmarker.26 Som redogörs 

Tabell 6: 
Årliga nettoflöden av växlhusgaser år 1800 

för i kap. l hade överheten redan under 
1700--talet sett en stor potential i mossmar-
kerna, inte minst de som låg i Norrland, men 
de hade haft svårt att intressera bönderna 
för osäkra och arbetskrävande utdiknings-
projekt. Ett fatal försök med mossodling hade 
igångsatts i slutet av 1700--talet av ivriga stånds-
persone1~ men dessa lyckades inte något vi
dare. Man hade ännu inte böljat utdika skogs-
m ark för att höja skogstillväxten. Fastmarks-
ängar omvandlades däremot kring år 1800 
framgångsrikt till åkermark, vilket minskade 
på kolhalten i den mine rogena marken. 

Antal Utsläppsfaktor Ut~läpp U tsläpp i 
koldioxid

ekvivalenter 
(tusen ton) 

I. M,,1anutsläp/1Ji-än ta111dju.r 
a) nötkreatur 
b) hä,;tar 
c) renar 
c) få r 
d) grisar 
2. lustgas film gödning 

nawrgödsclkväve 
konstgödsel kv;we 

3. Förändrad 111t1llha/l i den 
minerog1ma jordbmksmarh>i1 
Uppodling av fast ängsmark 

Ökat bearbe tningsdjup 

4. j ordbruks,~/alerade 
lorm11t111rer 
a) naturliga 

b) uppodlade 
5. Skogens foriindrade koljöm'ld 
a) tråd 
b) övrig vegetation 
c) fast skogsmark 
d ) naturlig sumpskogsmark 

e) utdikad sumpskogsmark 
Totala utsläp/1 uttryckt i 
koldioxidekvivalent er 

I 468 000 
397 000 
180 000 

I 214 000 
450 000 

47 000 ton 
0 

19 000 
hektar/ år 

J,5 miljoner 
hektar 

0,7 miljoner 
ha 

0 

1 000 
2 miljoner 

hektar 
0 

33 kg/ individ 
I O kg/ individ 
15 kg/ individ 
6 kg/ individ 
I kg/ individ 

2,5 % 
0.8 % 

12,5 lon 
kol/hektar 

77 kg/ hektar 

0,2 kg 
koldioxid/ ni' 

2,5 ton 

koldioxid/ ha 

48 tusen ton metan 
4,0 tusen 1011 metan 
2,7 tusen 1011 metan 
7,3 tusen ton metan 

0,45 tusen ton metan 

11 l 75 r.on lustgas 
0 

240 tusen 
ton kol 

116 tusen ton 
kol 

1,4 miljoner ton 

koldioxid 

5 miljone,· ton 
koldioxid 

I 000 
84 
57 

150 
9,5 

580 

890 

430 

J 400 

0 

I 000 
I 000 

5 000 

0 
12 600 

Kållor: I-Iisloris/1 stali.stik for Sverige, rlrl 2. Uppgift om renar saknas, här har antagits ett oföråndrat värde mellan l 800 
och 1870. Emissionerna av lustgas har beräknats på grnndval av molvikten för kväve och syre, som ä r 14 respektive 
16. Detta innebär att l ton kvih·e motsvarar 1 +16/ 28 ton lustgas, dvs. I ,6 ton lustgas. r ton kol motsvarar 3,7 ton kol
dioxid, e ftersom relationen är ( 12+ 16+ 16)/ 12. I hektar = I O 000 m'. GWP för metan=2 I och för lustgas=310. 
Åkerareal: Hannerberg, D. Svi>mkl agrarsamhä/1,, under 1200 t1r, Stockholm, 1971. 
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Järnplogen började få sitt genombrott vid 
denna tid, till följd av sjunkande relativpri
ser på järn, men fortfarande var majoriteten 
av plogar d elvis av trä. 27 Årdret var vanligt 
förekommande i de lättare jordarna i östra 
Sverige, medan plogen var vanligare på de 
styva lerjordarna i väster och söder. Jorden 
bearbetades a ll t djupare med de nya redska
pen, vilket fick till följd att koldioxid avgavs 
till atmosfären. 

Antalet dragdjur var tämligen stort med 
europeiska mått mätt. De styva le1jordarna 
som dominerade på många håll krävde kraf
tig bearbetning. Boskapen behövde vidsträck
ta arealer betesmark och ängsmark, eftersom 
man ännu inte odlade foder på åkrarna. 
Gödsel från boskapen hamnade under som
marhalvåret på ängarna och i skogarna där 
djuren gick och betade, medan den under 
vinte rhalvåret enklare kunde samlas ihop 
och komma åkrarna till godo. Konstgödsel 
användes ännu inte. 

Min uppskattning av de å rliga flödena av 
växthusgaser år 1800 finns redovisade i ta
bell 6. Skogen står för ca 2/ 3 av utsläppen vid 
denna tid, tamdjuren för ca ] 5% ( om såväl 
metan som lustgas räknas) ochjordbruks
marken för resterande ca 20%. 

Runtl870 
Industrialiseringen h ade börjat skjuta fart 
omkring 1870, men städerna var ännu få 
och små och levnadsbetinge lserna där var 
ofta sämre än på landsbygden. Stora omväJv
ningar hade ägt rum på landsbygden. Skif~ 
tesrörelsen hade sprängt byarna, förän d rat 
odlingslandskapet och höjt produktiviteten 
i jordbruket. Markavkastningen hade ökat, 
likaså mjölk- och köttavkastningen. Dessutom 
hade jordbruket diversifierats vilket ledde till 
längre arbetssäsonger. Sammantaget steg ar
betsproduktiviteten på årsbasis. Befolkning
en hade växt ännu snabbare än under senare 
delen av 1700-talet och de obesuttna hade 
ökat sin andel. Ändå var den genomsnittliga 
inkomsten betydligt högre nu än runt 1800, 
till följd av att produkti,~tetshöjningen mer 
än väl hade uppvägt befolkningsökningen. 

Jordhungern hade lett till att andelen 
ängsmark i förhållande ti ll åkermark hade 
minskat kraftigt i he la landet, men mest i 
skogsbygderna. Omfattningen av nyodlingen 
(här innebärande uppodling såväl av gam
mal ängsmark som av h e lt n y jordbruks
mark) är inte helt klarlagd. Det råder också 
stor osäkerhet om den odlade arealens stor
lek såväl 1800 som 1870 och därmed om hur 
stor nyodlingen var. Ett problem med stati
stiken på området är att det inte råder kon
sistens mellan åkerarealens storlek och ny
odlingens omfattning. Till exempel uppges 
åkerarealen öka med 1,35 miljoner hektar 
mellan 1865 och 1911, medan nyodl ingen 
endast uppgår till 0,465 miljoner hektar. 

I allmänhet har forskarna funnit det tro
ligt att åkerarealens storlek underskattades 
såväl 1800 som 1870. Enligt statistiken upp
gick åkerarealen till 850 000 hektar år 1800 
och 2,4 miljoner hektar år 1870. Hannerberg 
fann att j ordbruksstatistiken uppvisar för 
låga siffror över den uppodlade åkern un
der 1800-talet och gör vissa juste ringar ut
ifrån ett kartrnaterial från Närke.28 Han upp
skattar åkerarealen till 1,5 miljoner hektar 
år 1800 och till 3,0 miljoner hektar år 1865. 
Holgersson menade a tt den riktiga åkera
realen 1865 var 3,3 miljoner hektar, på 
grundval av en uppskattning av befolkning
ens matbehov och markproduktiviteten.29 

Emellertid bortsåg han i sina beräkningar 
från att en viss del av spannmålen, uppskatt
ningsvis minst 15%, producerades från till
fä lliga svedj or i skogen, alltså inte från per
manent åkermark. Därmed behövdes endast 
2,8 miljoner hektar åke rmark.30 En någor
lunda god överensstämmelse me llan dessa 
olika justeringar av statistiken över den od
lade arealen råder alltså och här kommer vi 
att använda Hannerbergs siffror över area
lens storlek och förändring, vilket innebär 
att ca 1,5 miljoner hektar, mestadels ängs
mark, uppodlades mellan 1800 och 1870. 

Det finns inga aggregerade uppgifter om 
hur mycket av den nyuppodlade marken 
som var torvmark, men vi vet att man vid 
denna tid på åtskilliga håll påbörjat u tdik
ningsprojekt av våtmarker. I synnerhet efter 
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1840, då statligt stöd gavs till mossutdikning 
sattes många projekt igång. Fram till 1859 
utgjorde de statligt understödda företage n 
237 och frenesin därefter var minst lika stor 
(se kap. 1). Den därigenom utdikade mar
ken uppgick till 90 000 hektar.31 Om takten 
var densamma på 1860-talet och endast lite 
skedde innan 1840 förfaller ett rimligt anta
gande vara att runt 150 000 hektar moss
mark hade uppodlats mellan 1800 och 1870, 
vilket i sin tur innebär att ca 1,35 miljoner 
hektar fast ängsmark uppodlades. Vid upp
odlingen av ängar frisattes koldioxid medan 
uppodlingen av torvmarker resulterade i 
mer komplexa förändringar av växthusgas
flöden. Vid denna tid använde man sig dess
utom ofta av bränning av torven när man 
uppodlade torvmark, vilket gav extra höga 
utsläpp av koldioxid.32 

I och med att det mesta av den nyupp
odlade marken var ängsmark minskade 
uppodlingen på mängden betesgräs och hö. 
Detta kompenserade man för genom att in
föra vallodling i växtföljden. Odling av när
ingsrika vallväxter hade en dubbel positiv 
inverkan på produktivitete n; dels kunde 
man hålla sig med boskap och hästar, som 

Figur 17:4 

var större och krävde mer foder, dels för
mådde somliga vallväxter (till exempel klö
ver, lucern, vicker) fixera luftens kväve och 
fyllde därmed på markens näringsförråd. 
Behovet av att låta mark ligga i träda mins
kade därmed och den mark som var till
gänglig för odling ökade följaktligen. Betes
markerna minskade och djuren kom i större 
utsträckning att hållas i stallar, vilket förenk
lade insamlingen av gödseln och dess sprid
ning på åkermarken . En större produktion 
(av jordbruksprodukter) per hektar betydde 
en större omsättning av markens näringsäm
nen och för att inte långsiktigt urholka jor
dens näringsförråd var man tvungen att öka 
tillförseln av bland annat kväve. Till viss del 
åstadkoms detta genom stallgödsel och grön
gödsel, och till viss del genom vallväxterna. 
När vallväxterna skördades lämnade de näm
ligen kvar en del kväve i jorden, som kunde 
utnyttjas för efterföljande grödor. Chorley 
och ~aergaard hävdar båda att dessa kväve
fixerande växter var e tt väsentligt inslag i 
den agrara omvälvningen under denna tid.33 

Antalet djur i förhållande till den odlade area
len minskade under perioden 1800- 70, men 
samtidigt ökade mängden gödsel per djur 

Val/odling innebär au man inte bearbetar jorden så mycket som vid annan odling. Nutida försök har visat att man 
vid ett stort inslag av val/odling kan öka lwiförrådet i marken med 5-15 lon f1er hektm: Bilden visar vallar vid Fla
hult år 1899. 
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liksom näringshalten i denna gödsel, så det 
är svårt att veta hur mängden gödsel utveck
lades i förhållande till den odlade arealen. 
Naturgödselmängdens utveckling och när
ingsinnehåll är ett tämligen outforskat om
råde och här kommer en uppskattning av 
naturgödselproduktionen att baseras på ta
bell 2, men en justering görs för att qjuren 
var mindre 1870 än 1914. Dennajustering 
tar sin utgångspunkt i tidigare uppskattning
ar av djurens foder och innebär att hästar 
producerade 85% av 1914 års mängd år 1870 
och kor 74%.31 

Markbearbetningen var djupare 1870 än 
runt 1800, dels för att bättre redskap möjlig
gjorde det, dels för att nya grödor som potatis 
och rotfrukter krävde det. Detta tenderade 
att gradvis minska på markens kolförråd. 

Träden i skogen minskade under perioden 
] 800 till 1870. Detsamma gällde troligtvis för 
övrig växtlighet i skogen och för skogsmarkens 
kol. De första uppgifterna i statistiken om 
utdikning av skogsmark finns för 1873, så 
även om vissa skogsdikningar påbörjades 
under perioden fram till 1870, så var de inte 
av någon större omfattning och således görs 
inget försök att kvantifiera dem här. 

De sammanlagda resultaten för utsläppen 
av växthusgaser från j ord- och skogsbruket 
runt 1870 finns redovisade i tabell 7. Jäm
fört med år 1800 är nu utsläppen fyra gång
e r så stora. Den kraftiga minskningen av skog, 
sam t naturlig sumpskogsareaJ, ligger bakom 
drygt 80% av utsläppen och jordbruksmarken 
svarar för en lite större andel än tamdjuren 
av resten. Utdikad torvmark inom jordbruket 
svarar för ca fyra procent av de totala utsläp
pen. 

Runt 1930 
Runt 1930 var Sverige ett industrialiserat 
land. Trots att åkerarealerna låg runt sitt hi
storiska maximum hade landsbygden delvis 
avfolkats och folk flyttat in till industristä
derna. Runt 200 000 människor hade läm
nat landsbygden mellan 1890 och 1930. De 
traditionella landsbygclsbaserade industri
erna som järnbruk och sågverk hade minskat 

sin andel av industriproduktionen och nya 
branscher som pappersindustri, kemisk in
dustri , grafisk industri , och verkstadsindu
stri, vars produktion var förlagd till städerna, 
hade expanderat. Industri med hantverk 
sysselsatte nu en fjärdedel av befolkningen, 
medan jordbruket sysselsatte en tredjedel.35 

Befolkningstillväxten var fortsatt hög och 
låg runt 0,6% per år mellan 1870 och 1930. 
Även jordhungern fortsatte under perio
den, men drevs till skillnad från tidigare i 
högre utsträckning av morötter än av piska. 
De teknologiska och narurvetenskapliga land
vinningarna f1isatte arbetskraft från det regel
rätta jordbrukandet, och möjliggjorde sam
tidigt en mer framgångsrik nyodling. 

En omfattande nyuppodling av torvmark 
hade ägt rum sedan 1870 stimulerad av in
stitutionella förändringar som Lagen om 
dikning och torrläggning (1879), den statliga 
Låneodlingsfonden (1884) och bildandet av 
Svenska Mosskulturföreningen ( 1886). Stor
leken på elen torvmarksareal som utdikades 
och uppodlades mellan 1870 och 1930 torde 
röra sig om ca 550 000 hektar (från 150 000 
hektar till 700 000 hektar) om vi utgår från 
de undersökningar som gjordes för 1920 
och som visade att arealen då var ca 650 000 
hektar. Mossodlingen fortsatte även under 
1920-talet för att klinga av under 1930- talet 
(se kapitel 2, s. 84-87). Den totala åkerarea
len var 3,7 miljoner hektar runt 1930. Delta 
innebär en ökning med ca 0,7 miljoner hek
tar ~edan 1870, till största delen torvmark 
som uppodlats. 

Alt odlingen runt 1930 var mer fram
gångsrik än 1870 berodde delvis på att man 
nu använde konstgödsel i lämplig avväg
ning. Innan 1870 var det blygsamma mäng
der gödsel som importerats, mestadels gua
no från Sydamerika, men från 1870-talet 
växte användningen av konstgödsel stadigt. 
Det riktigt stora genombrottet för konstgöd
seln kom emellertid först efter andra världs
kriget. Gynnsamma erfarenheter av konst
gödselns verkan samt dess bekvämlighet 
ledde för en tid til l en försummelse av tillva
ratagandet och vården av kreatursgödseln 
och kompostberedningen. Sedan man upp-

417 



täckt att kreatursgödseln vanligtvis lider 
stora fö rluster av växtnäring och särskilt av 
kväve började större uppmärksamhet ägnas 
åt dess bevarande. Man blandade tonjord i 
gödseln för att minska avgången av näring. 
Dessutom ägnade man sig å t noggrannare 

sammanpackning av gödselstaden för att 
hindra luftens inträngande i gödseln och ut
torkning.36 Den tillgängliga gödseln fördela
des jämnare på grödorna i omloppet än vad 
som var fallet 1870, då man ofta lagt he la 
gödselrnängclen på trädesskiftet. 

Tabell 7: 
Nettoflöden av växthusgaser 1870 

l. Meta11utsläpp från tmndjur 
a) nötkreatur 
b) hästar 
c) renar 
c) fär 
d ) grisar 
2. Lustgas frå.n gödning 

naturgödselkväve 
konstgödsel kväve 

3. Förändrad mull/,a/t i den 
mine,·ogena jordbruksmarken 
Uppodling av fast ängsmark 

Förändrat bearbe tningsdjup 

4. j ordlm1k1Yelaterade 
lorvmf!l11er 
a) naturliga 

b) uppodlade 

c) bränning av torven 

5. Skogens fariindrade lw!Jörrå.d 
a) tn'id 
b) ö,~·ig vegetation 
c) fast skogsmark 
d) naturlig sumpskogsmark 

e ) utdikad sumpskogsmark 
Totala utsliif1f, utt,)•cl<l i 
lwldioxidehvivalenter 

Antal 

1 501 000 
428 000 
180 000 

1 595 000 
354 000 

65 000 ton 
965 ton 

19 000 
hektar/ år 

2,85 miljoner 
hektar 

0,55 mi!joner 
ha 

0,15 miljone r 
ha 

2 miljonerm3 

2 miljoner 
hektar 

0 

Utsläppsfaktor 

45 kg/ individ 
11 kg/ individ 
15 kg/ individ 
7 kg/ individ 

1, 1 kg/ individ 

2,5 % 
0,8% 

12,5 ton 
kol/hektar 

77 kg/ hektar 

0,2 kg 
koldioxid/ m' 

1,2 kg 
koldioxid/ m2 

4.5 kg kol/ m3 

2.5 ton 

UL,läpp 

68 LUsen ton metan 
4,7 tusen ton metan 

2, 7 tusen ton 
11 tusen ton metan 

0,39 Lusen ton metan 

2 600 Lon lustgas 
12,4 ton lustgas 

240 LUsen 
ton kol 

219 tusen Lon 
kol 

1,1 miljoner ton 
koldioxid 

l,8 m iljoner ton 
koldioxid 

0,33 miljoner Lon 
koldioxid 

5 miljone r ton 
koldioxid 

Utsläpp i 
koldioxid

ekvivalenter 
(Lusen ton) 

1 400 
99 
57 

230 
8,2 

800 
4 

890 

8 10 

1 100 

1800 

330 

12 000 
12 000 
12 000 
5 000 

0 

49 000 

Källor: Konstgödsel: bearbetn ing av Sta1Tansson, J-Å (1995): Sven.sitt smö1; /Jroduktion, kon.rnmtion, utrikesha11del I 861-
1913, Lund swdies in Economic History 3, avhandling, tabell 35, sumpskogar: Lustra under 200.1 och 2002, Histo
risk statistik för Sverige, de l 2, uppgift om renar år 1870 finns endast för Norrbonen, har extrapolerat för.Jäm tlands 
län och Västerbotten från uppgifter 1885. Emissionerna av lustgas har beräknats på grundval av molvikten för kväve 
och syre, som är 14 respektive 16. Detta innebär att 1 ton kväve motsvarar l + 16/28 wn lustgas, dvs. 1,6 ton lustgas. 
För bränning av torv för odling har antagits att ca hälften av marken brändes vid denna Lid till en djup av 20 cm. Det 
innebär att 0,07 miljoner hektar brändes mellan 1800 och 1870, vilket producerade totalt 140 m iljoner m' torv och 2 
miljoner 1113 per å r. Bulkdensiteten för kol uppska ttas till 4,5% (av en kubikmeter färsk torv är 45 kg kol) Bergner et 
a l, 1995, Vad innehåller lorv?, SLU och l kg kol motsvarar 1+32/ 12;3,7 kg koldioxid. GWP för metan;21 och för lust
gas;3J 0. 1 hektar; 10 000 m' . 
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Människospillningen togs vid denna tid 
på många håll bättre tillvara genom bered
ning av kalk och torvmullspudrett. Å andra 
sidan betydde införandet av WC att alltmer 
av näringen i avföringen gick förlo rad till 
vattendragen. 

Från att ha varit in riktad på att odla spann
mål på mossmarken under 1800-talet över'
gick man under d e förs ta decennierna på 
1900-talet alltmer till att odla vallväxter och 
emellanåt potatis. Detta passade mycket bätt
re för näringshalt, vattenh alt och struktur 
hos denna typ av mark. Svenska Mosskultur
föreningens sammanslagning med Svenska 
Betes- och Vallföreningen 1939 är ett uttryck 
för den in tima kop plingen mellan vallod
ling och mossodling. Detta torde i det stora 
hela ha bidragit till att minska utsläppen av 
växthusgaser från den organogenajorden 
per areal, eftersom vallodling ger mindre 
utsläpp än spannmålsoclling. Potatisodling
en hade rotalt sett minskat sin andel sedan 
1870, då elen legat på 5,5% och låg nu på 
3,6% av den odlade arealen .37 Man kan där
för fönnoda att potatisodlingens omfattnin g 
på den organogenajo rden inte var så stor så 
att man behöver ta någon hänsyn till att po
tatisodling släpper ut mer växthusgaser än 
spannmålsodling. 

Mängden träd i skogen , som minskat un
der 1800-talet, hade nu bö1jat öka igen. Skogs
vårdslagen från 1903, som krävd e åtgärder 
för återväxten i skogen , gjorde sitt ti ll för 
detta, men dessutom fanns renodlade ekono
miska skäl till förbättringen genom att efter
frågan på de klenare virkesdimensionerna 
gjorde ett rationellt skogsbruk med kalhugg
ning och sådd/ återplantering lönsam. Detta 
gjorde skogen till en betydelsefi..1ll sänka för 
atmosfäriskt koldioxid. Sam tidigt o rsakade 
emellertid skogsdikningarna att viss skogs
mark förlorade stora mängder lagrad kol. 
Omkring sekelskiftet tog skogsclikningarna 
ordentlig fart på såväl statlig skog som skog 
ägd av skogsbolagen. Dikningarna nådde 
sin absoluta toppunktomkring 1930-31 med 
2 300 km diken enbart på statsskogarna.38Det 
s tatistiska m aterialet är tämligen gott för 
statsskogarna genom Skogstyrelsens och se-

dermera Domänstyrelsens årsberättelser. 
För de e nskilda skogarna är det sämre ställt, 
men Lindberg har hittat uppgifter hos skogs
vårdsstyrelserna som säger att minst 120 000 
km utdikades och bäckrensades mellan 1905 
och 1958. Man kan i en skattning av den to
tala skogsutclikn ingen utgå från statistiken 
över de statliga skogarna och multiplicera 
upp de nna med en fakto r om man känner 
den ungefärJjga relationen mellan utdikning
en på statlig skog och privat skog. Lindberg 
anger att på de statliga skogarna dikades och 
rensades 45 000 km mellan 1873-1958. Efter
som Lindbergs uppgifter över den statliga 
och den privata utdikningen täcker d elvis 
olika perioder har det varit nödvändigt att 
gå till statistiken för att få fram relationen 
mellan statlig och privat clikning. Tabell 8 
anger elen årliga nydikningen (det vill säga 
inte bäckrensning och underhållsdikning) 
på de statliga skogarna. Und er hela perioden 
1873-1930 nydikades 33 340 km och fram till 
1905 nydikades 7 035 km. Dessa uppgifter 
kan ligga till grund för en skattning av utdik
ningen på privata marker. Relationen mellan 
stailig och privat dikning för pe1ioden 1905-
58 är ( 45 000- 7 035) / 120 000, det vill säga 
cirka 1/3. Om vi antar samma relationer för 
perioden 1870-1930 blir uppskattningen att 
133 360 km (4x33 340) nydikades totalt i de 
svenska skogarna under perioden. Tyvärr 
saknas i de flesta fall uppgifter om den di
kade markens areal. På grundval av de få ta
liga uppgifte r som ges i statistiken av dikade 
km och sammanhörande area le r verkar 
"bå tnaden", det vill säga nyttan , ligga på runt 
å tta hektar/ km på 1870-tale t och runt elva 
hektar/ km runt sekelskiftet. Lindberg ang
er rela tionen till 4,2 hektar/ km i slutet av 
1950-talet. Det är givetvis svår t att veta ifall 
de olika siffrorna återger varierande genom
snittlig båtnad över tiden, e ller ifall de sna
rare är e tt uttryck för osäkerheten i sådana 
bedömningar. Här kommer siffran åtta hek
tar / km att användas genomgående. De t 
innebär att ca 1, 1 miljoner hektar utdikades 
mellan 1870 och 1930. De tta motsvarar en 
ökning med 5,5 miljoner ton koldioxid ut
släpp från denna skogsmark. 
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Tabell 8: 
Årlig nydikning inom de allmänna skogarna 

År Km År Km År 

1874 74,5 1886 54,6 1898 
1875 60,8 1887 60,4 1899 
1876 65,0 1888 56,1 1900 
1877 73,3 1889 52,8 1901 
1878 84,0 1890 77,2 1902 
1879 59,3 1891 124,0 1903 
1880 53,4 1892 124,0 1904 
1881 42,6 1893 90.4 1905 
1882 41,9 1894 127,0 1906 
1883 30,7 1894 108,0 1907 
1884 45,0 1896 127,0 1908 
1885 52,7 1897 202,0 1909 

Källa: BiSOS, serie Q, SOS, serie Q. 

I tabell 9 sammanställs utsläppen av växt
husgaser från j o rd och skogsbruket år 1930. 
Den mest dramatiska förändringen sedan 
1870 är a tt skogen har ändrat roll från att 
vara en stor kä lla till att bli "en sänka" för 
utsläpp. Detta gör att d e övriga utsläppen 
från jordbruket mer än väl uppvägs och net
toresultatet blir negativa utsläpp, d e t vill 
säga jord- och skogsbruket tar upp mer växt
husgaser från atmosfären än det släpper ut. 

Runt2000 
Runt millennieskiftet 2000 ser jordbruket 
markant annorlunda ut än de t gjorde 1930. 
Förändringen kan beskrivas som attjord
bruket har industrialiserats. Den tekniska 
omvandlingen i denna sektor, baserad på 
elektricitetens och förbränningsmotorns in
förande, samt en omfattande användning av 
konstgödning och bekämpningsmedel har 
bidragit till att ¾ av jordbruksenheterna 
lagts ner och att endast ca fem procent av 
befolkningen sysslar med j ordbruk inklusive 
binäringar. Ändå är produktionen större än 
elen var 70 år tidigare . 

Den uppodlade arealen är 800 000 hek
tar mindre år 2000 än den var 1930 och 
ängsmarken uppgår endast till ca 350 000 
hektar. Gamla uppodlade mossmarker har 
växt igen e lle r restaurerats till våtmarke r 
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Km År Km År Km 

129,0 1910 489,8 1922 l 118,0 
167,0 1911 456,5 1923 1 508,0 
234,7 1912 514.3 1924 1 7.56,0 
282,0 1913 549,6 1925 1 889,0 

l 0 18,8 1914 814,8 1926 2 145,8 
l 122,2 1915 529,0 1927 2 280,8 
l 281,3 1916 492,2 1928 2 197,0 

860,0 HIJ 7 123,2 1929 2 116,0 
576.6 1918 244,9 1930 1 867.'l 
707,6 1919 597,3 
584,9 1920 763,3 
723,9 1921 l 260,0 

igen. I Skåne och Halland, där man anlagt 
våtmarker, har man fått en god närsaltreduk
tion till läg re kostnad än i reningsverken . 
Nya torvmarker har emellertid samtidigt ta
gits i anspråk för bränntorvsbrytning sedan 
1980-talet: årligen ca 300 hektar.39 Fodersä
den har ökat sin andel på bekostnad av andra 
foderväxter, potatisodlingen har halverats, 
och oljeväxter och övriga växter har ökat. '10 

Dessa odlingsförändringar ha r påverkat 
växthusgasflödena, eftersom en allt mindre 
del av den odlade j orden numera ligger fri
lagd. Mot denna trend står em ellertid att 
allt mer j ord ligger i träda sedan slutet på 
SO-talet för att förhindra överproduktion 
och dumpade priser påjordbruksprodukter. 
Runt år 2000 uppgick jord i träda till ca tio 
procent, medan den 1930 var endast sex till 
sju procent. Inga försök görs emellertid i 
denna artikel att uppskatta förändringar av 
växthusgasflöden till följd av förändrade 
grödor på den minerogenaj orden. 

Konstgödselanvändningen ökade kraftigt 
mellan 1930 och 2000. I synnerhet kväve
givorna ökade, från ca fem kg per hektar till 
80 kg per hektar:11 Man har på senare tid 
försökt begränsa mängden kvävegödsling så 
att elen blir optimal för skördarna och inte 
orsakar för mycke t urlakningsförluster, 
bland annat genom regler från 1995 om hög
sta antal djur per hektar. Normen är högst 



1,6 mjölkkor eller 10,5 slaktsvin per hektar på 
det enskilda företaget. 42 Den enorma ök
ningen av konstgödselanvändningen ha r 
höj t markproduktiviteten, vilket medfört att 
den minerogena åkermarken i allmänhet 
fungerat som en liten nettosänka för kold i
oxid medan den organogenajorden fortsatt 
att släppa ut koldioxid. Den h ögre arealav
kastningen och mer frekventa vallodlingen 
har på många håll bidragit till att bygga upp 
humuslagret något i d en minerogena åker
marken. Specialiseringen har emellertid inne
buri t att djurh ållningen koncentrerats till 

Tabell 9: 
Nettoflödeo av växthusgaser 1930 

vissa regione r och spannmålsodlingen till 
andra, så alla j ordar har därför inte främjats 
av vallodlingens positiva bidrag till humus
u ppbyggnaden. U ppskattningsvis har mull
halten sänkts med 0,2 procentenheter på 
j ordar där man drivit ensidig spannmålsod
ling. Där djurproduktion varit dominerande 
har mullhalten istället höj ts något.43 

Jordbearbemingsdjupe tligger runt 20 cm, 
men å andra sidan använder man ofta meto
der för bearbetning som inte vänderjorclen 
i lika hög grad som 1930, vilket torde mot
verka kolfrisättningen i någon utsträckning. 

Antal Utsläppsfaktor Utsläpp Utsläpp i 
koldioxid

ckvivalenter 
(tusen ton) 

I. iVleta.11utsläppji-ån tenndjur 
a) nötkreatur 
b) hästar 
c) renar 
c) får 
cl) grisar 
2. Lustgas från gödning 

naturgödsel kväve 
konstgödsel kväve 

3. Förändrad inullhalt i den 
111inerogena jo1dbrul,smarkm 
Uppodling av fast ängsmark 

Fö rä ndrat bearbetningscljup 

4. fordb ruhsrelaterade 
lorvma,il.er 

a) naturliga 
b) up podlade 
5. Skogens förändrade lwljörråd 
a) u-äd 
b) övrig vegetation 
c) fast skogsmark 
cl) naturlig sumpskogsmark 

e) utdikad sumpskogsmark 

Totala utsliif1p ullryckt i 
kol</ioxidehvivalenl~r 

2 632 000 
571 000 
279 000 
449 000 

l 445 000 

106 tusen ton 
18,5 lusen ton 

2 , 1 tusen 
hektar/ år 

3,0miljoner 
hektar 

0 
0,7 miljoner ha 

0,9 miljone r 
hektar 

1,1 miljoner 
hektar 

50 kg metan/ individ 
J 6 kg metan/ indi,~d 
J 5 kg metan/ indi,id 
8 kg meLan/ individ 

1,3 kg metan/ ind ivid 

2,5 % 
0,8 % 

l 2 ,5 ton/ he ktar 

77 kg/hektar 

I , 1 kg koldioxid / rn" 

2,5 ton 
koldioxid/ hektar 

7,5 ton 
koldioxid/ hektar 

130 tusen ton metan 
9, l tusen ton metan 
4,2 rusen ton metan 
3,6 tusen to n metan 
J ,9 tusen ton metan 

2 650 lon lustg--<1s 
148 ton lustgas 

26 rusen 
ton kol 

231 tusen 
lon kol 

7,7 miljoner ton koldioxid 

2,2 miljoner ton 
koldioxid 

8,2 mi ljoner lon 
koldioxid/ hektar 

2 700 
190 
88 
76 
40 

1310 
73 

97 

850 

0 
I 800 

- 10 000 
- 10 000 
- 10 000 

5 000 

0 

-6 500 

Källor: SOS.J o rdbruk och Boskapsskötsel år 1930, Gödsel: För mängd kväve från konslgödsel använclsj,rnsson, S. L. 
"Hande lsgödseln i jordbrukets rmionaliseri11i;sprocess", Lanlbruhsveckan, 1963. Staffanssons uppskattning att 20% av 
kvävet kommer frå n konstgödsel används för skattning av naturgödselns mängd vid denna tid . I kg N motsvarar 1,6 

kg lustgas. GWP lör metan=2 I och för lustgas=310. 
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Trädvolymen i skogen har ökal sedan 
1930-talet, mest till följd av en medveten 
skogsvård, men även till fö\jd av att skogen 
gödslats med kväve från fossila bränslen . 
Skogen fungerar således även år 2000 som 
en sänka för atmosfäriskt kol. Skogsutdik
ningarna fortsatte fram till 1990-talet, men 
kom a tt begränsas från 1990 då statens bi
drag upphörde och slutade helt 1997 då e tt 
dikningstörbud kom.4'1 

I tabell 10 redovisas flödena av växthusga
ser från jord- och skogsbruket år 2000. Ut
släppen ligger nu högre än 1930 då nettout
släppen rent av var negativa, men de är fort
farande låga i jämförelse med hur det var på 
1800-talet. Utdikad sumpskog är den enskilt 
största källan till utsläpp av växthusgaser vid 
denna tid med 15 miljone r ton per åt. Även 

Figur 17:5 

utdikade torvmarker för jordbruket är en 
stor källa med tre miljoner ton per år. 

Diskussion 
En avsikt med denna studie har varit att få 
fram en bild av hur växthusgasflöden från 
torvmarkers utdikning har förhållit sig till 
andra typer av utsläpp inom jord- och skogs
bruket. Beräkningarna ovan av växthusgas
flöden från markförändringar och djurhåll
ning ger, trots en del grova approximatio
ner, dels ett begrepp om storleken hos olika 
slags utsläpp, dels en bild av de totala utsläp
pens storlek, se diagram l. De t visar sig att 
torvmarksutdikningen spe lat en viktig roll 
och är den näst största källan till växthusga
ser från sektorn. 

Skogen kan vara både källa och sänka far atmosfärisk koldioxid. Skogens stora betydel5e far utsläf1jJen av växthusgaser 
blir central för varje uppskattning av u tsläpp, vare sig det gäller historiska tider eller.framtiden. I många områden, 
som i Sve1ige, beror detta till rlel j1å att skogarna också innehåller stont mängder lorvmarke1: B ilden ur Svenska 
Mosskultu1föreningens arkiv föreställer en ''försumpad" skog vicl Komosse, kring sehelskiflet 1900 (för debatten om 
skogsfarsuinpningen vid dennct tid, se kajJ. 8). 
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Den ojämförligt viktigaste faktorn är 
emellertid skogens förändrade kolförråd, 
vars betydelse är så stor att den överskuggar 
de övriga fyra faktorerna. Det bör dock fram
hållas att skattningarna av virkesförrådet 
under 1800-talet är osäkra, samt att viktning
en här, som innebär att skogens kolförråd 
varierar tre gånger så mycket som kolet i trä
den , visserligen bygger på bästa tillgängliga 
approximationer, men att dessa är rätt grova. 
Ändå kan man våga hävda att under 1800-
talet orsakade skogshållningen stora utsläpp 
av koldioxid, men att den förbättrade skogs
vården och kvävegödningen från fossila 
bränslen under 1900-talet gjorde skogen till 
en sänka för koldioxid. År 2000 balanserade 
skogen som sänka alla övriga icke-ene rgi
r elaterade utsläpp inom jordbruket, och 

Tabell 10: 
Nettoflöden av växthusgaser 2000 

1. Metanutslä/Jj1 från tamdjur 

a) nötkreatur 
b) hästar 
c) renar 
c) får 
d) grisar 
2. Lustgasji-ån gödning 

naturgödselkväve 
konstgödselkväve 

3. Förändrad mu/lhalt i den 
minerogena jon/brul1S1narhen 
4. jordbrv.ksrelatemd11 
torvmarker 

A.111.al 

J 684 000 
89 000 

221 000 
432 000 

l 9 18 000 

3 1 tusen ton 
175 tusen ton 

1930 blev nettoeffekten av att skogen fun
gerade som sänka och j ordbruket som källa 
att sektorn totalt sett agerade sänka, trots att 
såväl utsläpp från torvmarksutnyttjande och 
metanutsläpp från husdjur låg på topp vid 
denna tid. Förutom utsläppen i förbindelse 
med de jordbruksrelaterade torvmarkerna 
(diagram 1) har to rvmarksutnyttjandet ge
nom sumpskogsdikning också spelat en be
tydande roll i skogens förändrade kolförråd. 
Förändrad mullhalt i den minerogenajord
bruksmarken samt lustgas från gödning har 
varit de två m inst betydelsefulla faktorerna i 
växthusgasbalanserna, medan metan från 
tamcljur spelat en något viktigare roll . 

De absoluta utsläppen av icke-energirela
terade växthusgaser från jord- och skogsbru
ket kan jämföras dels med koldioxid från 

Utsläppsfaktor 

55 kg / individ 
18 kg / ind ivid 
15 kg / individ 
8 kg / individ 

1,5 kg / indi,~d 

2,5 % 
0,8% 

Utsläpp 

93 tusen ton me tan 
1,6 tusen ton metan 
3,3 tusen ton metan 
3,5 tusen ton me1.an 
2,9 tusen ton metan 

0, 775 tusen ton lustgas 
1,4 tuse n ton lustgas 

- 0,25 milj lon kol 

U tsläpp i 
koldioxid

ekvivalenter 
( tusen LOn ) 

l 900 
34 
69 
74 
61 

380 
6!:10 

-925 

a) naturliga 
b) uppodlade 

0,4 miljoner hektar 
0,3 mi ljoner ha 

0,2 kg ko ld ioxicl/ m2 

1,0 kg koldioxicl/ m' 

0,8 miljoner to n koldioxid 
3 miljoner to n koldioxid 

800 
3 000 

5. Slwgens fdrändrrule koljörråd 
a) träd 
b) övrig vegetation 
c) fast skogsmark 
e) naturlig sumpskogsmark 
f) utdikad sumpskogsmark 

hektar 
Totala utsläPfJ uttryckt i 

koldioxidekvivalenler 

0 
2,0 miljoner 7,5 ton/ ha 

koldioxid 
15 m iljoner LOll 

- 7 000 
-7 000 
- 7 000 

15 000 

83 

Källor:Jordbrukssratistisk årsbok, Lustra, GWP för me tan=2 1 och för lustgas=3J0, -7000 för skogen är ge nomsnitt för 
pe rioden 1986-95. Orn man tar genomsnitt för perioden 1930-1995 istället bli r det -14600. 
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fossila bränslen i sektorn, dels med det eko
nomiska utbytet, mätt som sektorns fö räd
lingsvärde, se tabell 11. De fossila bränslena 
inom jord- och skogsbruket spelade ingen 
roll förrän efter and ra världskr iget d å trak
toriseringen kom igång. År 2000 ökas följ
aktligen utsläppen tjugofaldigt av att vi med
räknar fossila bränslen i sektorn. 

Sektorn ökade värdet på sin produktion 
med 1,4% å rligen mellan 1800 och 1870, 
medan växthusgasutsläppen ökade med 
1,9% per år. En stor del av ökningen i växt
husgaser under denna period motsvaras så
ledes av en höjd ekonomisk produktion, 
dock inte hela. För perioden 1870 till 1930 
fortsätter produktionen att öka kraftigt m ed 
1,0% per år, men nu sänks utsläppen och 
blir till och med negativa, vilket innebär att 
skogen tar upp mer koldioxid än vad som 
släpps ut av andra källor inom sektorn. Un
der perioden 1930- 2000 bromsas produk
tionsökningen upp till blygsamma 0,1 % per 
å r, och sektorn krymper relativt övriga sek
torer i samhället, som växer betydligt snab
bare. Ändå ökar arbetsproduktivite ten kraf
tigt, genom att antalet sysselsatta minskar, 
vilket möjliggörs genom den tekniska utveck
lingen med mekanisering, moto1;sering, han
delsgödsel och bekämpningsmedel. Växt
husgasutsläppen från sektorn ökar kraftigt, 
men kommer u-ots de t inte upp i samma ni
våer som på 1800-tale t, ens när användning
en av fossila bränslen medräknas. 

Totalt sett gav 1800-talets jord- och skogs
bruk långt större icke-energirelaterade växt
h usgasu tsläpp än vad 1900-talets gjorde. 
Detta ger en positiv bild av den ekonomiska 
u tvecklingens miljöpåverkan. Det är givetvis 
av intresse att se hur dessa växthusgasut
släpp från jord- och skogsbruket fö rh åller 
sig till de totala utsläppen av koldioxid från 
fossila bränslen i Sverige under dessa år, vil
ket återges i diagram 2. Det är ju de totala 
mängderna växthusgaser som påverkar kli
matet. 

Här finner vi förvånande nog att Sveriges 
totala växth usgasutsläpp i ett nettoperspek
tiv var av ungefär samma storlek dels 1800 
och 1930, dels 1870 och 2000, fast källorna 
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skiljer sig åt. Att de totala växthusgasemis
sione rna i Sverige var ungefär lika stora 
2000 som 1870 torde förvåna många. 

Hur kan då det svenska mönstret beskri
vas? De empiriska studier som gjorts över 
miljöproblem i förhållande till ekonomisk 
tillväxt kan indelas i fyra grupper4": 1) Miljö
problem som faktiskt stadigt minskar med 
tillväxten, såsom brist på rent vatten och ren
hållning. 2) Miljöproblem som växer stadigt 
i flerta let länder (framförallt sopberg och 
koldioxid), men undantag finns som Sverige 
som har vänt koldioxidkurvan neråt från 
1970-talet genom att plana ut energianvänd
ningen och byta energibärare. 3) Miijöpro
blem som först ökar och därefter minskar, 
så att relationen mellan miijöbelastningen 
och BNP liknar en omvänd u-kurva, vilket 
har benämnts miljökuznetskurvan, efter Si
mon Kuznets som postulerade e tt likartat 
mö nster mellan tillväxten och den ekono
m i ska ojämlikhe ten. Miljökuznetskurvan 
stämmer framförallt på lokala utsläpp till 
luft och vatten av SO

2 
och sotpartiklar, men 

gäller även avskogningsproblemen i stora 
delar av världen .'JG 4) Miljöproblem som lik
nar en N-kurva. Dessa problem ökar en pe
riod för att därefter minska, men ökar sedan 
på nytt. Detta gäller koldioxid i vissa län
der.47 

Hur förhåller sig då våra preliminära re
sultat här till dessa fyra olika mönster? Trots 
att vi inte har tidsseriedata är det möjligt att 
skönja ett mönster som liknar det fjärde fal
let, dvs N-kurvan, med en uppgång mellan 
1800 och 1870 och därefter en kraftig minsk
ning till 1930, varefter en ökning har ägt rum 
igen. Dessa resultat modifierar bilden som 
uppkommer när endast koldioxidutsläpp 
frå n fossila bränslen beaktas, då Sverige 
uppvisar ett tydligt miljökuznetsmönster. 
Detta visar på betydelsen av att beakta alla 
växth usgasemissioner i den historiska kart
läggning, som ligger till grund för modelle r
ingar av växth usgasemissioner och till följd 
av ekonomisk tillväxt. Om Sverige sedan är 
e tt undantag, liksom landet är det för koldi
oxidutsläpp från fossila bränslen , eller följer 
e tt generellt mönster behövs det fler länder-



Tabell 11: 
Relationen mellan föräd)jngsvärdet och växthusgaserna inom jord- och skogsbrukssektorn 

Förädlingsvärde, 
miljoner k.r, fasta 
priser, 1910-12 års 
prisnivå 

1800 205 
1870 543 
1930 970 

2000 1 047 

60000 

50000 

40000 

30000 

20000 -

10000 

0 
~ C Cl 

-10000 
.:!, ~ .!: 
E (J) "O 

~ ra ,o 
-20000 Cl Cl 

(J) 
o(l) 2 .l;:: 

-30000 ra 
Ql 
E 

Icke-energirelaterade Utsläpp från fossila 

utsläpp, r.usen wn bränslen i sektorn, 
koldioxiclekvivalentcr msen ton 

koldioxiclekvivalenter 

12 800 0 
49000 0 
-6100 0 

83 2 000 

"O :.E 
~ 
C .D 
:~ "E 
;E .Q, 

Totala utsläpp i 
sektorn, tusen ton 
kolclioxidekvivalcnter 

12 800 
49 000 
-6 100 
2 100 

0 1800 

■ 1870 I 
0 1930 

I 12000 

Diagram 1: 
Jordbrulissehtorns nettoutsläpjJ av icke-energirelaterade växt hmgaser 1800, 1870, 1930 och 2000, uttrycltt i tusen 
ton lwldioxidehvivalenter. Summan år 2000 är nära noll och är därför inte synlig i figuren. 

60000 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

0 

-10000 
1800 1870 

D icke-energirelaterade växthusgaser 
från jord- och skogsbruket 

■ C02 från fossila bränslen totalt 

n C02 från fossila bränslen i jordbruket 

Diagram 2: 
Tcke-ene1girelaterade växthusgasulsläpjJ i jord- och skogsbruket i jämförelse rned de totala koldioxidulsläjJpen frän 
fossila bränslen i Sverige sarnt med dem från jord- och slwgsbruhel, uttryckt i tusen ton lwldioxidekvivalente,: 
Källor: För icke-eneJgirelaterade växthusgase,; se tabellerna 6, 7, 9, 10. För totala koldioxid utsläfJfJ från fossila 
bränslen, se Kander 2002, Koldioxidutsläpp från fossila bränslen i jord och skogsbruket år 2000: SCB databaser på 

nätet. 
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studier för att kunna fastslå. Något som pe
kar i riktning mot att det skulle kunna vara 
ett generellt mönster är att avskogningspro
blemen löses i många länder, samtidigt som 
andra växthusutsläpp ökar. Allt blir inte bara 
värre. 
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VÄDEROBSERVATIONSBOK från Torestorpsmoss
ens försöksfält. De meteorologiska observa
tionerna var grundläggande för verksam-

VECETATIONSKARTA över en blandmyr av ut
präglad kalktyp: en ouppodlad del av my
ren vid Mosskulturföreningens försöksgård 
Gisselås ijämtland. Kartan ingår i Gunnar 
Boobergs doktorsavhandling (1930) om 
Gisselåsmyrens växtsociologi och utveck-
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heten vid försöksgårdarna. Denna liggare 
är från försöksgården Torestorp, en mil sö
der om Flahult, vilken startades av Svenska 
Mosskulturföreningen 1906 som komple
ment till Flahults försöksgård. Den lades 
ned 1918 p.g.a. att den för försöksverksam
heten viktigajärnvägsförbindelsen upphör
de, men man hann genomföra "en hel rad 
utomordentligt intressanta försök". Klima
tet visade sig vara ogynnsamt, som så ofta i 
myrmarksområden. Den 29/ 6 1907 sJog 
man det absoluta köldrekordet för juni i 
Götaland, - 7,5 grader. På likartat sätt har 
Flahult de absoluta köldrekorden för april 
och oktober (se sid. 96) . Frostproblemen 
studerades i olika avseenden, nattfrost var 
j u "mossodlarens svåraste fiende". (Svenska 
Mosskulturföreningens arkiv, Riksarkive t, 
foto F. v. Feilitzen) ♦ Fredrik vonFeilitzen 

lingshistoria, en motsvarighet till Hugo 
Osvalds avhandling (] 923) om Komosse i 
Småland. Båda gjorde en stor del av av
handl ingsarbetet under tjänstgöring som 
botanist vid Mosskull-urföreningen. Bilden 
visar den komplexa strukturen med skarpt 
avgränsade växtsamhällen; bredden mot
svarar 280 meter. Mörkgrått och ljusblått är 
s.k. flarkar (böljor) , där växtligheten dött 
av dränkning. Ljusgrått (tvärstreckat) är 
igenväxta flarkar. Orangeröda partier är 
öar avvitmossa (med fjällbjörk och mar tall) 
ofta omgivna avvitmossmattor (ljusorange), 
som ligger kringspridda på kärrytan . På 
denna finns starr (grönt), tuvsäv och sn ip 
(brunt), axag (gult) och blåtåtel (mörkvio
lett). Bäcken nedtill omges av lövkärr och 
runt fastmarksön (vitt) finns blåbärstallskog 
(kJarrötl). Sammanlagt antecknades 152 
arter. Befintliga "krondiken" (blått), hade 
förvånansvärt liten inverkan på kringligg
ande vegetation. En vegetationskarta kunde 
ha viss praktisk betyde lse för myrodlingen: 
vitmossöarnas omfattning avgjord e hur 
stort behovet var av flåhackning (bild s. 
239) och de kunde liksom flarkar förklara 
fläckvis sämre skörd, där det krävdes extra 
j ordförbättringsåtgärder. ♦ 
Fredrik von Feilitzen 



KAPITEL 18 

Mosskultur och landskap 
- en historiskgeografisk analys 

Annika Hansdotter Strandin 

I denna uppsats presenteras resultatet från 
e n jämförande studie av två skilda svenska 
socknar med syfte att studera hur andelen 
myrjord - det vill säga myrmark, såväl kärr 
som mossar, som dikats och brukats och/el
le r brukas - kan lokaliseras och förstås i det 
svenska jordbrukslanclskapet. I första hand 
är det två områden som studerats översikt
ligt: Gröclinge socken i Stockholms län och 
Fännesluncla socken i Västra Götalands län. 
Utöver elen översiktliga an a lysen har delar 
av socknarna också studerats i detaij. Målet 
med analysen är att visa hur bruket av myr
marker som åkermark kan te sig lokalt, samt 
hur bruket skiijer sig åt i två olika svenska 
områden. 

Val av områden och källor 
Om moss- eller egentlige n myrodlingen stu
deras i agrarhistorisk litteranir framstår nyod
lingen på m ossar och kärr under 1800-tale t 
och tidigt 1900-tal som en företeelse som har 
haft en överväldigande påverkan på och om
fattning ijordbrukslandskapet. 1 Till exempel 
skriver Michael Löfroth: "Under den agrara 
utvecklingen har våtmarker i stor utsträck
ning dikats och tagits i anspråk och huvud
sakligen omvandlats till åkermark ... Markav
vattning i stor omfattning p åbö1jades först 

under senare hälften av 1800-talet. "2 August 
Håkansson framhåller i Agrarhistoria au "om
fattningen av myrdikningen för landet som 
helhet var stor. Genom all verksamheten på
gick i avsevärt över e tt århundrade var det 
många stora arbeten som hann genomför
as".3 Ste n-Erik Wallin skrive r att "Sveriges 
jordbruk till stor del är knutet till tidigare våt
marksregioner ... ".1 För att smdera om detta 
stämmer med det verkliga förloppet måste 
man dock genomföra en studie som tar sin 
utgångspunkt i landskapet. Detta kommer 
sig av att det finns en skillnad mellan å ena 
sidan en diskussion eller debatt, i detta exem
pel kring myrodlingen, och å andra sidan de 
faktiska uttryck elen har gett upphov till i 
landskapet. Det finns skillnader mellan en 
intention, ett fattat beslut och dess utfall lik
som mellan en skriven rapport om ett för
lopp och själv förloppet. Alla dessa de lar ut
gör tillsammans en hel het som är berättelsen 
om det skedda. Vad jag vill n å genom att ar
beta med Janclskapel som utgångspunkt är 
utfallet, det som skell i landskapeL U tifrån 
detta är avsikten att undersökningen senare 
skall vara möjlig att utvecklas till vad som kan 
beskrivas som en sam hällsekologisk under
sökning, där individernas, i detta fall bruka
ren och dennes fami ijs, samspel med den 
omgivning de verkar i tas som utgångspunkl 
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fö r analysen.5 Det är ett samspel som sker på 
många plan både socialt och i naturmiijön. 

Denna studie får alltså ses som en inled
ning till ett större arbete och jag vill i detta 
skede nå det skedda genom att se på resul
taten av handlandet i landskapet och utifrån 
detta se de handlande individerna, snarare 
än att uteslutande studera de strukturer och 
tankar som ligger bakom masskulturen som 
en samhällsförbäLtrare, och som diskute ras 
i en rad andra uppsatser i d enna antologi 6 
Som Marie Stenseke uttrycker de t: "Varke n 
ideströmningar, regler, teknisk utveckling 
e ller marknadskrafter verkar dire kt i land
skapet. De är faktorer som tillsammans med 
personliga erfarenheter, egna resurser och 
den sociala livssituationen, bildar beslutsun
d erlag för de enskilde."7 

Avsikten var att i utgångsläget fj ärma mig 
från de skriftliga källorna, och därför har va
let av områden utgått från landskapet, istället 
för att jag i första hand använt mig av sådana 
källor som kan leda mig till gårdar som varit 
en del av mosskulturen. Jag ville heller inte 
genom till exempel Mosskulturföreningen 
finna intressanta områden, för att istället från 
den faktiska förändringen i markanvänd
ningen finna mark som var odlad för att se
dan kunna se o rsake r till utdikning och ny
odling. Jag anser a tt detta kan vara ett sätt 
att se hur utbredd myrodlingen faktiskt var. 

Denna avsikt har alltså vägle tt mig i valet 
av undersökningsobjekt. Vale t av Grödinge 
på Södertörn i Stockholms län gjordes efter 
att det vid studier av orienteringskartor har 
visat sig att det finns intressanta dikade om
råden där. Dessa är kartor som genom sin 
skalnivå tydligt redovisar en omfattande in
form a tion om exempelvis höjd, sankmark, 
beståndsgränser och diken. Det gör att det 
är relativt lätt att ringa in intressanta dikade 
områd en, som troligen är tidigare myrmar
ker. Eftersom inget annat kartmaterial kan 
ge all denna information måste orienterings
karto rna anses som oslagbara i jakten på 
myrjord. 

Tyvärr gör just skalnivån och det faktum 
a tt kartorna bara täcker delar av landet, att 
det inte blir hanterba rt att arbe ta med ana-
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lyser över e tt större område. I arbetet med 
den fortsatta analysen harjag därför fått an
vända mig av ekonomiska kartor ochjo rd
artskarLor i första hand. Dessutom har även 
historiska häradskartor använts. Valet av 
Fänneslunda skedde utifrån målet att göra 
en jämförelse mellan Grödinge och ett av 
Sveriges mossrikaste områden.Jag lämnade 
i det här sammanhanget orienteringskar
torna på jakt efte r ett område där and elen 
torvmark skulle vara exceptionellt hög och 
över vilket det skulle finnas både en tryckt 
jordanskarta och en häradskarta för området. 
U tifrån dessa kriterier hamnade vale t på Ås 
härad mellan Borås och Ulricehamn, närma
re bestämt på Fänneslunda socken. 

Kartanalysen 

Översiktlig analys 
För att göra en heltäckande inventering av 
odlingsmarken i de båda socknarna har en 
kartanalys m ed e tt överlägg av åke rmark 
och myrmark använts. Överlägget av dessa 
två lager visar var åkermarken ligger på eller 
i anslutning till karterad myrmark. Objek
ten som lyfts ut ur kartan (vektoriserats) för 
analysen är den karterade åkermarken på 
den ekonomiska kartan från 1950-talet och 
kanerad myrmark på SGU:s trycktaj ordarts
karta. För att ta fram åkermarken har d e 
ekonomiska kartorna från år 1951 använ ts i 
den första analysen över Grödinge. I Fän
nesl unda är den j ämförbara ekonomiska 
kartan från 1950-talet så sen som från året 
1959. 1 d e t fallet har då valet blivit att an
vända häradskartan från 1890 för analysen 
av åkermarken. Dessa val har sin orsak i att 
det mellan d e äldre eko no miska kartorna 
från tidigt 1950-ta l och de nyare tryckta sker 
en a llmän avveckling av åkerjord samt en 
betydande avveckJing av myr:jordarna. 

Kartanalysen ger en bild av sockn ens 
åkermark som inte skall tolkas som en sann 
och he ltäckande bild av vad som skett före 
eller under dessa år. De t vi får är en genera
liserad bild av den karterade åkern och myr
marken som kan fungera som en hjälp för 



att finna områden intressanta för mer detal
jerade analyser och studier. Ändå m åste 
denna översiktliga bild anses vara värdefull, 
då den på en småskalig nivå kan fånga ett 
större område och visa på områdets karak
tär i många aspekter, till exempel hur stora 
gårdarna och åkermarkerna är samt andelen 
myrmark och hur den ligger i anslutning till 
åkermarken. 

Detaljstudie 
I den övergripande analysen har olika områ
den valts ut som trolig myrjord och dessa 
har sedan studerats på olika sätt i fallet Grö
dinge och Fänneslunda. Orsaken till detta 
är det skiftande kartmaterial som finns att 
tillgå för de olika delarna av landet. 

I fallet med Grödinge har fyra tidssnitt 
för varje av de olika utvalda områdena stu
derats för åren 1871, 1906, 1951 och 2001. I 
dessa har analysen koncentrerats till föränd
ringen i den m ark som i den översiktliga 
analysen konstaterats vara trolig my~jord. 
Valet av tidssnitten är helt avhängigt det 
kartmaterial som finns att tillgå. Här använ
des de två trycka häraclskartor som finns , 
elen ekonomiska kartan från 1951 samt en 
modernare fastighetskarta från 2001. 

För Fänneslunda har den översiktliga 
analysen kompletterats med en fördjupad 
undersökning, då de åkrar som enligt den 
första analysen troligen var myrmark gåtts 
igenom och följts upp vad be träffar deras 
benämning i den lagaskifteskarta som finns 
för socknen från 1919. Ytterligare har åker
marken till Fänneslundas 39 torp som finns 
på häraclskartan från 1890 lyfts ut (vektori
serats) och jämförts med myrmarken för att 
se hur stor andel av torparna som brukat 
my1jord. I Fänneslunda finns dock inte sam
ma mqjlighet att göra jämförelser under 
1800-talet, då det inte finns två häradskartor 
från olika år att tillgå. 

Grödinge 
Naturlandskapet i Gröclinge karaktäriseras 
av åsar, förkastnings branter och sprickda]ar. 
Då det är ett landskap som låg under den 

senaste istidens högsta kustlinje, ligger den 
odlade sed i men tära jorden i sprickdalarna 
omgivna av kuperad skogsmark. Generellt 
är sprickdalsterrängen re lativt fattig på våt
marker och i de fall de kan finnas är de re
lativt små. I Crödinge skvallrar dock många 
av namnen i området om att det trots allt 
inte helt saknar våunarker. Här har många 
åkrar både kärr och mosse som ett slutled i 
namnet, som till exempel Dalkarlskärret, 
Långkärr, Hästkärret och så vidare. Enligt 
den våtmarksinventering som genomfördes 
i Stockholms län under 1990-talet kan man 
också se att endast 14 procent, det vill säga 
ca tolv kvadratkilomete1~ av länets inventera
de våtmarker kan betraktas som opåverkade 
av mänsklig aktivitet. De är ofta påverkade 
av clikning i samband med skogsbruk, men 
även av dikning och sjösänkning som har 
syftat till att vinna ny jorclbruksmark.8 I Grö
dinge, som tillhör länets ytterområclen, har 
inte våunarken påverkats lika starkt som i de 
mer tätbebyggda centrala delarna av länet. 

Kulturlandskapet i socknen domineras av 
ett antal herrgårdar med storskaligt odlings
landskap, med alleer, parkanläggningar, man
gårds- och ekonomibyggnader. Det finns dock 
även ett flertal äldre byar med kringliggande 
mer bruten odlingsmark och lågt liggande 
åkrar, som först efter att dikningstekniker för
finats har kunnat tas i bruk som åkermark. 
Typiskt för odlings bygder under högsta kust
lii"tjen är att åkrarna under historisk tid legat 
lite högre upp i terrängen. Detta då de lågt 
liggande jordarna ofta varit för tunga och 
haft för låg vattengenomträngning för att 
bruk som åkermark skulle vara möjligt. I 
socknen finns ett flertal områden med hög 
bonitet, det vill säga hög kvali tet på odli ngs
marken (bland annat vid Viacl, Näs, Snäck
stavik, Östra Bröta, Uringedalen och Kagg
hamraåns dalgång) .9 

C rödinge socken och Botkyrka socken ut
gör tillsammans Botkyrka kommun. Dess 
närhe t till Stockholm har spelat en roll redan 
under tidig historia. Under 1600-talet då 
statsmakten centraliserades flyttade många 
adelsmän närmare staden. Delar av dem 
valde då det område som nu utgör Botkyrka 
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Mynnarhs- och åkeranalys i Grödiuge sochen. Kartan är el/ resultat av den översiktliga analys som genmnfarts av 
Grödinge sochen. De ljust grå ytorna är r1kermark /zärntad från den elwnomiska kartan frrln 1951 och den svarta 
myrmark (kärr och mossar) hämlad från jordartskartan från 1950. Överläggen av dessa två ytlager i lwrtan visar 
var i socknrm del jJå 1950-talet t,vligen fanns dikade mossar eller kärr som brulwls som åkmnark dvs. my1jord. 
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kommun, där kronan också ägde mark fr.amst 
i norra delen av kommunen , som utgörs av 
Botkyrka socken. 10 I den södra delen domi
nerade dock självägande bönder och fidei
kommissegendomar. Bland annat tack vare 
fideikom missegendomarna har Grödinge 
socken ett bevarat odlingslandskap11 och an
ses vara en kulturhistoriskt värdefull bygd, då 
den trots sitt läge i närheten av Stockholm är 
relativt opåverkad av tätortsutbyggnaden , 
samt då många byar och torp ligger i ursprung
ligt läge. 

Kartanalys 
Kartan i figur 1 visar bygränserna från 1800-
talet, samt tre kategorier av grå till svarta 
ytor. Av dessa visar de svarta ytorna mynnar
ken och de grå ytorna åkermarken samt de 
rastrerade svarta ytorna där de båda över
lappar varandra. Dessa är de i detta samman
hang mest imressanta, då det visar var åker
marken breder ut sig över det som karterats 
som myrmark. Kartan visar även var åkern 
ligger på mark som enligtjordartskartan 
från 1950-talet har ett tunt ytlager av torv. 
Den na visas i kartan med en enligtjordarts
kartan öve rensstämmande liggande s-for
rnad symbol. 1 den senare kategorin mark 
kan vi troligen finna d elvis bortodlad12 myr
jord, i bruk eller nedlagd. 

Inom området finns tre större myrjordar 
som är delar av kärr som dikats och som är i 
bruk på 1950-talet. Dessa är Berga som lig
ger socknens mellanvästra ytterkant, Marie
berg/ Snäckstavi k centralt i socknen och 
Östra Bröta i sydöstra delen av socknen . 

Berga 
Den första av de tre myrodlingar som pre
senteras närmare är Berga i västra delen av 
socknen. 

J ordartsanalysen visar att en stor del av 
åkern på 1950-talet ligger på ett kärr som 
sträcker sig över en stor del av gårdens tidi
gare utmark (fig. 2). 

Berga är en av Grödinges äldsta byar och 
på 1500-talet socknens största by, med fyra 
gårdar. På 1800-talet flyttas huvudgården 
västerut och det gamla byläget fick senare 

namnet Bondberga. Gården laga skiftades 
1846. Skiftet innebar dock inga flyttar av 
gårdar utan alla Bergas gårdar bevarades på 
bytomten. Efter skiftet utökades åkermar
ken västerut. 13 

J kartan från 1871 (fig. 3) ligger Bergas 
bytom t till öst och ägorna sträcker sig till 
största delen väster ut mot sockengränsen. 
Byn ligger på ett större impediment och har 
sin ängs- och åkermark runt om på alla si
dor. Västerut från bytomten, väst om vägen 
som går mellan det icke namngivna båts
manstorpet och torpet, ligger den mark som 
översiktsanalysen visade vara brukad myr
mark. På denna karta kan vi se att delar av 
denna redan är brukad som åker medan vi 
mellan torpen Stenbacken och Nybygget ser 
delar av myrmarken som var i bruk som 
ängsmark. Däremellan har en del av myr
marken karterats som "mossar och kärr" en
ligt beskrivningen till kartan. Detta visar att 
marken måste ha haft karaktären av myr
mark, vilket visar att överlägget medjordarts
kartan i detta fallet ger en rättvisande bild 
av hur marken uppfattats av de som studerat 
den i fält. Flera av de övriga myrmarker som 
finns i kartan från 1871 överensstämmer 
med dem som visats i den översiktliga analy
sen. Den skillnad som kan ses borde kunna 

·--------------- ---~ } 

Figur 18:2 

I 
/,, I 

~ ,, ,•~,~7/ I 

~~ -, I• I 
I 
I 

'I I 
I 

8#'': ______ _., ____ ~/~ ·~#~ 
Utsnill över Berga ur figur 1. Mynnarhs- och åker
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Detaljerad kartstudie av /3e,ga. De fyra tidssnillen utgörs av figur 3 hiiradskartan från 1871, figur 4 häradskarta 
från 1901, figur 5 ekonornisk karta frän 1951 sarnt figur 6 Jastighetskartafrån 2001. I de fyra kartorna sorn visas 
kan den faräncbing sorn shett i ålierrnark och &yläge studl'ras. 
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förklaras antingen i skillnaden i tid mellan 
jordartskartan från 1950 och denna karta el
ler i skillnaden i metoder och tekniker som 
använts vid kartering och tekniker vid klass
ningen av markslag. Myrmarkers karaktär är 
inte heller konstant utan kan ha förändrats 
mellan karteringstillfällena. 

T ill Berga by finns år 1871 e lva torp, varav 
det som heter Berga Nytorp är huvudgår
den i byn och ligger sydväst inom ägogrän
serna. I kartan från 1901 (fig. 4) har också 
namnet Berga överförts till tid igare Berga 
Nytorp och på Bergas tidigare bytomt finns 
på 1901 års karta inget namn. En jämförelse 
mellan de två häradskartorna visar att också 
ängsmarken på myrmarken strax väster om 
torpet Nybygget samt vid det tidigare torpet 
i syd ovanför Kilstugan nu är delvis uppod
lade. Inom Bergas ägor finns nu endast två 
ängar kvar, den ena i slutet av myrmarken 
nedanför Erikslunds åker och den andra 
strax intill gränsen i nordöst mot Marieberg. 
Övriga ängar har tagits i bruk som åker. 
Störst är den nya åkern vid Berga (tidigare 
Berga Nytorp) och den nya åkern norr om 
det gamla byläget som på denna karta sak
nar namn. I och med flytten av gården sked
de en förskjutning av gårdens cenm1m, och 
myrjorden hamnade centralt i ägorna istället 
för att som tidigare tillhört de bortre åkrar
na, varmed den troligen fick en ökad bety
delse. 

Vid jämförelse av de två ekonomiska kar
torna från år 1951 (fig. 5) och 2001 (fig. 6) 
kan man se att vid karteringen 2001 har i 
stort sett all elen vid sekelskiftet uppodlade 
my1jorden tagits ur bruk, även den som ta
gits i bruk före år 1871. Av betydelse för 
upprätthållandet av myrmark är bland an
nat åkerns läge i förhållande till gården. 
Eftersom Berga efter flytten låg i myrjordens 
närhet kunde man förvänta sig att den skul
le ha varit i fortsatt bruk. Studerar vi kar
torna närmare kan vi dock se att bynamnet 
Berga år 2001 återigen är skrivet i närheten 
av det gamla byläget som här heter Bond
berga. Detta då den nyare gården Berga vid 
Berga Nytorp revs 1973.1-1 På platsen finns 
idag endast en ladubyggnad. Marken ägs 

idag av Stockholms stad. Trots omfattande 
nedläggningar av åker är fortfarande den 
tidigare ängen vid Berga (Berga Nytorp) i 
bruk som åker även vid karteringen 2001. 
Detsamma gäller elen tidigare ängen som 
brukas som åker vid Bondberga (Berga). 

Odlingsmarkens utbredning idag är myck
et lik den som går att se på 1846 års laga 
skifteskarta, innan uppodlingen av kärret, 
men en stor skillnad i dagens landskap är att 
det saknas hus och människor. 

Marieberg/Snäckstavik 
Nästa område som studerats närmare är ett 
kärr som ligger över gränsen mellan mar
kerna på dagens Marieberg och Snäckstavik 
centralt beläget i socknen. 

Både Marieberg och Snäckstavik är herr
gårdar med huvudbyggnader från 1700- och 
1800-talen. Snäckstavik är socknens äldsta 
säteri , som byggdes 1642. Marieberg blev 
det sist tillkomna säteriet 1705. Som ett av 
Södennanlands första blev Marieberg redan 
på 1720-talet instiftat som fideikommiss.15 

På häradskartan från 1871 (fig. 8) kan vi 
se att Mariebergs åkermarker tidigt låg på 
elen västra delen av ägorna. På kartan kan 
de ses som den del som ligge r ovanför vägen 
som går från Gröclinge kyrka söderut mot 
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Figur 18:7 
Utsnitl över Marieberg/Snäck.stcivik urfigur l. Myr
marks- och åkeranalys i Grödinge socken. L iksom i 
figur 2 visar det rastrerade svarta. området den yta där 
cU,er och myrmark överlappar varandra vid överlägget 
vithel tyder på att åkern i detta område består av myr
jord. 
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Detaljerad kart.studie av Marieberg/Snäckstavih. De fyra tidssnillen utgörs av figur 8 härad.skar/an från 1871, figur 
9 härad.skartajrån 1901, _figur JO ekonomisk karta från 1951 samt figur 11 Jastighetsharta från 2001. f rle fyra 
harto-rna som visas lwn dm förändring som skett i åker och ängsmark studeras. 
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Snäckstavik. Nedanför vägen mot Kyrksjön 
låg den största delen av gårdens ängsmar
ker. Merparten av denna ängsmark ligger 
enligt elen översiktliga analysen på myrmark. 
I figu r 9 har största d e len av denna ängs
mark utmed vägen och mellan Kyrksjön och 
Tyskbotten tagits i bruk som åker. På den 
tidigare ängsmarken låg sjön Kyrksjön. På 
1871 års häradskarta är denna karterad med 
blå färg och tydliga gränser. År 1901 har 
sjön en förändrad form och området i och 
kring denna har markerats som "mosse". Ett 
om råde öster om sjön brukas fortsatt som 
äng men i övrigt har ängen blivit åker eller 
"mosse". Kyrksjön kom liksom många andra 
mindre ajöar i ocllingsbygclerna att helt eller 
delvis försvinna. På kartan från år 1950 finns 
en liten del av sjön kvar, men år 2001 har 
både sjön och namnet Kyrk~jön försvun nit 
från kartan. Trolige n är det ett resultat av 
elen cl ikning som myrjorden i dess närhe t 
krävt, med ytsänkning och igenväxning som 
följd. I detta fall tolkas detta skedda som en 
bieffekt då marken som vu nnits vid sänk
ningen av sjön inte har tagits i bruk. 

Liksom i Berga ser vi i Marieberg/Snäcksta
vik exemplet att ängsmarken på myrjorden 
vid sekelskiftet 1900 tas i bruk som åkermark. 
Awecklingen av my1jorden under 1900-ta
lets senare del är dock inte lika omfattande 
här som i Berga. I den övre delen av kärret 
awecklas dock en del av åkermarken redan 
före 1951. En relativt stor åker sydöst om 
Kyrksjön tas ur bruk mellan 1951 (fig. 10) 
och 2001 (fig. 11). De t finns dock en li ten 
v-formad åker kvar i ytterkanten av my1jor
clen. Att östra vingen fortfarande brukas är 
troligen e tt resultat av dikningen, som vi 
kan se på elen ekonomiska kartan från 1950-
talet. Den västra vingen ligger enligtjordarts
analysen su·ax utanför kärret. 

Östra Bröta 
Den sista av de tre områden som detaljstu
derats i Grödinge är det område som ligger 
sydöst i socknen nämligen Östra Bröta. 

Liksom vad beträffar Berga finns det be
lägg för att byn Östra Bröta har funnits se
dan 1600-talet. Första gången Bröta nämns 

i skriftliga källor är redan på 1450-talet i 
samband med en tvist. Från 1600-talet finns 
två gårdar i Bröta, Östra och Västra Bröta. 
Från att byarna på 1600-talet har bestått av 
två gårdar vardera var Östra Bröta vid Laga 
skiftet 1858 socknens största by med tio 
hemman. Det var också elen by där skiftet 
fick störst effekt och sju av gårdarna belades 
att flytta ut från bytomten. w 

I den översiktliga analysen visade överläg
get likt de övriga exemplen, ett större kärr 
som brukades som åkermark på 1950-talet 
(fig. 13). I kartan över Östra Bröta har vi 
detta område till största delen söder om by
tomten. Den breder ut sig från Marielund 
norr om Östra Bröta bytomt till Soldattor
pet Petersberg i söder nästan ända fram till 
Storvreten i öst. På häradskartan från år 
1871 (fig. 14) ser vi att delar av kärret är 
uppodlat till åkermark men att stora delar i 
den sydöstra delen är ängsmark. På den tidi
gare häradskartan har inte området nedan
för ängen karterats som "mossar och kärr", 
men däremot har en tarm från dess sydväst
ra del noterats, som sträcker sig mot den 
njurformade myrmarken öster om den stör
re myrmarken enligtjordar tskartan. På den 
senare häradskartan från år 1901 har de 
största delarna av elen södra större ängen 

, 
~- ------- ,,,,_,,.,, ---- - ----- -- - -- --------" 
Figur 18:12 
Utsnill över Östra Bröla ur figur l . Mynnarks- och 
åkeranalys i Gröclingr socken. Liksom i figur 2 och 7 
visar det rastrerade svarta området den yta där åker 
och myrmark överlaj1fxir varandra vid överlägget vilket 
tyder på ott åkem i della område beslår av m:yrjord. 
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Figur 18:15 

Figur 18:13-16 .. 

Figur 18:14 

Figur 18:l6 

Detaljerad kart.studie av Ostra Bröta. De fyra tidssnitten utgörs av figur 13 härad.skar/an från 1871, figur I 4 häracls
karla ji·ån 1901, figur 15 ekonomisk karta från 1951 sam/ figur 16 fastighetskarta fi'ån 2001. 1 de fyra kartorna 
som visas framgår den förändring som shett i åker och ängsmark. 
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tagits ur bruk, medan en d el utmed vägen 
brukades som åker och en mindre d el fort
satte brukas som äng. Den nedlagda delen 
samt ett stycke nedanför den na karterades 
här som "mosse". Det har även tillkommit 
två relativt stora mossar inom denna del av 
Östra Bröta vid denna kartering. Av de sex 
ängar som fanns inom området 1871 åter
står endast den redan nämnda mindre äng
en i myrma rken. På häradskartan från å r 
1901 finns en nyodling i utmarken på det 
nedre kärret i d en sydöstra d elen av Östra 
Brötas ägor. 

På 1951 års karta (fig. 15) kan vi notera 
att det nu finns ett torp med namnet Ljung
hem på nyodlingen vid d et nedre kärret. Nu 
har också den sista delen av ängen på kärret 
o dlats upp. Den åker som tagits i bruk vid 
Ljunghem på 1950-talskartan har (fig. 16) 
år 2001 awecklats. De övriga delarna av myr
j orden är år 2001 i fortsatt bruk. Möjligen 
var även Lindängen nordöst om Östra Bröta 
huvudgård ett torp etablerat på myrjord, 
det vill säga den större äng som 1901 tagits i 
bruk som åker. På kartan från 1901 finns en 
tarm av myrmark karte rad mellan d enna 
åker och en åker sydöst utmed den nyan
lagda vägen upp till Lindängen. Myrmarken 
i koppling till åkrarna kan tyda på att även 
dessa tidigare varit myrmark eller våta mar
ker. 

Resultat Grödinge 

Mader blir åker 
I Grödinge har samtliga exempel som stude
rats på en mer de taijerad nivå visat sig vara 
kärr som innan de tagits i bruk som åker
mark varit brukade som mader eller våt
marksängar. Detta gäller de som tagits i bruk 
efter år 1871. Undersökn ingen visar också 
att odlingen på mossar å tminstone in o m 
d etta områd e utgör en ytterst liten de l av 
myrj o rden. Detta då alla de exempel som 
konstaterats via översiktsanalysen rör bruk 
av kärr. Detta stämmer med resultaten från 
våtmarksinventeringen som visade att an
delen opåverkade kärr är betydligt färre än 

antalet opåverkade mossar.17 Godsen och 
områdets sociala sammansättning har haft 
betydelse för behovet av nyodling. Förutsätt
ningen var att kunskapen, behovet, arbets
kraften och de naturgivna förutsättningarna 
var rätt för att n yodling skulle kunna ske. 
Laga skifte t förberedde de stora gemensam
hetsföretag som skedde vid mitten och slutet 
av 1800-talet, som till exempel sjösänkning
ar och uppodlingar av kärr och mossar. 18 

Detta hade dock ingen nämnvärd effekt i 
Grödinge, där gårdarna ofta redan innan 
skiftena var spridda och byarna endast inne
höll e tt fåtal gårdar. Godsen och gårdarna 
berördes knappast alls av skiftena, då deras 
mark redan oftast var samlad i en enhet. 19 

I området skedde dock en betyd ande ny
odling och ökning av åkerarealen under 
slute t av 1800-talet. Orsake n till detta var 
bland annat elen be tydande ökningen av 
torpställen och småhemmansägare. Grö
dinge hade sitt befolkningsmaximum på 
1880-talet, och detta var en förutsättning 
som krävdes för nyodlingen: det krävs näm
ligen en större arbetsinsats för nyodling än 
för att hålla en befintlig åker i bruk. Detta 
innebär att nya ytor endast kunde tas i bruk 
då överskott på arbetskraft funnits .20 Den 
ökning som skedde verkar dock h elt ha le
gat inom det för marken rimliga expansions
spannet. Kärren var ofta eftertraktade som 
åkermark, medan mossarna som tidigare 
påpekats måste ha legat på gränsen för det 
rimliga, varför de endast togs i bruk då alter
nativ inte fanns. I Grödinge verkar alternativ 
ha funni ts. 

I o mråden under högsta kustlinjen place
rades odlingarna högt upp för att förhindra 
vattenskador på gr ödorna. Först d å det 
fanns ett ökat behov av åkerarealer bö1:jade 
man odla j ord som krävde clikning. Den 
eventuella utdikning av området som skett 
för ängsbruket kan också ha förenklat över
gången till åkermark. Dessa marker var där
för bland de första att odlas upp när behove t 
av mark ökade, samtidigt som förutsättning
arna gavs för en förändring där ängen fick 
allt mindre betydelse. Orsaker till föränd
ringen ligger i större agrara förändringar 
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med ny teknik,järnplogar och clikningstek
nik, ändrad växtföljd och införande av han
clelsgöclsel. 

Under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal 
skedde en markant ökning av antalet torpa
re i Sverige. I Gröclinge skedde elen största 
ökningen mellan åren 1825 och 1830, då 
antalet torp ökade från 105 stycken till 152. 
I en jämförelse med grannsocknen Botkyrka 
kan man se att det där inte sker samm a ök
ning av antalet torpare: där kan man istället 
se e t t betydande antal statare.21 Torparna 
och statarna var nödvändiga för herrgårdar
nas drift och det vore intressant att studera 
skillnaden mellan socknarna när det gäller 
organiseringen av denna arbetskraft och 
hur detta påverkat bruket och organisering
en av landskapet. 

Grödinges torp ligger ofta i anslutning 
till byarna och torpens jord är ofta svår att 
urskilja från byjorden på en översiktlig nivå. 
Därför kan inte i denna undersökning av
göras hur många av torpen som låg på myr
mark. I cletaljunclerökningen vid Östra Brö
ta kan som tidigare nämnts konstate ras att 

Figur 18:1 7 

det fanns två torp som etablerats på myr
mark mellan åren 1871 och 1907. 

Ytterligare e tt par åkrar som pockar på 
uppmärksamhet vid s tudier av Grödinge 
finns i Stora Uringe direkt norr om Östra 
Bröta. I Stora U ringes ägor finner vi på det 
ekonomiska kartbladet från 1951 två åkrar 
med kärr som efterled i namnet (fig. 17) . 
Det är "Dalkarlskärre t", som korsas av vägen 
strax öster om Stora Uringes bytomt, samt 
"Slåkärret" som ligger ytterligare österut. 
"Dalka rlskärret", som på 1951 års karta är 
karterat som "Betesmark på tidigare åker", 
är enligt jordartskartan från 1950 delvis kärr. 
I akten till laga skifteskartan från 1846 be
nämns Dalkarlskärret som "Nyplogad kärr
mylla sand och ler botten". Finns det under 
myrmarken e tt sedimentärt underliggande 
j ordlager såsom gyttjelera, kan man fortsätta 
odlingen även efter torvens bortodling, om 
man kan reglera vattennivån. Det är dessa 
myrodlingar som oftast går a tt bruka under 
längre tid. När torven oxiderat och sjunkit 
samman kan man fortsätta att brukajorden 
uncler. 22 Namnet "Dalkarlskärret", som är 

Del av Stora Uringe i Grödinge socken. Två av byns åkrar har namn med !!ärr i slutledet, Slåkärret och Dalkarls
kärret. Båda namnen berättar något om åkmrna, förutom att de är tidigare rnynnark kan namnen säga oss något 
om. dess tilllwinsl och tidigare bruk. 
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återkommande i flera delar av Sverige, talar 
möjl igen om hur dikningen gick till på detta 
kärr. En av de uppgif'ter som utfördes av de 
arbets,·andrande dalkarlarna, även kallade 
herrarbetarna. var just dikningsarbeten. Ett 
annat van ligt förekommande namn som ta
lar om bruket av myrmarkerna är Slåkärret. 
På l 951 års karta ser vi en åker med eu tyd
ligt markerat dike utmed hela åkerns längd. 
Tiuar vi på akten till laga skif'teskartan be
nämns Slåkärret som "ängsmark och sidvall". 
Sidvallsängar är eu annat namn för ängs
mark som ligger på naturligt våta marker 
om till exempel vid sjöar, vauendrag e ller 

på myrmark, det ,~Il säga samma bruknings
form som med ett annat namn benämns som 
mader. Våtmarksslåttern och sidvallarna gav 
ett behövligt til lskou till hårdvallsängarna 
och har i no rra Sverige ännu i sen tid ofta 
v,11·it avgörande för krearurshållningen.~3 Det 
var vanligt au sidvallsängarna inte kunde slås 
varje å r såsom hå rdvallsängarna. och olika 
metoder har också använts för alt förbättra 
dess avkasming, som till exempel reglering 
av vattenflödet till en form av översilnings
ängar och dammängar. l norra Sverige hade 
det slagna starrgräset lika goda näringsvär
den som vallhöet medan det i södra och 
mell ersta delarna av Sverige hade en något 
sämre status.1 ' Uppodlingen anses vara den 
största orsaken till att denna typ av natur
ängar tagits ur bruk i hela landet. Ä\'en de 
förbätu-adejordbruksmetoderna som kom
mit att användas har gjort att vallodlingen 
har kunnat ske på åkrar som tidigare använts 
för sädesodling.~5 

Avveckling av myrjorden 
Orsakerna till avvecklingen av my1jorden 
var flera, och eftersom de inte all tid var di
rekt relaterade til l marken utan låg på elt 
socialt plan kan de vara svåra att utreda. A,·
veckling av åkerjord kan till exempel bero 
på arvsskiftcn och försäijning av jord, men 
det finns också mer direkt fysiska orsaker till 
au myrjorden avvecklas. Vid Östra Brötas 
torp som har en konare brukningsperiod 
på myrjorden kan försumpn ingen ha spelat 
en roll. Vanligt är au my1jordcn krävde om-

dikning efter 30-40 år.2
" En orsak till ned

läggningen kan vara att det vid tillfället för 
omdikning inte fanns tillräckligt med a r
betskraft tillgänglig fö r au deua skulle vara 
ett lönsamt företag. 

I Crödinge kan S1ockholms stad s stora 
markinnehav ha haft betydelse för föränd
ringen i bruket a\' myrmarkerna, då de j ord
brukare som arrenderar marken brukar 
stora sammanslagna enheter. Myrjorden un
der 1900-talets slut benämns med begreppet 
tillskottsjorcl. För att tillskottajorden skall 
vara lö nsam au bruka måste jordbrukaren 
ha överskottstid som kan läggas på bruket av 
myrjorden, som trots sin låga avkastning då 
blir lönsam. De stora enheterna gör att någon 
överskottsticl knappast är tillgänglig varmed 
bruket inre ger ett Lillskort till elen totala eko
nomin. Stor betydelse för förändringen i bru
ket av my1:jorden hade också elen allmänna 
nedläggning av åkermark som skedde under 
1960-talet på grund av överproduktionen. 

Fänneslunda 

Bakgrund Fänneslunda 
Naturlandskapet i Fänneslunda känneteck
nas av sitt läge över högsta kustlinjen med 
osorterade stenrika jordarter som krävde, 
relativt de seclimentärajorclarte rna, en be
gränsad dikning. Genomsläppet av fukt ge
nom jorden gav förutsäuningar som ti llät 
grävn ing av kanaler med ganska ston av
stånclY Bygdens talrika myrmarker som lik
som övrig odlingsbar mark är rik på sten har 
brukats för bete och odling. Mängden sten 
har gjort det kostsamt i arbetskraft med od
ling och nyodling. Stenmängden kan dock 
ha varit mindre i myrmarken än i fastmark 
varför den av denna anledning kan ha varit 
alb·aktiv för nyoctling.~8 

Kulturlandskapet i Fänneslunda har h i
storiskt dominerats av socknens herrgårdar 
och deras ägare. Fänneslunda sä1eri var elen 
största herrgården och hade en betydande 
roll , medan socknens andra herrgårdar Sol
berga och Sotarecl hade en mer undanskymd 
roll.c~• Övriga brukade en heter var små och 
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kan ofta anses ha varit mer ett komplement 
till andra inkomster, b land annat av hant
verk, än att ha utgjort huvuddelen av inkoms
ten. Gårdfarihandel var vanligt förekom
mande men anses ha minskat då ståndsper
sone1· förbättrat förutsättningarna för jord
bruket i socknen.30 Detta var också maktens 
vilja, uttryckt i ortbeskrivningar, då man 
föredrog a tt bönderna inte ägnade sig åt 
handel vars vinster kunde ge försän1rad mo
ral och arbetsvilja.3 1 

Kartanalys 
En kartanalys likt den i Grödinge gav ett re
sultat i kartform enligt (figur 18). Dock har 
det på grund av tekniska skäl inte varit möj-

ligt att utskilja kategorin "tunt ytlager av 
torv" vid denna analys. Kartan ger en bild av 
Fänneslundas åkermark som kan tolkas som 
trolig myrmark. Här har åkermarken från 
1959 jämförts med myrmarken från jordarts
kartan från 1980-talet. 

I den översiktliga analysen har de åkrar 
som bedömts som trolig myrmark valts u t 
utifrån sitt läge vid eller i ett kärr eller en 
mosse. I den uppföljande analysen har de 
åkrar som enligt den första analysen visat sig 
vara trolig myrmark gåtts igenom för att se 
hur de har benämnts i den laga skifteskarta 
som finns för Fänneslunda från 1919. I text
akten till laga skifteskartan beskrivs varje del 
av byns marker genom en bedömning och 

Figur 18:18 
Myrmarks- och åheranalys i 
Fänneslunda socken. 

FÄNNESLUNDA S:N 

Kartan är ett resultat av den 
översiktliga analys som 
genomförts av Fänneslunda 
socken. De ljust grå ytorna 
är ålumnark hämtad ji-ån 
den ekonomiska kartan f rån 
1951 och den svarta myr
mark (härr och mossar) 
hämtad.frånjordartskartan 
fi·ån 1980. Overläggen riv 
dessa två ytlager i kartan 
visar var i socknen det jJå 
1950-talet troligen fanns 
dihade mossar eller kärr som 
brukats som åhennmf, rivs. 
my1jord. 

-- bygränser 

- myrmark 1980 
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kategorisering. Vid kontrolluppföljningen 
har alla dessa åkrar i textakten till 1919 års 
karta uttryckligen benämnt5 som "my1jord", 
och all t som oftast med beteckningen "myr
j ord på sandbotten". 

En stor del av my1jorden i Fänneslunda 
ägdes av säteriet men brukades av torpare. 
På 1890 års karta kan vi bara se två torp med 
kärrnamn, Stora Kärret och Grankärr, vilket 
ger en bild av att andelen torp på my1jord 
skall ha varit begränsad med tanke på det 
höga totala antalet torp. Utifrån analysen 
kan vi dock se att minst 19 av socknens 39 
torp har åkrar som består av myrjord . Flera 
av dem har he la sin åkermark på mytjord. 
Fram till 1959 har i stort sett alla dessa åkrar 
tagi ts ur bruk. Den myrjord som dock har 
fortsatt att brukas är den som enligt] 895 års 
karta ligger under de större gårdarna i sock
nen. Den myrjorden har också ett mer cen
tralt läge i förhållande till torpens myrjord. 
Strax efter sekelskiftet kring år 1900 mins
kar befolkningen i Fänneslunda på samma 
sätt som på många andra gods, och i stort 
sätt alla torp i socknen blir öde och tomma 
och den kvarvarande arbetskraften inhyses i 
statarlängor som byggs på godsen.32 

Sotared 
I Fänneslunda ser man tydligt både i lokal
h istoriska källor och i kartrnaterialet från 
1800- och 1900-talen att ägarna ti ll Fän
neslunda säteri spelat en betydande roll för 
utvecklingen av j ordbruket i socknen. Tre 
generationer Sundler har alla benämnts 
som "driftiga och effektiva män", som står 
bakom både dikningar, väg och brobyggen 
samt andra förbättringar av förutsättning
arna för jordbrukeL i socknen:13 Ett exempel 
är den omfattande dikning på Sotareds ägor 
som redan på 1816 års karta har tydliga di
ken på vad som enligt både karta och tidi
gare analys är myrmark (fig. 19) . I beskriv
ningen till kartan står: 

Sota reds Mosse så kallad, som under Nr 35, 
36 och 37 är uLmärkt på karLan, och finns i 
en sträckning, består till ytan af en tufvig 
och ti ll 11 / 2 alns djup oruten hvitmossa, 
bevext( ?) AJ så ka lladt Tåg med ringa 

Ljungblandning, hwarkcn tjenande till 
Bete ej heller möjligt eller gagnelig t Till 
afuärgning. Mångårig och högst kostsam 
åtgärd synes ärfodras T ill winnande af nå
gon des fruktbarhet, men likväl i afseencle 
därpå har Herr Häraclshöfdingen låtit år 
1814 förbereda den å en del cleraf värk 
stälte och å Chartan utmärkte utdikning. 

Denna häradshövding är troligen vice hä
radshövding och dåvarande ägare till Fän
neslunda Johan Sundler som byggt upp Sota
red från e tt bondhemman till herrgård på 
181 0-talet.34 Vad blev det då av denna kost
samt utdikade så kallade mosse? I figur 20 
kan vi se att det dikade området inte är åker 
vare sig på kartan från 1890-talet eller på 
1950-talet, vilket i och för sig inte innebär 
att den aldrig togs i bruk som åker, men som 
tyder på att området korn a tt användas till 
något annat. Alternativt blev det, som man 
kan förstå av texten till kartan, omöj ligt att 
bruka marken trots det myckna arbetet. Om 
man studerar området på ett flygfoto från 
1990-talet hos Ian tmäteriet är det skogbe
vuxet, med tydliga dikesaktiga rader, som 
utmärker växtligheten i området från kring
liggande skog. 

Resultat Fänneslunda 

Torpare och herrgårdarna 
I Fänneslunda finns ett rikare mate rial av 
skriftliga källor som rör förändringen i bru
ket av myrmarkerna än det som fanns att 
tillgå för Grödinge. Här har bruket av myr
markerna haft en mer utpräglad försöks
och nyodlingsform än i de exempel vi såg i 
Grödinge, där det snarare handlade om för
ändrat bruk av redan brukad mark. En stor 
andel av de rorpare som fanns under 1800-
talet i socknen har brutit ny åker i kärren 
och mossarna, men även de större gårdarna 
hade en mindre del av sin åker på myrjord, 
enligt den översiktliga analysen. Utifrån det 
som skrivits om familjen Sundle rs myckna 
arbete i förbättringar och d ikningar fram
står det nästan som en motsättning när man 
ser de n omfattande andelen myrjord vid 
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Figur 18:19 
Del av Ägomätning/ Ägoavmät
ning/Elwnomisk och rågångsbesiht
ningsharta från 1816 över Solared i 
norra delen av Fänneslunda sochen, 
som visar en dikad mosse, nr 3 7 i 
kartans beteckning. 

Figur 18:20 
Del av Sotared visar området far den 
i figur 19 visade dikade mossen i 
häradskarla.n från I 890-talet. 

Figur 18:21 
Ekonomisk harta J,-ån 1950-talet vi
sar området far den i figur I 9 dikade 
mossen. 



torpen och bristen på genomförda större 
satsningar vid säteriet. Kanske kan det större 
d ikningsprojektel vid Sotared samt liknande 
projekt ha hafl en tänkt effekt som förevis
ning och go1t exempel. Tankegången stäm
mer med tidens, och etnologen Maria Adolfs-
son använder elt exempel hur dåtidens äm
betsmän såg på förhållandet: "På dikningen 
har a llmoge n h ittills warit ganska njugg, 
men, efter ståndspersonernas exempel, bör
jar han nu aflägga den gamla fördomen, au 
dikning ej är annat tjenl ig1 än att onödigtwis 
förs pi I la jorden. "3.• Med de1 stora an talet dags
verkstorpare som det fanns på Fänneslu nda 
torde det ha inte varit något problem all ge
nomföra dikningar likt elen p~t So1.ared även 
0111 utfalle t inte gick att förutspå, och även 
när förutsättningarna såg ganska skrala ut. I 
wrpkonu-akten kunde det till och med ofl.a 
ingå eu fast mått på hur mycket dike torpa
ren skulle gräva till huvudgården utöver de 
fasta dagsverkena.% Dessa tidiga diknings
arbeten understöddes dock inte generellt av 
staten, då bidrag för uppodling av rnynnar
ke r fanns att få först senare, från 1870-talet 
fra m till 1920.37 Svårare var det då för torpar
na att på den tid som inte gick åt ti ll dags
verken eller annat arbete på huvudgården 
hinna med att röja sten och dika på det egna 
1.0rpet. r de fall det var kärr där avvattningen 
var god och med ett gott underlag som efter 
a ll myrjorden sj unk.it samman kunde tas i 
bruk, var det säke rligen en god investering. 
Värre kunde det vara då mossar, som har 
sämre näringsvärden, eller mer svåravvattna-
de kärr togs i bn.1k, eftersom arbetet då tro
ligen gav betydligt mindre tillbaka. 

Sammanfattning 
Myrmarkerna har genom historien spelat 
en viktig roll i lantbruket som marker för 
slåtter och bete. De myrmarker som har haft 
räu föru tsättn ingar h ar relativt läu kunnat 
tas i bruk som ängar e ller åkrar. Våtmarks
~ingar e ller mader ha r haft en sl.Or betydelse 
för gårdens ekonomi oc h del var först när 
ängsbruket förändrades med nya växtföljder 
och handelsgödsel som de värdefu lla äng-

arna kunde läggas under p logen . Vad som 
kunnat konstateras i dessa analyser är a lt 
denna bild överensstämmer med det skedda 
i Grödingc. 

Uuryck som "rikedom åt fadern, sväll åt 
sönerna" har använts för att beskriva de pro
blem som uppstod med my1j orden, som 
trots en till en bö1jan god period i längden 
kunde visa sig vara a lll.för arbetskrävande. 
Urlakn ing av nä ringsämnen , bortodl ing 
med sättningar ända upp til l tio mm per r1r, 
behovet av omdikning och de ofta alltför av
lägsna lägena i förhållande ti ll bru kn ings-
central är negativa effekter som hade stor 
be1ydelse fö r myrod lingens kontinuerliga 
ti ll bakagång.38 J exemplet Sotarecl beskrivs 
dikningen vara utförd pa "Sotareds mosse". 
Det är dock viktigt att ha i medvetande au 
de definitioner som användes historiskt inte 
öve rensstämmer med dagens. Ett område 
som beskrivs som en mosse på en historisk 
karta kan mycket väl i själva verket ha varit 
eu kärr och omvänt. Sammantaget beräknas 
tio procent av den totala svenska myrodling-
en utgöras av mossar, bestående till huvud
delen av näringsfattiga vitmossor.39 Ett mål 
för Ulveckling av analysen är att söka särskil
ja my1jorden som finns på kärr och my1:jord 
på mossar. 

I de båda exem pel som beskrivits ha r 
herrgårdarnas inflytande varit berydande. 
Även om inte all myrodling skett d irekt i an-
simning till huvudgårde n har deras inFly
tande på torpare och andra mindre en heter 
kunnat skö1~jas. Sotaredsexemplet visar ock
så hur de större jordägarna med si tl förfo
gande över arbetskraften kunde genomföra 
o mfau.a nde d ikningsprojekt med osäker ut
gång. Projekt kunde dock inte vara hur stora 
som helst. Ägarna till Fän neslunda under 
å ren 1871 till 1886, Makarna Odqvist, gick i 
konkurs och fick lämna herrgården som ett 
resultat av ett ännu större dikningsprojekt, 
"De n stora ~jösänkningen i Ås". Sjösänkning-
en eller kanalgrävningen hade disku terats 
sedan Sundlers tid men påbö1jades först år 
1873 och avslutades år 1884. Odqvist på Fän
neslLmda var en av in itia tivtagarna till arbe
tet som skedde utom socknen , men till vi!-
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ket dagsverkstorpare från Fänneslunda fick 
vandra för att utföra dagsverken. Den be
rörde ett flertal sjöar, åar och större bäckar 
inom Fänneslunda, Varnum, Rångedala, Tär
by och Gingri socknar.40 

Den presenterade undersökningen har 
visat på hur bruket av myrmarke rna föränd
rats från slutet av 1800-talet fram till 2001. 
Tydligast är att det krävs en tillbakablick 
längre bakåt i historien för a tt få en bild av 
h ur bruket av myrmarkerna tagit sin början. 

Mellan de två studerade områdena finns 
en markant skillnad i naturgeografisk karak
tär. I Grödinge socken är myrjorden till stor 
d el integrerad i den övriga åkermarken då 
det är mindre med skog och utmark mellan 
byarna. !jämföre lsen mellan d e två områ
dena som har presenterats bör skillnaden i 
ytstorlek uppm ärksammas, då Grödinge 
socken är be tydligt större än Fänneslunda 
socken (se skala i figurerna 1 och 18). I Fän
neslunda socken finner vi myrmarken i stör
re grad i utmarken och inte så ofta i anslut
ning till byarnas åkermark. Här har torpen 
ofta haft en mer perifer lokalisering och då 
ofta vid myrmarke r, till skillnad från Grö
dinge sockens torp. 

An alysen ha r visat att bruket av mossar 
kan ses tidigt i både Grödinge socken och i 
Fänneslunda socken. I Sotared dikades myr
marken redan på tidigt 1800-tal och i Berga 
och Östra Bröta har de lar av myrmarken ta
gits i bruk som åker före 1871 å rs kartering. 
Fortsatta studie r kommer att syfta till att se 
när dessa tidiga dikningar av myrmarkerna 
har skett och i vilket sammanhang detta 
skedde. 

Noter 

2 
3 
4 

Inom avhandlingsprojektet iV/ar/1 i marginalen ska 
jag försöka se hur omfatrande myrodlingen 
egentligen var och vilka drivkrafter och initiativ 
som låg bakom denna. 
Löfroth 1991, s. 37. 
H åkansson 1995, s. 6 1. 
Wall in 1980, s. 13. 

5 Pe rsson I 98fi, s. 128. 
6 Begreppet masskultur används i denna a rtikel 

som ett samlingsnamn för verksamheter so m 
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1l Mörkfors & Ullen 1988, s. 27. 
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C../ uff 31./. 

DfPLOM FÖR UPPMUNTRAN AV ODLINGSFLITEN. 

Från 1922 delade Svenska Mosskulturför
eningen ut guldmedaijer för särskilda in
satser och silvermedaljer till småbrukare 
"för berömvärd odlargärning", efter en do
nation av professor Hjalmar von Feilitzen. 
Senare tillverkades också medaljer i brons. 
Från samma år delade man också ut p1·e
mier "för uppmuntran av odlingsfliten", ur 
en fond donerad av godsägaren Troed 
Nelsson. Medaijörerna och mottagarna av 
premier presenterades i föreningens tid
skrift och a lla fick ett diplom prytt med 
riksvapnet och två motiv från Flahult, dels 
den orörda vitmossen (Granarps mosse) 
och dels den uppodlade mossen m ed en 
frodig betesvall, allt omgivet av blommande 
skvattram. På fotot ses två av de tre silver
medaljörerna 1922 framfö1· Carl von Feilit
zens byst. Det avbildade diplomet från 1934 
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är undertecknat av föreningens ordförande 
landshövding Axel Ekman och förestånda
re Hugo Osvald. Premiemottagaren Karl 
Andersson var född 1879 och hade på 20 å r 
odlat upp 22 tunoland på torrlagd mark 
och uppfört "en hel liten gård" med 1 häst 
och 7-8 kor. (Fotot troligen ur Svenskt 
Land 1922, diplomet i privat ägo) ♦ 
Fredrik von Feilitzen 



KAPITEL 19 

Mossodling förr och nu 
- om utdikningsverksamheten 
i Kronobergs län 

Birgi,tta Warodell 

Inledning 
Typiskt för odlingslandskapet i Kronobergs 
län är småskalighe ten . Där skogen öppnar 
upp sig ligger byarn a med sina bruknings
vägar, odlingsrösen , stenmurar och röda 
trähus med vita knutar. Den som granskar 
landskapet noggrannare, upptäcker snart 
något annat som är ett typiskt inslag i land
skapet, mossodlingarna . Det som en gång 
kallades sidvallar och som var våt slåtter
mark, har från och med slutet av 1800-talet 
dikats ut och odlats upp. Dessa odlingar, 
med sina långa raka d iken ofta med en ridå 
av träd och buskar, syns väl i landskapet och 
på ortofoton. Lantbrukarna har ofta mycket 
att berätta om sina mossodlingar: här grävde 
m in farfar diken , här odlades minsann havre 
förr! I mitt arbete som lantbrukskonsulent 
har jag fått tillfälle att besöka många gårdar 
varje år och ganska så snart insågj ag att näs
tan varje gård i Kronobergs län har tillgång 
till mossodlingar. Som geograf är jag mycket 
imponerad och intresserad av den landskaps
förändring som skett, från våtslåttermark till 
åkermark! 

Våtmarkernas användning i 
det äldre odlingslandskapet 
Våtmarkerna omfattar, som tidigare har be
skrivits, ett flertal olika naturtyper. Gemen
samt för våtmarkerna är att det där förekom
mer ett betydande antal växter som vi män
niskor på flera olika sätt flitigt utnyttjat under 
många århundraden. ' På myrarna och strand
ängarna växer några olika sorters bär som 
använts till saft och sylt. Myrens "guld", hjort
ron, är förstås det mest kända, men även 
tranbär och den c-vitaminrika havtornen bör 
nämnas. Kabbelekan fö rekommer allmänt 
på fuktiga marker och dess blomknoppar 
har inlagd a använ ts som en slags pickels. 
Den på våtmarker allmän t förekommande 
porsen gav smak åt våra förfäders mjöd och 
öl och den får än idag ge smak åt en av våra 
moderna b rännvinssorter. Flera av våtmar
kens växter användes också som medicinal
växter, som till exempel besksöta mot gikt 
och älggräs mo t feber. Kråkbär och dvärg
björk fick ge färg åt tyger och garn, medan 
skvattram användes tillsammans med björk
näver för att framställa olja till läderbered
ning. Våtn1arkerna har även använ ts för fiske 
och j akt. På våren när myrarna var riktigt 
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våta utnyttjade till exempel gotlänningarna 
att iden gick upp i myren för att leka och 
därmed utgjorde ett lättfångat byte. Det är 
troligt att myrarna använLS för fiske på vissa 
håll även i Kronobergs län. I Byn Häljaryd 
strax nordost om Växjö talas d e t om att 
myren tidigare varit indelad i fiskerätter. 2 På 
sensommaren jagades ofta änder som häckat 
på myrarna3 och än idag är det mycket van
ligt att älgjägare sitter på pass vid myrmarker 
där älgarna gärna går ut och betar. Vintertid 
har de tillfrusna våtmarke rna ofta använts 
som farleder och för att frakta tyngre saker 
som till exempel timmer. 

Den mest omfattande användning av våt
markerna i det äldre ocllingslandskapet torde 
dock vara våtmarksslåtter. In nan handels
gödselns tid hade ängen en betydande roll i 
ocllingslandskapet. Ängens omfattning var 
avgörande för hur många djur som kunde 
hysas över vintern . Ifrån ängen skördades 
det viktiga höet som användes som vin ter
foder åt kreaturen, och gödseln ifrån djuren 
användes som näring på åkern, därav ut
trycket "äng är åkers mocler".·1 Det är inte 
bara äng på fastmark som utnyttjats för slåt
ter, utan även de flesta våtmarke r användes 
regelbundet till slåtter och slogs på närings
rikt starrhö. I södra Sverige låg ofta våtmar
ken som slogs eller betades i anslutning till 
bebyggelsen, och höet som slogs kunde bäras 
eller fraktas på vagn hem till gården där det 
förvarades till dess att vinterns behov tog 
vid." Ängslaclor var dock vanliga inte endast 
i Norrlands inland. Den som studerar skif
teskartor i Kronobergs län upptäcker snart 
au det fanns gott om ängslaclor i anslutning 
till våtm arker. De rikare våtmarkerna slogs 
va1je år medan d e fattigare slogs vartannat 
e ller vart tredje år. Det krävdes dock många 
jorclbrnksarbetare till att slå de stora myrar
na, männen slog med lie och kvinnfolket 
gick efter och räfsade samman höet.6 Det hö 
som skulle förvaras i ängsladorna bars elit på 
ryggen i en höbåge; på vissa håll levde tradi
tionen att bära hö långt in på 1960-talet. 

I syfte att öka den så viktiga slåtterns av
kastning utvecklades i Norrland på 1700-tale t 
speciella metoder för konstbevattning av 
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ängs- och våtmarker. En av metoderna för 
att göda myren eller maden var överdämning. 
Principen för överdämning är att genom för
dämningar förstärka den årliga naturliga 
översvämningen av marken och genom över
svämning förse maden eller myren med det 
slamrika vatten som fungerade som göd
ning. Det var dock inte bara de våta slåuer
markerna som fick förstärkt bevattning, 
även ängen bevattnades m ed ett li knande 
system som allmänt kallas översi lnin g. Den 
gick ut på att dämma upp en närliggande 
bäck och leda dess vatten ut på ängen i fina 
kanale r.7 Med framförallt England, Tyskland 
och Danmark som förebild utvecklades i söd
ra Sverige under 1800-talet ett mer avancerat 
och större system för översilning och ängs
vattning. Trots att översiln ingsteknik varit 
vanlig på kontinenten redan på 1600- och 
1700-talen, tog det tid att introducera tek
niken i Sverige, men efter att en nationell täv
ling utlysts år 1814 anlades silängar i Gårclsby 
och Böksholm i Kronobergs län.8 Tekniken 
utnyttjades framförallt där det fanns flack 
ängsmark od1 ett naturligt fall på vattnet i ån. 
Översilning är dock inget som varit vanligt 
förekommande i Kronobergs län. 

I skrivna källor på Island och i Norge finns 
beskrivet att redan på 1000-talet användes 
bränntorv i skogsfattiga bygder. I svenska 
medeltida skrifter nämns inte något om 
bränn torv, däremot att torv använLS till tak
täckning och hägnader. Från 1600- och 1700-
talen finns dock skildringar som bekräftar att 
torv togs upp och nyttjades som bränsle på 
ol ika platser i södra och me llersta Sverige.9 

I Kronobergs läns slättbygder förekommer 
det att många mossar ä r "naggade i kanter
na" till följd av dessa små torvtäkter. 10 Torv 
har sedan lång tid tillbaka även använts som 
sn·ömeclel åt djur i ladugårdar och stall. Som 
kuriosa kan nämnas att på ekonomiska kar
tan över Vedamåla, i yuders socken i nuvaran
de Lessebo kommun , finns en torvströfabrik 
utmärkt. Här förekom brytning av torv i li
ten skala en bra bit in på 1970-ta let. 11 Bryt
ningen har lämnat efte1· sig re lativt stora sår 
i landskapet som tydligt kan ses av elen som 
studerar ett ortofoto över området. 



Antal mossodlingar i 
Kronobergs län 
Sedan 1879 års dikningslag har de diknings
företag, där flera markägare varit inblanda
de, registrerats och arkiverats. HandliJ1garna 
finns idag i länsstyrelsens centralarkiv. Till 
varje företag hör en eller flera kartor i skala 
1:4 000, som redovisar skiften, broar, diken, 
vägtrummor med mera. Handlingarna inne
håller information om vilka markägare som 
vaiit inblandade, arealer, vilka lån och bidrag 
företaget fått. Samtliga skiften finns redo
visade, oftast som åker, men även som skog. 
Den äldre varianten av dikningsföretag kall
las för överenskommelseförrättningar och 
de är ca 930 stycken. Dessa akter har en in
officiell prägel och har därför fyllts på eller 
ändrats efterhand som nya ärenden kring 
området kommit in. Dikningsföretag från 
perioden 1910- 55 är ca 1 500 till antalet, och 
efter 1955 finns 70 företag arkiverade. Det 
finns dessutom ca 250 täckdikn ingsföretag 
som handlagts av lantbruksnämnden under 
1960-talet. Det rör sig all tså om ca 2 750 för
rättningar som finns arkiverade i cenu·alarki
vet. Utöver dessa dikningsföretag finns ett 
omfattande antal mossodlingar som dikats ut 
utan bidrag elle r lån. Det är gårdar som på 
eget initiativ dikat ut odlingar på sin egen 
mark, utan att någon annan markägare varit 
inblandad. 

Kronobergs län är en skogs bygd med rela
tivt få jordbruk. An talet jord bruksföretag 
uppgick 1992 till ca 3 400 och av dessa är en 
tredjedel att betrakta som småjordbruk (fri
tidsjordbruk) .12 Mjölk- och nötköttsproduk
tion är dominerande i läne t och växtodling
en är i huvudsak inriktad på foderproduk
tion. Antaletjordbruksföretag har de senaste 
åren sjunkit och är nu ca 2 700 till antalet. 
När det gäller omfattningen av mossodling
ar kan länet inte mäta sig arealmässigt med 
större jordbruksbygder, men i förhållande 
till odlingsarealer torde länet ha en relativt 
stor andel mossodlingar. Det är uppenbart 
att uppodlingen av våtmarker varit omfat
tande. Hur pass omfattande den arealmäs
sigt har varit är däremot svårt att få någon 

uppfattning om. De flesta böcker och tid
ningsartiklar som behandlar uppodlingen 
av våtmarker redovisar en del arealuppgifter 
om omfattningen. Det är dock svårt att jäm
föra dessa uppgifter då en del redovisar od
lade torvmarker och andra alla typer av våt
marker och sjösänkningar. Ofta rör sig de 
olika uppgifterna också inom olika tids
ramar. 

När det gäller landets totala areal av od
lad våtmark finns inga säkra uppgifter. De 
som finns grundar sig alla på mer eller mind
re subjektiva uppskattningar. I de markkar
teringar som gjorts har oftast myrjordarna 
blivit underrepresenterade, vilket till stor 
del beror på att provtagningen varit dyr, och 
att det därför undvikits att ta prover på de 
mindre odlingarna. Samtidigt utelämnades 
ofta utägomarken helt, vilke t ger ett miss
visande resultat då utägomarken oftast har 
större andel myrjordar än inägomarken. 
Karteringen har dessutom varit mer omfat
tande i de bättre jordbruksdistrikten där 
andelen myrjordar är lägre. Samtidigt finns 
det alltid gränsfall vad gäller bedömningen 
om en j ord räknas som my1jord eller ej. De 
bedömningar som gjorts handlar oftast om 
just my1jordar, men de t finns ju en hel del 
övriga våtmarker som odlats upp och resul
ta.tet kan därför bli något missvisande.13 Även 
om uppgifterna till stor del är uppskattning
ar kan det ändå vara intressant att redovisa 
en del siffror angående uppodlingarna av 
våtmarker. I de jordbruksdominerade byg
derna har uppodlingen varit mycket omfat
tande, i Skåne och Mälardalen har uppskatt
ningsvis inte mindre än 90 procent av våt
markerna försvunnit. Vid sekelskiftet skall 
det i Sverige ha funn its ca 600 000 hektar 
odlad torvmark. 1'

1 Samtidigt finns det upp
gifter om att ca 1,5 miljoner hektar våtmark 
skall ha dikats ut och odlats upp under pe
rioden 1850-1900.15 

Det kan, u·ots svårigheter med exakta siff· 
ror, vara intressant att redovisa några siffer
uppgifter kring mossodlingen i Kronobe rgs 
län. Uppskatuiingen odlad myrjord lyder 
enligt följande, år 1920 27 000 hektar, år 
1937 23 300 hektar och å r 1949 19 900 hek-
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tar. År 1961 var arealen odlad myrjord ca 
18 000 hektar.16 Förre ställfö reu·ädande lant
bruksdirektör Paul Olsson har vid något till
fälle uppskatta t länets mossodlingar till ca 
tio procent av d en totala_jordbruksarealen. 
Kronobergs läns totala andel jordbruksmark 
uppgår nu mera till ca 70 000 hektar. 17 An
delen mossodlingar skulle, om Paul Olssons 
uppskattning stämmer, vara ca 7 000 hektar. 
Efter att _jag själv besökt en mängd jord
bruksföretag i länet och konstaterat att i 
princip varje gård har tillgång till mossod
lingar, verkar det rimligt, elle r till och med 
som en underskattning, att mossodlingarna 
utgör ca tio procent av jordbruksarealen. I 
den totala andelen _jordbruksmark ingår 
både betesmark och åkermark, det är myck
et vanligt att mossodlingar övergått till betes
mark och därför skall uppskattningen göras 
på den totala andelen jordbruksmark. Det 
är även viktigt att vara medveten om att a lla 
de mossodlingar som tidigare brukats i länet 
fortfarande finns kvar synliga i markerna, 
trots att de sedan länge tillhör den nedlagda 
jordbruksmarken och idag räknas som skogs
mark eller impediment. Om,~ går på 1920-
talets arealer och drar bort det som fortfaran
de är aktiv jordbruksmark, skulle det handla 
om ca 20 000 hektar mossodling som numera 
ligger kvar som synliga rester i skogsmarken. 

Orsaker till mossodlingens 
omfattning i Kronobergs län 
Det finns flera orsaker till att länets mossod
ling är och har varit o mfattande. De t är väl 
känt att folkmängden i Sverige ökade dra
matiskt under 1800-talet, från 2 347 000 år 
1800 till 3 483 000 år 1850. 18 Trots en omfat
tande emigration fortsatte Sveriges befolk
ning att öka och år 1880 hade Sverige en 
befolkning på drygt 4,3 miljoner invånare.1!i 
Jordbruket förmådde inte att försörja den 
kraftigt växande befolkningen, som till stor 
del var bosatt på landsbygden. Under 1800-
talets andra hälft genomfördes laga skifte i 
de flesta av länets byar. Med rationellare en
heter b lev säkert nyodling på mossar e tt 
alternativ till emigration . Kronobergs län be-
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står av elva procent våtmark, vilket till stor del 
utgörs av myrar.20 Man kan således konstatera 
att länet haft en stor andel våtmark innan 
utdikningens och ~jösänkningarnas tid. Carl 
von Feilitzen, Svenska Mosskulturförening
ens grundare, konstaterade att det fanns gott 
om myrmarker i Småland som "bara låg och 
väntad e på uppodling".21 Svenska Mosskul
turföreningens t illkomst 1886 och dess när
he t i Jönköping har säkert bidragi t ti11 att 
an talet mossodlingar i Kronoberg varit rela
tivt många. Föreningen genomförde under 
1904 och 1905 omfattande undersökningar 
av länets torvmossar.22 Svenska Mosskultur
föreningen hade dessutom under flera år 
provodlingar/uppvisningsfält i Kronobergs 
län, bland annat i Gashult (Ränte), Brogård 
(Annerstad), Broto rp (Norraryd ), Asaryd 
(Asa) och Ösjöbol.23 

Exempel på utdikningsföretag 
i Kronobergs län 
År 1920 fastställdes en överenskommelseför
rättning för byn Pikaböl i Älghults socken. 
Utdikningen i byn är dock äldre än så, redan 
på laga skifteskartorna från 1800-talet är alla 
diken utritade. På 1920-talet förbättrades 
dock utdikninge n med ett statsbidrag på 
2 570 kronor som betalades ut till sex olika 
markägare. Den förs ta meningen på ko n
traktet lyder en I igt följande: " ... för torrlägg
ning av vattenskadad mark ti llhörande ... ".24 

Del bör med detta noteras att synen på våt
marker förändrats betydligt de senaste 100 
åren. Det som sågs som vattenskadad mark 
kallas idag biologisk mångfald och natur
resurs! De utdikade tegarna i byn Pikaböl 
brukades som åkermark och slogs ända in 
på 1950-talet. Efterhand som jordbruket i 
byn rationalise rats, men även minskat i om
fattning, har åkrarna övergått till be tesmark 
eller övergivits för att växa igen. Flera av de 
åkrar som var aktiva på 1950-talet står idag 
under vatten. Det så kallade Rökärret, som 
ä r utmärkt på 1950-talskarta.n, är idag hel t 
igen vuxet med skog. Byn har n umera en
bart j ordbruk i mindre skala och de bättre 
jordbruksmarkerna p1-ioriteras därför fram-



för den utdikade marken. Denna är också av 
det äldre slaget, vilket säkert minskar dess 
odlingsbarhe t. Vi kan all tså konstatera att i 
byn Pikaböl tar naturen tillbaka det som vi 
människor en gång, genom hårt arbete, er
övrat. 

Tranebrokanalens torrläggningsföretag, 
år 1931, ligger i Ryssby socken i Kronobergs 
län. I detta företag ingår både mosse och 
mad. Den som läser förrättningen inser att 
det var mycket noga och högtidligt när ut
d ikningar av marker, med många markäga
re, skulle utföras. Kungörelser hade både 
gått ut i tidningen Smålänn ingen och för
kunnats i Ryssbys och Agunnaryds kyrkor.25 

Den västra och södra delen av Tranebro
kanalens torrläggning är fortfarande aktiv 
jordbruksmark. I den östra d elen finns en 
mad som ingår i förrättningen och som tidi
gare bland annat odlats med havre. Den är 

Dikningsföretag 
i Kronobergs län 

numera betesmark och en mycket fi n fågel
mad. Däremot är det awerkningsbar gran
skog i den centrala delen av förrättningen. 
Denna del är markerad som åkermark i de 
handlingar som finns från 1931, men är re
dan på 1950-talet marke rad som skog på 
kartan. I den här trakten finns ett flertal ak
tiva lantbrukare som brukar denjordbruks
mark som ingår i torrläggningen. Något 
nedläggningshot föreligger a lltså inte i nu
läget. 

Ett av många små utdikningsföretag som 
aldrig blivit registrerat för något lån eller 
bidrag, finns i byn Kvänarp strax norr om 
:qungby. Intill sjön Flåren finns våta strand
ängar som enligt laga skifteskartan ifrån 
1866 brukades som ängsmark. Gräset slogs 
och bars på ryggen hem till gården, precis 
som det beskrivs i skildringar om våtmarks
slåtter. Någon gång mellan 1866 och sekel-
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Figur 19:1 
Dikningsföretagens huvudkanaler (röda linjer) finns inlagda i en lwrldalabas och illustrerar omfattningen i länet. 
I ö.itm del.m är länsgränsen ändrad, vilket förklarar de röda markeringama utanför länsgränsen. 
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Figur 19:2 
Ekonomiska kartan över byn Pilwhöl under 1950-talel. Åkermarken är markerad med gull och dikningföretaget är 
marherat med ett rött streck. 

Figur 19:3 
Ett ortofoto från 1990-ta/,et över Pika.böl. Dikningsjdretagets överlägg, illustrerar alla de diken som ingått i företaget. 
Huvudc/e/,en av det som varit åhermark är idag öve1givet, skogsmark el/,er står under vatten (mörka fläckar). 
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Figur 19:4 
Ekonorniska kartanji-ån 1950-talet över 1'ranebrokanalens torrliiggningsjörelag. I de områden som är gröna (skogs-
111arli) syns de ljusa linjerna från dikningsföretaget. Lägg märke till alla de ängs lador sorn är markerade i västra 
delen av nwssodlingen. 

Figur 19:5 
Ortofolo från 1990-talet över 1'ranebro. Torrläggningsföretagels markerade diken syns inle längre i det mörlw 0111rådP 
där det numera växer 50- 60-årig granskog. De är dock väl synliga för elen som tar en f1romenad i skogen! 
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skiftet dikades ängsmarken ut. På de övre 
tegarna odlades havre, men om de undre 
tegarna odlades är svårt att veta.26 Kanske 
dikades det nedre området endast för att 
höskörden skulle förbättras . På 1920-talet 
reglerades sjön och fungerar sedan dess 
som regleringsmagasin till Kronobergs läns 
största vattenkraftverk beläget vid Lagan.27 

Strandområdet vid sjön blev återigen våtare. 
Övre d iken och kanaler rensades och på te
garna odlades växelvis havre och vall ända 
fram till 1960-talet. De nedre våta tegarna 
brukades som ängsmark vid nödår, men blev 
allt våtare och är sedan länge helt obrukba
ra. Resterna efter tegarna syns dock tydligt i 
landskapet och om man studerar ett orto
foto. Alla odlingarna brukades med hjälp av 
hästar, grödan slogs med lie och havren 
bands för hand. På 1950-talet skaffade bru
karen traktor, de utdikade odlingarna kun
de inte bära den tyngden, och marken över
gick till betesmark. Alla odlingarna hölls 
dock öppna en bra bit in på 1960-ta let. 28 

Några odlingar är idag igenvuxna med löv
skog. I den glesa lövskogen syns tydliga ra
der där rester av tegdiken finns kvar. Större 
diken/ kan aler är lagda i ägogränserna/ rå
gångarna. 

I byn Hörda, norr om Ryssby, finns moss
ocllingar som idag används som betesmark. 
På laga skifteskartan från 1863-64 är om
rådet beskrivet som mosse, och mossens ut
kanter nytrjades som ängsmark. I böckerna 
som hör till kartan redovisas ängsmarken 
som kärräng, kärrmark och ängsmark med 
syrligjord. l slutet av 1800-talet dikades mos
sen ut. Ett torrläggningsföretag finns regist
rerat 1904 och ett senare företag su-ax norr 
om detta finns registrerat 1933. Mossmar
ken övergick i slutet av 1800-talet till ängs
mark, åke rmark och skogsmark. På åker
marken odlades omväxlande havre och vall 
ända fram till 1950-tale t. Skörden skedde 
för hand, slogs med lie, häsajades eller bands 
och kördes hem med hjälp av hästar. Ge
nom att man odlade ärtväxter vissa år för
bättrades höskörden och m ossodlingen u t
armades därför inte.29 Mossodlingarna har 
god bärighet, men är så steniga att de aldrig 
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har kunnat brukas med u-aktor. Vissa år an
vändes marken till betesmark och tre gånger 
per dag mjölkades korna på p lats varpå 
mjölkkrukorna kördes på kärror upp till vä
gen. Denna verksamhet förekom en bra bi t 
in på 1950-talet. Fastigheten saknade tidi
gare skog och för eldning till husbehov an
vändes to rv. I skogen syns det fortfarande 
spår efter denna torvbr ytning. Flera teg
diken täckdikades med plankor av alträ, och 
varje år rensades ändarna på alla diken med 
långa slanor. Det är relativt dåligt fall i om
rådet och lantbrukaren rensar regelbundet 
alla diken för att hålla marken duglig. Idag 
är det skog på flera av de tegar som tidigare 
varit åkermark e ller ängsmark, men några 
tegar hålls öppna av betande djur. Brukaren 
värderar sin mossodling högt och menar att 
den haft stor betydelse för gården genom 
tiderna och att den nu är bra att ta till de år 
då andra marker är torra.30 

Strax utanför byn Vedamåla, i Ljuders 
socken, ligger Vedamåla mossodling. Moss
odlingen och utdikningsföretaget genom
gick syneförrätu1ing år 1933 och det utgick 
både bidrag och lån till utdikningen. Mark
ägaren har brukat mossodlingen sedan 1945 
och menar att marken odlades redan innan 
1930-talet. Vedamåla mosse ligger i två byar, 
Vedamåla och Vida, och på 1800-talets skif
teskartor är marken markerad som mosse, 
ängsmark och utägomark. Flera ängslador 
finns på kartorna ifrån 1845-61 och 1839-
40 och markägaren be rättar att de t under 
hans tid på gården funnits fem stycken lador. 
Idag finns bara en intakt ängslada kvar, och 
av d e övriga fyra återstår bara en del rester 
som spår i landskapet. På mossen odlades i 
huvudsak havre, men växelvis odlades även 
vall. Havre odlades ända fram till 1980-talet, 
men den sista skörden 1981 kunde dock ald
rig bärgas eftersom odlingarna hade sjunkit 
och blivi t så blöta att marken in te längre bar 
för en skördetröska. Efterföljande år över
gick man till vallodling, men sedan slutet av 
1980-talet är mossodlingen utarrenderad 
som betesmark.31 På de södra, ösu-a och västra 
tegarna har brukaren planterat skog. Kvali
teten blir inte den högsta eftersom skogen 



växer snabbt, och på en del av tegarna har 
brukaren dessutom haft problem med vilt
skador på plantetingarna. Mossodlingen lig
ger en bit ifrån byn och här kan viltet med 
andra ord beta utan störningar. Markägaren 
anser ändå att det är lönsamt att plantera 
mossodlingen, och när arrendatorn inte 
längre är intresserad av mossodlingen som 
betesmark planerar han att plantera gran
skog även på återstoden av mossen. 

I Attsjö by, belägen su-ax öster om Växjö, 
finns gamla mossodlingar som ingår i ett sjö
sän kningsprojekt från mitten av 1800-talet. 
Mossodlingarna som ligger på den gamla 
sjöns strandängar används idag som betes
mark. På 1830-talets laga skifteskarta är su·and
ängen markerad som ängsmark och på fast
marken upp mot vägen finns fl era mindre 
åkrar. ÅJ.· 1845 upprättades en sjösänknings
karta eller snarare avtappningskarta öve r 
området, och kartan anger att den utdikade 
sjön skall användas till förbättrad höbärg
ning. I bötjan av 1900-talet dikades sjön ut 
ytterligare, då i syfte att utöka åkermarken. 
Allt arbete gjordes för hand. Huvudkanalen 
tvingades man gräva genom fastmarken och 
denna kanal kompletterades sedan genom 
grävda diken i ägogränserna. Det är inte 
svårt att föreställa sig vilket slit det innebar 
att gräva alla dessa långa diken. Sjöbottnen 
odlades upp med havre och vall, och en av 
markägarna berättar att det var fina skördar 
de fick ända fram till i bö1jan av 1960-talet. 
Den odlade sjön försumpades sedan all t 
mer och det ansågs inte längre lönande att 
försöka fördjupa någon kanal eller några di
ken. Marken runt omkring sjön användes 
därefter som betesmark. Idag håller sjön på 
alt återbildas, men någon vattenspegel bil
das dock inte. Grässvålen flyter ovanpå likt 
gungfly och till området söker sig alltfler få
gelarter. Här häckar tranor, och va1je vår 
finns gott om svanar, änder och knipor. De 
omgivande mossodlingarna nyttjas som sagt 
som betesmark, men markägaren menar att 
de knappt ens duger till det. Numera rensas 
inte längre några diken. I byn finns bara ett 

par fri tidsbrukare kvar och istället för lant
brukare har familjer med arbete i Växjö 
med omnejd flyttat dit.32 

I Kyrkeryds by, nordost om Växjö, finns 
en mossodling som idag används som betes
mark. Tyvärr har jag inte funnit någon laga 
skifteskarta över Kyrkeryd, däremot finns en 
karta ifrån 1881 över grannbyn Häljaryd. 
Den kartan visar att området var utdikat re
dan på 1800-talet. Markanvändningen anges 
dock som ängsmark och förmodligen var 
det primära syftet med utdikningen att för
bättra den våta ängsmarkens avkastning. 
Marken mellan Kyrkeryd och Tveta var 
mycket våt och det saknades väg mellan by
arna. Markägaren berättar att marken var 
indelad i fiskerätter och bekräftar att den i 
början av seklet i huvudsak brukades som 
äng. När höet slogs i de båda byarna kunde 
folk gå och ropa över till varandra, men 
marken var så våt att det inte gick att gå mel
lan byarna. Det fanns flera ängslador i om
rådet och dessa var ofta populära härbärgen 
för luffare som vandrade i trakten. Vid ett 
tillfälle slog blixten ner i en av ängsladorna 
och länge ryktades det om att en luffare 
skulle ha brunnit inne. Denne luffare dök 
lyckligtvis upp vid ett senare tillfälle! Dik
ningen förbättrades efterhand och 1913 
hölls syneförrättning för Kyrkeryd, Häijaryd 
och Tveta torrläggningsföretag. Stora delar 
av marken övergick nu till åkermar k där i 
huvudsak havre odlades. Först på senare år 
bö1jade man odla vall. Denna mossodling 
har hela tiden brukats med häst, då mark
ägaren aldrig brydde sig om att skaffa någon 
traktor. Havre odlades ända fram till 1960-
och 70-talen, och det finns faktiskt fortfaran
de mossodlingar i byn där det odlas havre. 
Nu arrenderas mossodlingen ut som betes
mark och markägaren fortsätter att röja bort 
u-äd och buskar för att hålla odlingslandska
pet i byn öppet. Efterfrågan påjordbruks
mark är dock liten i dessa trakter och här 
finns allt färre lantbrukare som kan hålla 
landskapet öppet.33 
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Större uppodlade våtmarker i 
Kronobergs län 
I d etta avsnitt kommer en del större uppod
lade våtmarker att nämnas översiktligt.Jag 
har genom förfrågningar och studier av eko
nomiska kartan plockat ut dessa projekt. De 
flesta är stora uppodlingsprojekt, och det rör 
sig alltså om åtskilliga kilometer med diken 
besk.rivna på ett flertal kartor, som ibland är 
från flera olika årtionden under framförallt 
1900-talets första hälft. Många av dessa myr
odlingar är fortfarande ijordbruksproduk
tion och de flesta har betytt mycket för de 
berörda bygderna. 

Djurle myr är ett av de största utdiknings
företagen i länet och har en a real på över 
1 000 hektar. Djura Nöbbele by var, innan 
myren odlades upp, en av de fattigaste trak-

Figur 19:6 

tema i läne t. Till varje gård hörde ca två till 
fem hektar stenig och mager åke rmark. My
ren brukades som slåttermark och det glesa 
näringsfattiga gräset bars på ryggen till alla 
d e hölador som stod uppställda på holmar 
på myren. Omkring år 1870 bodde i byn en 
man vid namn Zeu ten. H an förespråkade 
att myren med fördel skulle kunna dikas ut 
och odlas upp. Byborna bjöd dock på mot
stånd och menade att d et skulle bli för kost
samt, att det gräs som fanns skulle försvinna 
och att odling aldrig skulle fungera på d en 
magra myren. Zeuten stod dock på sig och 
fick till slut m ed sig så många att man beslu
tade att Djurle myr skulle torrläggas för od
ling. Vid denna tid blev Zeuten utsatt för en 
he l del trakasserie r. Byborna kastade sten 
och glåpord efter honom när han visade sig 
i byn och vid något tillfälle råkade han i 

Djurle myr strax söder om Växjö är Kronobergs läns största uf1podlade myi: Dess vidsträckta ÖfJjma åkermark är en 
kontrast till det i övrigt skogrika landskapet i länet. Stön-e delen av mynm odlas fortfarande och har stor betydelse för 
de aktiva jordbruk som finns i bygden. 
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Figur 19:7 
På den vidsträckta Djurle myr finns många ängslador bevarade. Dessa användes tidigare till höforva.ring och höet 
jfr1ktades hem till gården på vintern när marken var/rusen och kö1bar: Numera har de flesta ladorna ingen funktion. 

slagsmål för sin åsikt o m myrens uppodling. 
När odlingen väl ko m igång, ville inte pes
simisterna tro det de såg. Havren blev grov 
som vass och de spekulerades i om det gjor
d es något på nätterna som gjorde att havren 
blev så fin. Annars måste det vara trollkonst! 
De första 20 å ren odlades nästan bara havre, 
vilket fick till följd att jorden utarmades. Det 
infördes därför e tt slags växel bruk och när 
järnvägen mellan Väajö och Tingsryd var 
färdig år 1897 kunde man tillföra både göd
ning och kalk.~'1 Svenska Mosskulturfören
ingen genomförde år 1905 undersökningar 
av torvmossar i Kronobergs län och där be
skrivs Djurle myr enligt fö\jande: "l 100 hek
tar m ilslång, odlad kärrmark af mycket skif
tande beskaffenhet med starrtorf, skogstorf 
e ller svämbildningar."35 Sedan myren odla
des upp i slutet av 1800-talet har det konti
nuerligt gjorts förbättringar av diken, täck
dikningar och det har installerats pumpar. 
Den till arealen stora myren har varit och är 
fortfarande viktig för bygdens lantbrukare. 
På senare år har dock antalet lantbrukare 
minskat och därför ha r även andra inu·es
sen kommit alt verka på myren, det har till 
exempel anlagts en våtmark i den södra de
len av myren. 

Nistens myr är ett av de större uppod
lingsprojekten och ligger på gränsen mellan 
Växjö och Tingsryds kommun. Syneförrätt
ning av torrläggningsföretaget höl ls 1958, 
men myren torde varit odlad långt tidigare. 

Södre myr utanför Linneryd i Tingsryds 
kommun är ytterligare en stor uppodlad 
myr. Uppodli ngen och utdikningen är be
skriven på inte mindre än tio kartor och syne
förrättningar hölls 1933, 1938 och 1949. 

Fölshults, Ryds och Garphyltans torrlägg
ningsföretag 1902 är beläget utanför Ene
ryda i Älmhults kommun. Det är ett stort 
mossodlingsprojekt med fle ra utdikn ings
kartor. Många av odl ingarna där har idag 
övergått till betesmark. Store mosse utanför 
Ljungby i Össjö och Fiskeryds byar är be
skrivna på tre stycken utdikningskartor och 
syneförrättn ing hölls 1928. 

Pinnamyren su-äcker sig mellan Boaryd 
och Boarydsudd i Tingsryds kommun och 
är ett stort odlingsprojekt som hade syneför
rättn ing redan 1886. Visle myr i Älmhult, 
kommun har dikats ut i omgångar i början 
av J 900-talet. Hela utdikningsföretaget be
skrivs med inte mindre än tolv utdiknings
kartor. Myren ä r fortfarande i bruk och här 
odlas både spannmål och vall. 
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Ett uppodlingsprojekt som kanske inte är 
så ston till ytan men väl så känt är Huseby
maden. Maden avvatmades och odlades upp. 
Idag har den blivit e tt nalurreservat som 
sköts genom både odling och betning. Stora 
delar av maden tillåts nu översvämmas och 
utvecklas fritl. Maden har därför blivit e n 
för läne t berömd och uppskattad fågello
kal. 

Längs länets större vattendrag, som till 
exempel Lagan och Helgeå, har flera stora 
mader odlats upp. Utdikning och sänkning 
av sjöar i länel har varit mycke t omfattande, 
och många av de myrar som har odla ts upp 
har till viss del blivit awattnad e i samband 
med sjösänkningar. Uppodlingsverksamhe
ten var under periode n från 1880 fram ti ll 
1930-tale t mycket omfattande. Odlade my
rar och sjöbottnar är med andra ord mycke t 
vanliga i Kronobergs län. 

Våtmarkerna idag 
Idag är våtmarkerna uppskattade fö r sina 
höga na turvärden, och må nga våtmarker 
ha r för sitt rika fågelliv blivit popu lära ut
flyktsmål. Inställningen till våtmarke rna har 
dock förändrats mycket över tiden. I det 
ä ldre odlingslandskapet var de en uppskat
tad resurs som utnyttjades för både j akt, fiske, 
höslå tter, torvbrytning och så vidare. När 
jordbruke t under 1800-talet inte längre för
mådde att försö1ja den ökande befolkning
en förändrades synen på våtmarkerna. Då 
ansågs de ofta som oduglig jordbruksmark 
och uttryck som vattensjuk, dyh ål, sumphål 
och mygghål blev allt vanligare . De odlings
försök som hade gjorts av våtmarker tidigare 
hade dittills ofta varit mer e lle r mindre m iss
lyckade, men när de t i slutet av 1800-talet 
uppdagades au det had e gjorts många lyck
ade utdikningar och uppodlingar i övriga 
Europa, ansågs våtmarkerna å terigen som 
en möjligjordbruksresurs. Många uppod la
de vålmarker fi ck dock ime d e förväntade 
sto ra skördarna och lades ner ganska omgå
ende. När sedan det småskaliga jordbruket 
under 1900-talet a llt mer förlorat i betyde lse 
har synen på våtmarke rna å terigen föränd-
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rats, och nu ses de sällan som någon direkt 
j ordbruksresurs, utan hellre som en natur
resurs. Det föreko mmer dock fortfarande 
att våtmarker som mader betas eller hävdas 
vilket är en bra miljöv-årdande insats, då häv
dade våtmarker är artrikare än ohävclacle. 
Idag förekommer in gel direkt hot mot vå t
markerna från jordbrukets sida, om man bort
ser från jordbrukets kväveläckage som över
göder vattendrag och sjöar. Arealen åker och 
be tesmark minskar ko ntinuerligt och någon 
nyodling är inte längre aktuell. Fortfarande 
förekommer dock dikning av våtmarker inom 
skogsbruket, men dikning är sedan 1986 till
stånclspliktig enligt naturvårclslagen. J Kro
nobergs län lämnas tillstånd ti ll inte mindre 
än 80% av ansökningarna. Dessa avser oftast 
omgrävningar elle r komplette ringar av redan 
befintliga diken, och endast fem procent av 
ansökningarna avslås i sin he lhct.31i Ett all
varligt hot mot våtmarkerna ä r dock att det 
förekom mer en olaglig dikningsverksamhet 
inom skogs- och jordbruke t. När våtmarks
inven teringen genomfördes 1990 i Väster
bottens län, visade det sig att in te mindre än 
tio procent av de i fält undersökta våtmar
kerna be rördes av olaglig markavvattning.3i 

Det är oroväckande att så lite n hänsyn har 
tagits till dessa o mråden eftersom de våt
marker som inven terades endast var de som 
hade en "högre klass". 

Fortfarande före kommer torvbrytning 
över större delen av Sve,·ige. Torv till för
bränning är dock omdiskute rat och har en 
särstäl lning, då det är ett me llanting mellan 
fossi la bränslen och biobränslen. Torv br)'ts 
även som j o rdförbättringsmeclel, så kallad 
växttorv. Modern torvbrytning innebä r en 
totalclestruering av myren , och elen ur
sprungliga myren kan aldrig fås tillbaka. Ur 
natu rvårdssynpunkt bör dock ele n brutna 
myre n o mvandlas till sjö e ller våtmark.38 I 
Kronobergs län finns 14 mossar med ti ll
stånd för torvbrytning och av dem är 11 i 
clrift.39 Vid torvb1)'t:ning frigörs humusämnen 
som kan försura o mgivande ajöar och vatten
drag, vi lket påverkar deras flora och fauna. 
Det finn s d ärför krav på att torvtäkte r skall 
ha dammar där humus- och torvpartik]ar se-



dimenrerar. Det har dock riktats kritik mot 
att detta in te är tillräckligt. Möckelns fiske
vårdsförening i Älmhults kommun anser till 
exempel att brytningen från Liatorpsmos
sen påverkar sjön Möckeln negativt, och a tt 
kommunen och länsstyrelsen skall ställa stör
re krav på brytningens säkerhet för omgivan
de nanir. 10 

På se nare år har det blivit a llt van ligare 
med konstgjorda våtmarker. Många kom
muner i Sverige anlägger våtmarker i syfte 
att rena stadens dagvatten och därmed und
vika att omgivande aj öar och vattendrag får 
ta emot metaller, oljerester och andra förore
n ingar. I Växjö kommun har på I 11:s gamla 
skjutbana anlagts två dammar och en kanal 
med meandrande lopp. Kanalen är försedd 
med översvämningsytor där vattnets hastig
het bromsas upp, och föroreningar kan sedi
mentera på dammarnas botten och vid ka
nalens översvämningsytor. Växjö kom mun 
har tidigare lagt många miljoner på att rena 
si na övergödda sjöar och nu lörhindras au 
dessa smutsas ned av dagvatten. Även Kalmar 
kommun har anlagt en våtmark som är be
lägen vid södra infarten, där det tidigare va1it 
utdikad åkermark. rnir sedimenterar nu för
oren ingar ifrån flygplatsen varmed Kalmar
sund skonas. Detta därnme har snabbt blivit 
en populär födo- och rastplats fö r flyttande 
vadarfåglar, något som även uppskattas av 
turister och naturvänner. 

De odikade/ naturliga 
våtmarkernas naturvärden 
Våtmarker är ofta g ränsom råden mellan 
land och vatten och hyser därför arter från 
båda dessa miljöer. Våtmarken är dessutom 
en livsmiljö för ett stort antal våtmarksbund
na växt- och djurarter, specifika just för den 
fuktiga miljön. Denna kombination gör att 
våra våtmarker är mycket växt- och djur
rika.11 Ur naturvårdssynpunkt är våra odi
kade våtmarker mycket viktiga ekosystem 
som bär på biologisk mångfald och därmed 
utgör viktiga genbanker inför framtiden. 
Våtmarkerna är lekplatser för många arter 

av fiskar och grodor och de är viktiga som 
rast- och födoplats för flyttfåglar som änder, 
gäss och vadarfåglar.'12 De utgör även födo
miljö för fåglar som skogshö ns och som 
kalvningsland åt klövvill. 13 I södra Sve1ige är 
ett e kosystem med omväxlande skog och 
våtmark vanligt. Våtmarken är där ofta en 
korridor som ger möjlighet för arter att för
flytta sig mellan åtskilda ekosystem som till 
exempel skogar. Som korridor ger våtmar
kerna därmed möjlighet till in- och u tvand
ring av olika arter. De utgör dessutom en 
tillflyktsort för många arter vid så kallade eko
logiska katastrofer som skogsbränder och 
kalhuggning. 11 

Våra våtmarker har, som tidigare avsnitt 
visat, utdikats i stor omfattning och de våt
marke r som idag är relativt o rö rda bör vi 
alltså värna om . I Sverige har vi en samman
lagd areal på 8,6 miljoner hektar odikad 
myr och sumpskog, och andelen myr u tgör 
då ca 3,6 miljoner hektar. Hittills har ca 
288 000 hektar skyd dats som na turreservat 
och e tt av Naturvårdsverkets övergripande 
mål är att ytterligare orörda våtmarker skall 
skyddas.45 

Kronobergs län består till elva procent av 
våtmark, vilket är relativt mycket för södra 
Sveriges del. Störst andel våtmarker finns i 
länets västra delar, i Älmhul ts , Markaryds 
och Ljungby kommuner, där ande len våt
marker utgör ca 17 procent.46 Vid länets våt
marker förekommer växtarter som pors, blå
tåtel, skvatu·am och klockljung. Här finns 
även dvärgbjörk utbredd över hela länet, vi l
ket j ämfört med övriga Sverige är ovanligt 
efte rsom dvärgbjörken är en nordligt ut
bredd art. Våra odikade våtmarker utgör allt
så unika ekosystem som ha r ett mycket högt 
natu rvärde för dess rika växt- och djurliv. 

Överskott av kväve från jordbruket kan 
övergöda våra sjöar och vattendrag, vilke t 
leder till igenväxning och en utarmning av 
flora och fauna. Våtmarkerna har förmåga 
att binda upp kväve i marken, vi lket minskar 
risken för övergödning. Även ur detta pe r
spektiv har de all tså ett stort, ur naturvård
syn punkt, värde. 
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De uppodlade våtmarkernas 
natur- och kulturvärden 
Jordbruksverkethar inom kampartjen "mark
ernas m ångfald" gett ut en skötselhandbok 
för gårdens natur- och kulturvärden, som är 
tänkt att användas av framförallt rådgivare 
och informatörer som arbetar med jordbru
kets miijöfrågor. I boken finns två avsnitt om 
myrar, strandängar och strandbeten, där det 
redogörs för vilka natur- och kulturvärden 
som finns. Myrens kulturvärden är framför
a llt spår av myrslåtter, som till exempel ka
naler, dämmen, lador och hässjor. I myren 
eller dess omgivning kan det också finnas 
både stensatta källor och orörda källor, vilka 
har ett mycket högt kulturvärde. Spår av 
mossodling som tiIJ exempel diken, kanaler 
och hägnadsrester är också av kulturvärde. 
Här rör det sig framförallt om myrodlingar 
som tagits ur bruk eller om myrmarker som 
angränsar ti ll gårdens jordbruksmark. Till 
kultw-värden hör också spår av vägar och 
stigar till de tidigare utnyttjade våtmarker
na. Målsättningarna är att kulturspår som 
lador, hässjor, kanalsystem och hägnadsres
te r skall bevaras och tydliggöras. Diken och 
kanaler skall rensas för att fortsättningsvis 
vara vattenförande och skall gärna utnyttjas 
för att vattna djur:17 Skötselhandboken näm
ner dock inte något om utdikade och odla
de myrar eller andra våtmarker som ä r ty
piska inslag på en del platser, till exempel i 
Kronobergs och Jönköpings län . I Ingvar 
Christofferssons bidrag till Kronobergs natur: 
Naturvårdsprograrn för Kronobergs län finns 
dock ett avsnitt om utdikade våtmarker som 
karaktäristiska för en d el odlingslandskap, 
vari framhålls att rester av gamla odlingar har 
både ett natur- och e tt kulturvärde. Chris
toffersson skriver där följande om mossod
li ngar: "Mossodl ingen anförs ofta som ex
empel på ur naturvårdssynpunkt likgi ltiga 
områden. Detta betraktelsesätt är felaktigt 
eftersom mossodlingama i många trakter är 
karaktäristiska delar av odlingslandskapet. "-lll 

Den utdikade våtmarken erbjuder värde
fulla miijöer för både växter och djur, i syn
nerhe t om det finns flera öppna diken och 
om våtmarken hävdas genom bete och slåt-
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ter. I diket, från botten och upp längs dikes
renarna, kan det finnas en mängd växter 
som flytbladsväxter, kärrväxter, grässvålsväx
ter och åkerogräs. Här häckar gärna busk
skvättan, och dikesrenen är ofta boplats for 
hasseltnus.'9 När möss och andra smågna
gare finns i dikesrenarna ger dessa utmärkta 
jaktmarker för ormar, räv, ormvråk och ugg
lor. Hävdade våtmarker hålls öppna och är 
därför solexponerade, vilket ger bra förut
sätu1ingar för många ijuskrävande och hävd
beroende örter, gräs och starrar ter. Även 
insekter~ grodor och o rmar gynnas av hävd, 
framförallt djurtramp gynnar både insekter 
och grodor.50 Dikade våunarker har dock 
inte den mångfald av växt- och djurarter 
som de odikade, och ett ensidigt eller otill
räckligt hävdande som enbart betning av 
den dikade marken kan gynna ogräsvegeta
tion som älgört och tågväxter. Dessa bör 
varje år innan växternas frösättningar be
kämpas med lieslåtter. 

Om strävan att bevara de 
uppodlade och utdikade 
markerna 
Utdikning och uppodling av våtmarker, 
framförallt myrar, har under senare delen 
av 1800-talet och unde r 1900-talets första år
tionden varit mycket omfattande. För att od
lingarna skulle kunna få en bra odlingskvali
tet krävdes mycket omfattande dikningar, 
vilket gett odlingarna deras typiska utseen
de. Trots att avvattningen och odlingen varit 
så omfattande att näst intill varje gård i vissa 
bygder har tillgång till mossodlingar, har 
denna ur kulturgeografiskt synpunkt intres
santa företeelse fått liten uppmärksamhet. 
De t finns relativt litet skrivet om mossod
lingen som inslag i odlingslandskape t, och 
d en verkar in te ha fått något direkt högt 
kulturvärde. Utifrån ett kulturgeografiskt 
synsätt är mossodlingar, enligt min åsikt, 
mycket inu-essanta, d å de genom sin omfatt
ning inneburit en stor förändring av land
skape t. Deras typiska utseende med täta teg
diken, ofta igenvuxna med träd, utgör i 



skogsbygder som Kronobergs län e tt typiskt 
inslag i odlingslandskapet och de borde där
för ur kultursynpunkt ha ett högre värde än 
vad de ha r nu. 

En anledning till att rnossodlingarna fått 
så lite uppmärksamhet och så lågt kultur
värde kan vara att de t fortfarande är en rela
tivt ung före teelse historiskt sett. En annan 
förklaring är a tt det for tfarande finn s gott 
om mossodlinga r och att d essa hittills inte 
varit hotade a tt försvinna ur odlingsland
skapet. Mossodlingarna har dock under 
1900-tale t ständigt minskat. De h ar o fta 
öve rgivits so m j ordbruks mark och på od
lingarna har det iställe t för vall och havre 
uppstått självsådda lövskogsbestånd. En del 
odlingar har planterats med granskog. En
ligt de siffror som redovisats har andelen 
odlad torvmark minskat med en tredjedel 
sedan sekelskifte t 1900, och minskningen 
ser ut att fortsätta. 

Den störs ta anledningen till att mossod
bngarna har e tt så ringa kulturvärd e är för
modligen a tt de ur naturvårdssyn p unkt är 
relativt artfattiga i förhållande ti.11 opåverkad 
våtmark. Andra kul ture lem ent i odlings
landskape t, till exempel hamlade träd och 
stenmurar har in te bara e tt högt kulturvär
de utan även ett högt naturvärde och d e bi
drar därmed till den biologiska mångfalden. 
I biologens ögon gör inte m ossodlingarna 
d e t, och de allra flesta ser uppodlingen av 
våtmarker som en förlust. Författare hänger 
sig ofta åt att beskriva alla de na turvärden 
som gått förlo rade och åt uttryck som "vad 
har vi få tt, men vad ha r vi egentligen mist" 
och "människans nit för att skapa odlings
bar m ark har utarmat landskapet". Självklart 
är de t en förlust för naturen att så många våt
marker odlats upp, men uppodlingen måste 
ses i sin helhe t. Uppodlingen av våtmarker 
skedde i en tid med livsmedelsbrist och hög 
utvandring, vilket för Sveriges del var en na
tionell kris. Våtmarkerna var den sista od
lingsreserven att ta till, och de t tål att fundera 
på vad som skulle ha hänt om inte alla dessa 
myrar hade o dla ts upp. Hade ytterligare 
m ännisko r tvingats emigrera? Vilka konse
kvenser hade det haft för utvecklingen i Sve-

rige? Den j o rdbruka nde befolkning som 
med hårt arbete avvattnade dessa marker, 
såg fö rmodligen med stolthet hur havren 
mognade. De skulle säkert ha mycke t svårt 
att föreställa sig hur dagens stadsbor med 
en kika re runt halsen beger sig ut till våt
marker för att titta på fåglar som rekreation. 
Idag växer många mossodlingars diken igen 
och marken blir all t våtare . Den ajälvsådda 
skogen dör så småningom när rötterna blir 
stående i för mycket vatten , och efte rhand 
kommer endast spå r av mossodlingen att 
kunna skönjas. 

Und e r senare år bar ansträngningarna 
för att bevara det med odlade våtmarker for
kni ppad e odlingslandskape t öka t. Såväl de 
utdikad e och uppodlade som de ännu o rör
da våtmarke rna i Sverige har all tmer kom
mit att omfattas av regeringens övergripan
de miljömål, vilka innebär e n strävan att ar
beta för en ekologiskt hållbar u tveckling. Ett 
av de miljömål som ställdes upp under slu
tet av 1990-talet gick under namnet "myll
rande våtmarker". Det lyde r: "Våtmarkernas 
ekologiska och vattenhushållande fun ktion 
i landskapet ska bibehållas och värd efulla 
våtmarker bevaras för framtiden ."51 Målet är 
att det ska finnas våtmarker av varierande 
slag med bevarad biologisk mångfald i he la 
landet. Våtmarkerna ska skyddas så långt 
som möjligt mot d ränering, torvtäkter, väg
byggen och annan exploate ring. Deras vär
de för friluftsl iv sam t deras kultu rhistoriska 
lämn ingar ska värnas. 

Ytterligare ett miljömål är ett rikt od lings
landskap. Målet formuleras mer precist som 
följer: "Odlingslandskape ts och j o rdbruks
markens värde för biologisk produktion och 
livsmede lsproduktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden och kultur
miljövärdena bevaras och stärks."52 Målet är 
att odlingslandskapet ska brukas på sådant 
sätt a tt n egativa miljöeffe kter min imeras 
och den biologiska mångfalden stärks. Främ
mande ar ter och genetiskt modifierade arter 
ska inte introduceras. H otade arter och natur
typer kopplad e till j ordbruke t ska skyd das 
och bevaras. Två viktiga delmål som di rekt 
rör de utdikade och uppodlade våtmarkerna 
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är att odlingslandskap som torrlagts till följd 
av omfattande strukturrationalisering ska 
återfå ekologiska och hydrologiska funktio
ner genom att våtmarker och småvallen suc
cessivt anläggs, samt atl kulturvärden ska 
bevaras. 

I samband med Sveriges inträde i EU ska
pades ett nytt system för stöd till svenskt 
jordbruk. Den brukare som blir berättigad 
till stöd förbinder sig att sköta det stöd berät
tigande området eller d e o lika elementen 
under en femårsperiod. För den som brukar 
en utdikad våtmark eller har en utdikad våt
mark på sina ägor finns flera olika möjlighe
ter till stöd inom ramen för miljöprogram
met. Om den utdikade våtmarken fortfaran
d e är av en såd an kvalite t a tt den gå r a tt 
bruka som åkermark kan stöd för vallodling 
e ller spannmålsodling betalas ut. Om mar
ken inte håller för att brukas som åkermark, 
men är duglig till betesmark, kan brukaren 
få e rsättning för att mossodlingar betas. 

Miljöstödet för natur- och kulturmiljöer 
betalas ut för bevarande och skötsel av värde-

Figur 19:8 

fulla landskapselement. Det är element som 
tillkommit före 1940 och som tidigare ingå tt 
eller fortfarande ingår i jordbruksdriften, 
som stenmurar, fägator, alleer, bruknings
vägar eller liknande. För att få stöd skall de 
stöd berättigande elementen ligga i anslut
ning till åkermark. För den som har en utdi
kad våtmark som fortfarande används som 
åkermark finns det möjlighet att få natur
och kulturmiljöstöd. Förutsättningen är att 
det finns öppna diken , källor eller ängslador 
på e lle r i anslutning till marken. För att få 
stöd krävs att vissa skötselkrav uppfylls. Det 
innebär att åkermarken skall slås och vege
tationen bortföras. Betesmarken skall betas 
och buskar och träd av igen växningskarak
tär skall röjas bort. Längs dikesrenarna skall 
igenväxn ingsvegetatio n hållas borta. För 
den som ha r en utdikad våtmark som har 
använts som åker eller betesmark, kan stöd 
för anläggande e ller å ter ställande av våt
mark utbetalas. Stödperioden för vålrnarker 
omfattar till skillnad från övr iga miijöstöd 
20 år, och anlagd a våtmarker skall finnas 

I södra delen av Dj1trle myr har någm markägare gått smmnan och med hjäl/1 av EU-stöd anlagt en våtmark. I 
bakgrunden syns myren och byn Djura Nöbbele. 
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kvar under h ela stödperiode n. J ordbruks
marken tas med andra ord urjordbrukspro
duktionen och en våtmark där vattennivån 
tillåts variera med årstiderna anläggs.53 

Diskussion om natur- och 
kulturvärden 
Ibland uppstår e n konflikt mellan natur
och kulturmiljövärden. Vilka värden ska gå 
i första hand, naturens långsamma succes
sion och biologiska mångfald eller de av män
niskan skapade kulturelementen? De kultur
värden som människan skapat behöver ju 
inte alltid betyda att naLUren u tarmas, ibland 
blir det en större mångfald, som till exem
pel i falle t med de hamlade träde n. De håli
ga och halvdöda träden bjuder på bohål för 
fågl a r och en mängd av insektsarter som 
inte finns i friska u·äd. Många växt- och djur
arter gynnades av de t rörindustriellajord
bruket och den biologiska mångfalden mins
kade när jordbruket på 1950- och 60-talen 
rationaliserades. 

I konflikten mellan natur- och kulturvär
den får ofta naturvärdet gå i fö rsta hand. 
När naturreservat anläggs så är det just så
som naturvårdsområden, medan de kultur
värden som finns i området sällan uppmärk
sammas. Exempelvis kan nämnas Teleborgs 
naturvårdsområde som ligger strax intill 
Växjö universitet och som är ett mycket po
pulärt strövområde. I området ingår både 
hagmarker, lövskog och våtmarker. På in for
matio nsskylten går au läsa om några av de 
växt- och djurarter som kan påträffas i områ
det, och det finns även en liten notis om att 
hagmarken är kulturmark och att en slåtter
äng sköts av Teleborgs högstadieskola. På 
skyltarna är det alltså övervägande natur 
och ytterst lite kultur. Den sjö som ligger in
till naturvårdsområdet sänktes i två omgång
ar, dels 1810-12 och dels 1856-57. Syftet var 
att vinna odl ingsbar mark i områd e t, och 
sjön sänktes totalt med 0,9 me ter. Sjön har 
under 1800-talet och första hälften av 1900-
talet hotats av igenväx.ning på grund av över
gödning. På 1970-talet restaurerades sjön , 
men Skirviken som ligger intil l Teleborgs 

natun-eservat lämnades orörd. Vikens strän
der är täckta med gungfly och här växer båd e 
pors, skvatu·am och u·anbär. I. området häck
ar dessutom många olika fågelarter. Den 
som har kunskap om odlingslandskapetoch 
naturen upptäcke r snart att detta är ett starkt 
kulturpåverkat område. Längs den uonärkta 
våunarksleden finns flera diken som idag 
håller på a tt växa igen, och längst bort på le
den finns också rester av gamla mossodlingar. 
Området ä r som namnet antyder ett natur
reservat och det finns kanske därför ingen 
anledning au bevara d essa gam la moss
odlingar och diken. Dock är det en brist au 
det inte finns någon in forma tion om de 
kulturspår av mossodlingar och diken som 
finns i område t. De ansvariga för skyltarna 
skulle inte ha några svårighe ter a tt hitta in
formation om sjöarnas sänkning. De är väl 
dokumenterade bland annat i en rapport 
utgiven av Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
Sänkta och utdikade sjöar i Kronobergs län. Si
tuationen är liknande i Bokhullets nawr
reservat, beläget på och intill I I l:s gamla 
övningsområde. Här finns också skyltar med 
tydlig naturinformation om växt- och djur
arter. Den kulturinformatio n som finns ä r 
att d e t finns spå r av gravrösen ifrån järn
ålde rn. Däremot ges ingen information om 
a tt alekärren uppstått på grund av en sjö
sänkning, eller varför det finns kanale r gräv
da i området. Det finns säkert fle ra skäl till 
att kulturspår glöms bort. En anledning ä r 
attajösänkningar och odlingar är en ung före
teelse, varmed de t kanske tas för givet att de 
flesta människor har kunskaper om sänkta 
sjöar och gamla odlinga r. Min uppfattning 
är dock att det är förvånansvärt få av dagens 
svenskar som känner till detta. 

En anledning till att kulturspåren glöms 
bort elle r negligeras är också att de flesta som 
arbetar med naturvård är biologe r, och deras 
huvudintresse är förstås naturvärden. Ytter
ligare en anledning är att syftet med natur
resenrat är just naturvård. Kanske borde man 
inom natur- och kulturmiljövård su·äva efte r 
att låta dessa intressen samverka mer, och att 
inventera området på både natur- och kultur
miljövärden. Då borde situationen bli en an-
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nan och naturvårdsområden skulle kanske 
byta namn till miijövårdsområden. Många 
människor är idag väldigt hemmablinda och 
har mycket liten historisk kunskap om sitt 
närområde. Skyltar med kulturinformation 
skulle kanske i ett sådant här sammanhang 
vara ett uppskattat kunskapslyft. 

Det råder idag en ambition att våtmarker 
som dikats ut skall återställas till sitt ursprung
liga skick, och det går att få bidrag till att 
återställa våtmarker. Många stora myrar har 
under 1900-talet odlats upp och stor möda 
har lagts på att täckdika dessa odlingar. De 
flesta mindre eller medelstora mossodlingar 
har dock öppna diken . Även om odlingarna 
har haft en stor betydelse för smågårdarna 
har de inte varit gårdens viktigaste mark. 
Underhållet av mossodlingarnas diken blev 
därför ofta undennåligt och de täta u·ädrader
na ger ett typiskt utseende i dagens odlings
landskap. Många odlingar har efter några 
å rtionden blivit odugliga som åkermark och 
har istället successivt övergått till skogsmark 
eller våtmark. Myren som odlingsmark duger 
alltså bara under en begränsad period.Jord
bruksmarken i Sverige minskar kontinuerligt 
och alltfler mossodlingar överges. 

De odlade våtmarkerna har till viss del 
fått ett oförtjänt dåligt rykte i naturvårds
sammanhang och dessutom ett mycket lågt 
kulturvärde. Situationen med mossodlingar 
kan, ur kulturgeografisk synpunkt,jämföras 
med det så illa beryktade miljonprogram
met. Under 1960-talets bostadsbrist byggdes 
nya bostäder i hög takt och de grå och trista 
betonghusen från årtiondet blev så små
ningom en utskälld skamfläck i många stä
der. Precis som i fallet med de uppodlade 
våtmarkerna, drevs utvecklingen fram un
der en period av nationell kris, där staten 
gick in med ekonomiska styrmedel. Krisen 
var dock annorlunda , nu var de t inte livs
mede lsbrist det hancllade om u tan akut bo
stadsbrist. Städerna efterfrågade arbetskraft 
och inflyttningen från landsbygden var hög. 
Bostäderna drevs fram i högt tempo och de 
stöptes i stort sett i samma form över h ela 
lande t. Resultate t blev gråa trista områden 
med e nsidigt u tseende. Idag börjar synen på 
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dessa 60-talsområden att förändras och 
många har insett att de håller en internatio
nellt sett hög standard. Miljonprogrammets 
hus har varit föremål för både stora ombygg
nationer och ibland till och med rivningar. 
Idag hörs röster för att begränsa ombyggna
derna och för att dessa områden istället skall 
renoveras med viss försiktighet så att deras 
kulturella värden bibehålls. Mossocllingarna 
har precis som 60-talshusen blivit utskällda 
för att förfula landskapet, i elen meningen 
att de utarmat den biologiska mångfalden, 
och ambitionen har länge varit att de bör 
återskapas till våtmark. I och med att odling
arna och dess kulturspår försvinner kommer 
det dock förmodligen att höras allt fler röster 
för att bevara dem med de kulturella värden 
de nu besitter, istället för att åter omvandla 
dem till våtmarker. 

Avslutning 
Avslutningsvis kan vi då ställa oss frågan: vad 
kommer att hända med Kronobergs läns 
mossodlingar i framtiden? Med de exempel 
som har beskrivits, vill jag visa på olikheter
na beroende på var i länet man befinner sig, 
samt även lyfta fram att mossoclling inte är 
någon bortglömd företeelse. Leif Runefelt 
menar i sitt avsnitt om Svenska Mosskultur
föreningens verksamhet, att elen stora nyocl
lingsepoken i Sverige i stort sett var över när 
föreningen bildades. Detta är till viss del fel
aktigt eftersom det i länsstyrelsens arkiv 
finns ett stort antal clikningsföretag redovisa
de i akter som visar att utdikningar av moss
marker pågått ända fram 1920-talet, och att 
det även fram till 1960-talet pågått omfattan
d e underhåll av kan aler och diken. U nder 
1970-talet gav dessutom Sveriges lantbruks
universitet och länens lantbruksnämnder 
råd om odling på mosajorclar.54 De odlingar 
i Kronobergs län som fortfarande har ett 
högt odlingsvärcle och som ligger i områden 
m ed aktiva lantbrukare, kommer förmod
ligen att odlas i många år framöver. I bygder 
utan aktiva lantbrukare kommer däremot 
mossocllingarna, då de överges, att spontant 
växa igen eller planteras med skog. 



Det finns ofta mossodlingar avsides från 
bebyggelsen och det har på senare år blivit 
populärt att så in så kallade viltfröbland
ningar på dessa skiften. De mossodlingar 
som har ett ringa odlingsvärde och som inte 
går att bruka med u-aktor, övergår däremot 
ofta till betesmark. När en mossodling en
bart betas uppstår dock ett problem, då den 
efter några år växer igen med det för betes
djuren osmakliga veketåget (Juncus effusus) 
och då får ett ringa fodervärde. Ett alterna
tiv til l att låta mossodlingarna växa igen, är 
även att anlägga våtmarker eller viltvatten. 
Sådana anläggningar kommer säkerligen att 
bli vanl igare i framtiden eftersom det finns 
möjlighet att söka EU-stöd för både utföran
det och den årliga skötseln. Alla mossod
lingar har dock en gräns för hur länge de 
kan odlas, beroende på dess torvlager. Där
för kommer alla mossodlingar så småning
om att överges, medan deras spår i landska
pet (diken) däremot kommer att finnas kvar 
i många decennier framöver. 
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KAPITEL 20 

Våtmarkens brukare - omskapare av 
Hjälmarens och Kvismarens våtmarker 
under ett och ett halvt sekel 

Jörgen Lennqvist 

En brukad bygd 
~älrnaren är Sveriges fjärde största sjö. Om
landet är en urgammal brukad bygd. Under 
tusentals år har landskapet formats och om
formats 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 
våtmarksområden har försvunnit. Medelvat
tennivån i Hjälmaren h ar sänkts med unge
fär 1,3 meter och vattenståndet skall variera 
med en lägre amplitud än tidigare, inom 0,6 
meter. De tta har bland annat medfört att 
stränderna numera mest kläs i vida bälten av 
bladvass. 

Sydväst om Hjälmaren ligge r Kvismare
dalen. Hjälmarens och Kvismarens våtmarks
område ingår som en del av den a llmänna 
diknings- och jordbruksutveckJingen som 
ägde rum under 1800- talet och tidigt 1900-
tal. Omkring 600 000 hektar dikades ut och 
togs i besittning för j ordbruksändamål. 1 Näs
tan 2 500 av Sveriges omkring 100 000 sjöar 
berördes av sänkning eUer torrläggning.2 Det 
unika med sänkningen av Hjä lmaren och 
Kvismaren var dess stora omfång, nära 19 000 
hektar "förbättrades". Den överväldigande 

delen av denna areal omvandlades från våt
äng till åke rmark. På sin tid var den ett av de 
större projekten i sitt slag i världen.3 

Landskapets aktörer 
Denna text ha ndlar o m samspe le t mellan 
samhälle t och våtmarkerna under ett och ett 
halvt sekel. Under perioden från artonhund
ratalets mitt till millennieskiftet kan vi ur
skilja tre grupper av aktöre r som kom att om
forma landskapet i undersökningsområdet. 
Den första gruppen, som rent fysiskt omfor
made den största arealen , var den grupp som 
mellan 1850-talet och 1890-tale t genom 
Hjälmarens och Kvismarens sjösänknings
bolag genomförde e n sänkning av Hjälma
rens mede lvatte nstånd med 1,3 meter och 
torrlade Kvismaredalen så gott som fullstän
d igt. Den andra gruppen aktörer träder in 
vid 1900-tale ts mitt. Lantbruksnämnden i 
Ö rebro ledde utredningar och sedermera 
arbeten fö r att förbättra to rrläggningen av 
Täljeåns nedre vattensystern. Översvämning
arna hade blivit ett accelererande problem 
för regionen och j ordbruke t. Den tredje 
och sista aktörsgruppen är de fågelskådare 
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som restaurerade delar av Kvismarens våt
marker för fågellivet under 1900-talets senare 
del. 

Artikeln behandlar tre delvis överlappan
de tidsperioder där olika aktörer har huvud
rol len. Under sänkningsperioden, 1850-
1900, kan vi se iden om sjösänkningen ini
tieras, beslutas och genomföras. Under kon
sensusperioden, 1900-75, var det allmänt 
accepterade förhållningssättet att landskapet 
skulle användas för rationellt och modernt 
jordbruk. Slutligen restaureringsperioden, 
från 1960 till nutid, vilken innebär en res
taurering av en mindre del av det forna våt
marksområdet.Jag kommer här att översikt
ligt beskriva och analysera denna förändra
de region i ett vattenhistoriskt perspektiv. 

För att till fullo förstå och förklara land
skapets historia har utgångspunkten för mig 
varit att vi måste kombinera samhällsveten
skap med en analys av den fysiska kontinui
tet som vattnet och naturen ger. Människan 
har förändrat landskapet, men naturens kraf
ter och naturlagar är också delaktiga i denna 
process. Båda dessa st0rheter måste beaktas 
i analysen.4 Det är också viktigt att undersöka 
vem, e ller vilka, som har makten atl defi
niera problemet och hur detta har föränd
rats över tid. 

Sänkningsperioden 1850- 1900 
Övergången från ett traditionellt till ett 
modernt och marknadsorienteratjordbruk 
blev drivkraften till det sjösänkningsprojekt 
som så drastiskt kom att förändra släuland
skapet i regionen. De första tankarna på en 
sjösänkning framfördes redan runt 1820. 
Dessa, och ett liknande förslag tre decennier 
senare, avslogs emellertid av kungen. Hjäl
maren ansågs vara så viktig ur kornmunika
tionssynpunkt att staten, vid elen tidpunkten, 
var mer intresserad av kommunikationerna 
än av att vinna mer j ord. Situationen föränd
rades i och med byggandet av den första 
järnvägen, mellan Arboga och Örebro, som 
stod klar 1856. Detta påpekades också av 
den grupp som återigen sökte tillstånd till 
en sänkning av Hjälmaren 1859.5 
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Den Stora Sjösänkningen6 initierades och 
drevs igenom av regionens storajordägare. 
De mindre lanclägarna var vanligen skeptis
ka till projektet och de flesta av dem anslöt 
sig inte till bolaget förrän efter det att ~jö
sänkningen hade satt igång. Småbönderna i 
Kvismareclalen, som trots allt var de som 
innehade störst andel av arealen i regionen, 
var särskilt avogt inställda. För det låginten
siva traditionella jordbruket var de å te rkom
mande översvänrningarna mycket beLydelse
fr1lla. Kvismaredalens bönder var mycket väl 
medvetna om att dessa innebar en gratis 
gödsling av ängarna som sedan användes 
både till slåtter och till betesmark. Storgods
ens ägare var i stället inriktade på en torr
läggning av ängsmarkerna så att de kunde 
tas i besittning för modernjorclbrukspro
cluktion. 

Hjälmarens och Kvismarens sjösänknings
bolag konstituerades 1864. Det var inget bo
lag i modern mening utan kan kanske mer 
liknas vid en förening. Medlemskap var öppet 
för alla lanclägare i regionen som innehade 
vad som benämndes "vattenskadad mark". 
AvgiJter och röster var sedan fördelade efter 
landägancle . De stora landägarna domine
racle bolaget totalt. Sjösänkningsbolaget fick 
ett första tillstånd att starta processen 1865. 
Även denna gång hade man dock fått lov att 
ta hänsyn till sjöfartens intressen. En mer än 
tio år lång och mycket omfattande process 
hade startat.7 

Kännetecknande för källmaterialet från 
den första perioden är att de m indre bön
dernas röster oftast saknas. Vid ett tillfälle 
återfinns de emellertid. År 1859 hölls ett all
mänt möte i Lännäs gästgivaregård. Detta 
möte hade utlysts av landshövdingen i Öre
bro län på begäran av några av de pådrivan
de godsägarna. Avsikten var a tt samla de 
intresserade för att kunna gå samman i ett 
sjösänkningsbolag för att driva frågan om 
sänkning. Flera motståndare till ett sådant 
företag fanns representerade på gästgivare
gårclen, bland annat fö reträdare från bru
ken vid Eskilstunaån. Från detta möte finns 
också elen största bevarade bondeprotesten. 
Det var 237 hemmansägare från mer än 30 



byar runt Kvismaredalen som protesterade 
mot en sänkning. De flesta av dem hade un
dertecknat något av de fem protestbrev som 
lästes upp, men några var också närvarande 
personligen för att delta i protesten. Bud
skapet från de mindre jordägarna var att en 
sjösänkning var ett alldeles för ekonomiskt 
riskabelt projekt. De påpekade också att på 
grund av den lilla skillnaden i höjd, mellan 
Kvismaren och Hjälmaren, fruktade man a tt 
det skulle bli problem med översvämning
ar.8 De protesterande avfärdades som kon
servativa bönder av elen som senare skulle 
bli en av de drivande i sjösänkningsfrågan, 
friherren Gabriel Djurklou. Protesterna mot 
en sänkning sades komma från "elen bygel 
de r, jordbrukskonservatismen längst varit 
rådande och hvarifrån d e flesta af strande-

game afgifvna protesterna afbörts, nämligen 
Stora Mellösa församling" .9 Dessa "konserva
tiva" bönder formu le rade fak tiskt redan 
1859 vad som skulle komma att bli sjösänk
ningsprojektets framtida problem, ekono
min och översvämningarna. 

Småböndernas skepsis kan tolkas som ett 
ratione11t beslut från deras utgångspunkt. 
Två grupper representerande olika produk
tionssätt utmanade varandra. Lantmäteriar
beten och den juridiska processen fortsatte 
till 1877, när projektet fick sitt slutgiltiga till
stånd i och med att arbetsplanen godkändes 
och det nödvändiga statsanslage t beviljades 
av riksdagen. Den bondedominerade andra 
kammaren hade varit motståndare ti ll att 
bevilja det statslån och bidrag som ansågs 
som oundgängliga. Först efter samröstning 
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Figur 20:1 
De gröna om:rådena på kartan är inarh sorn torrlades i och med sänkningen av Hjälinaren och Kvisrnaren. Till öste1; 
av utryrmnesskäl inte med hä1; vanns ytterligare 1nindre markareale1; ända fram till Husby-Rekarne strax söder orn 
fakilstuna. Sänkningen frigjorde emellertid mest marh i den västm delen av Hjälmarregionen. Kvismaren sänktes 
med l,5 meter och torrlades närmast i sin helhet, vilhet framgår tydligt av kart1m. 
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med första kammaren beviljade riksdagen de 
eftertraktade m edlen. 10 Detta följde en gam
mal skiljelinje m ellan adel och bondestånden 
i riksdagen när det gällde administration av 
torrläggningsprojekt som debatterats tidiga
re under 1800-talet. Adeln önskade i huvud
sak centralt administrerade bidrag till stora 
prqje kt som gav en omedelbar och kraftig 
ökning av åkerarealen. Bondestånde t föror
dad e att lån, regionalt administrerade, skul
le vara lätta och sn abba att få till de mindre 
projekt som de föredrog .11 

Vid bolagsstämman för Hjälmarens och 
Kvismarens sjösänkningsbolag i m aj 1877 
meddelades att kungen godkänt arbetspla
nen och att riksdagen hade bifallit proposi
tionen o m statslå n på två miljoner kronor. 
Stämman godkände alla dire ktione ns för
slag om att ingå och underteckna fö rbin
delse för statslånet och den var även tillåte n 
att ta a ndra, tillfälliga lån om d et behövdes. 
Direktionen skulle få t illsätta en verkstäl
lande direktör samt få bestämma lönen för 

Figur 20:2 
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de gänstebiträden som behövdes. De t före
kom inte heller någon protokollförd diskus
s ion om kostnaderna för bo lagels m ånga 
åligganden för sjöfarten. För elen tid Hjäl
mare kanal var stängd på grund av mudd
ringar och ombyggnad, skulle bolaget till 
vanlig taxa sköta trafiken som annars skulle 
ha gått på ka nale n. Alla segellederna skulle 
muddras till ett lägsta djup p å sju fot även 
under ~jögång. Ett flertal hamnar skulle 
också muddras till de tta djup. Vid för svåra 
vindförhållanden skulle bolaget kostnads
fritt, m ed ångbåt, bogsera behövande fartyg 
i de n grunda västligaste viken av Hjälmaren, 
till och från Ö rebro. Åtaganden a för sj öfar
ten skulle gälla för all framtid. 1~ 1 de n för 
riksdagsmännen avsedda "Hje lma resänk
nings-frågan i sitt sista skede", skriven 1876, 
hade pjurklou betonat nödvändigh eten av 
att bolaget fick ett lån som var räntefritt un
der arbetsåren.1:s På stämman hade ingen av 
de närvarande protestera t mot villko ren som 
bör ha varit väl kända. En kor t tid senare 

NILS GABRIEL DJURKLOU (1829-1904) spelade 
en framträdande roll i Närkes såväl kulturliv 
som ekonomiska livunder 1800-talets andra 
hälft. Inom kulturområdet stiftade han När
kes fornrninnesförening och inventerade 
landskapets fornminnen. Under senare delen 
av sitt liv bedrev han en omfattande forskar
och författarverksam het: historiska, genea
logiska och folkloristiska uppsatser domine
rade. Hans mest kända skrift var Sagor och 
äjventyr, berättade på svenska landsmåt ( 1883) , 
som nådde stor popularitet (och illustrera
des av Carl Larsson), och som översattes till 
flera språk. Som antikvitetsintendent genom
förde han en rad resor som resulterade i 
tryckta folklivsskildringar. I egenskap av stör
re godsägare i landskapet var Djurklou ton
givande även på del ekonomiska området. 
Han var länge först vice ordförande, sedan 
ordförande i Örebro läns hushåJln ingssäll
skap, samt även länets domänintendent. 
Mest intryck gjorde han dock som drivande 
kraft i gen omförandet av sänkningen av 
Hjälmaren och Kvisma1-en. 



drabbades emellertid en av de tidigare dri
vande männen , ägaren till godset Sickelsjö, 
Axel H erman Behm, av tvivel och oro för de 
ekonomiska åtaganden som sjösänkningsbo
laget ålagts. 1~ Detta hade dock ingen effekt. I 
själva verket ha de det avgörande steget mot 
sänkningen tagits redan vid beslutet att lag
söka de som hade ersättningsanspråk för
orsakade av d en tänkta sänkningen redan 
nästan e tt d ecennium tidigare. 

Hur sänkningen gick till 
Under 1878 påbö1jades sänkningsarbetena. 
Segelleder och hamnar i Hjälmaren började 
att byggas om. Vid Hjälmarens utlopp bör
j ade man att gräva vid Hyndevad. En pro
visorisk damm byggd es i en grävd kanal eli t 
man ledde vattnet efte r att dammen blev 
färdig. När huvudavloppet stängts fördjupa
des de tta och en damm byggdes i det egent
liga avloppe t dit man ledde vattnet igen efter 
avslutat arbete. Hjälmare kanal stängdes den 
1 september 1879. En arbetsstyrka på mel
lan 500 och 700 man arbetade elva timmar 
om dagen, vilket möjliggjordes genom elekt
risk belysning. Stora delar av kana len tap
pades på vatten och länspumpades på de 
sträckor där fördjupningsarbe ten var nöd
vändiga. Den 3 juni 1880 kunde trafiken på 
kanalen å terupptas.15 

Det ursprungliga förslaget för Kvismare
dalen var a tt i stort sett följa Täljeåns gamla 
lopp. l stället beslutades nu att muddra en 
rak kanal genom h ela Kvismaredalen. 16 Av
tappningen av Hjä lmaren skedde i omgång
ar under flera år och under lågvattenstånd 
för a tt inte skapa problem i Mälaren. Kring 
nyåret 1886 uppmättes så lågvattenståndet i 
Hjälmaren till den stadgade nivån, sex fot 
under Arninge märke.17 Sjösänkningen var 
fullbo rdad 1887 men avsyn och godkännan
de skedde först åre t därpå. 18 

Pengaproblem 
De höga prise r på havre som rått under 
både 1860- och 1870-talen sjönk snabbt sam
tidigt som sänkningen påbö1jades. 19 Många 
lantbrukare kämpade mot stora ekonomiska 

svårigheter samtidigt som det krävdes stora 
utgifter för sjösänkningen.20 Snart stod det 
klart att de ekonomiska kalkylerna hade va
rit för optimistiska. Sänkningsarbetena kom 
att kosta fyra miljo ner kronor, det vill säga 
dubbelt så mycket som be räknat.21 Redan 
1885 hade bolagsmännen ansökt om lin d
ring i lånevillkoren , men riksdagen medgav 
endast en viss sänkning av räntan för en be
gränsad tid. Efter att sänkningsarbetena var 
avklarade lämnade ~jösänkningsbolaget 1888 
in ytterligare en ansökan till Kungl. Maj:t 
om fö rbättrade villkor och nedskrivning av 
lånet m ed en miljon kronor, något som även 
landshövdingen i Örebro län tillstyrkte.22 

Denna beviljades inte he ller av riksdagen 
men räntan sänktes ytterligare en gång för 
en begränsad tid.23 

I augusti 1893 gjordes ännu en framstäl
lan om lindringar i lånevillkoren, då bolaget 
önskade nedskr ivning på räntebeloppet samt 
lindrigare avbetalningsvillkor.24 Propositio
nen till riksdagen våren 1895 föreslog at t 
bolagets önskningar skulle bifallas. Detta 
skedde också utan votering i Första kamma
ren.2;; l Andra kammaren bifölls förslaget 
om lindrade lånevillkor, även om det satt 
långt inne. I omröstningen bifölls utskottets 
förslag om lånelindring med 80 röster för 
och 79 röster mo t.26 Lånet betalades sedan 
av fram till våren 1940. Bo laget fick även en 
inkomst från försäljningen av vins~jord, den 
förbättrade j ord som de som ej deltog i 
sänkningen fått plikta till bolaget. Detta be
lopp uppgick till närmare 400 000 kronor.2; 

M arkanvändningen i Kvismaredalen 
Även om sänkningen sammanföll med 1880-
tale ts lågkonjunktur för jordbruket och 
innebar oerhörda ekonomiska påfrestning
ar för d e inblandade, togs den nya marken 
av allt att döma i besittning omgående. Det
ta framgår av nedanstående tabell. 

För Kvismaredalens socknar hade åker
arealen på några år i det närmaste fördubb
lats. Även om uppodlingen gick snabbast i 
samband med sjösänkningen hade den in te 
helt stannat av vid 1930-talets slut.28 
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Tabell I . 
Åkerarealen i socknarna i Kvismaredalen i hektar. 

1864-71 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1937 

Lännäs 1 391 I 357 3 326 1 935 2 143 2 257 2 562 2 564 2 674 
Asker 3 507 3 462 8 092 4865 4 885 5 122 5 294 5150 5 285 
St. Me!Jösa 2 630 2 700 6 7,10 5 295 5 409 5 601 .5 634 5 645 5 593 
Norrbyås 3,J4 966 2 639 I 765 1 779 l 784 l 686 l 790 1 697 
Skölle rsta 2953 3 211 7409 3 820 4237 4315 4224 4227 4179 
Ekcby 1 436 l 807 3 800 2 480 2 233 2 243 2 219 2 365 2 366 
Gällersta 1 435 I 558 3 524 2 096 2104 2 113 2 165 2 180 2 378 

14 196 1 506 35 530 22 256 22 790 23 435 23 784 23 921 241 72 
I procent av 
landarealen 25 26 39 40 41 41 42 42 

Källa: Rönnby, Erik, 1948, Om det ekonomiska res11/tatet av Kvismaredalens tonläggning. 

Efter sänkninge n hade d e t mesta av de då 
dränerade våtängarna snabbt lagts under 
plogen. En sammanställn ing av denna upp
odling finns i en skrift om det ekonomiska 
resultatet av torrläggningen. Den är gjord i 
ett sammanhang där detta bö1jade ifrågasät
tas och bör tolkas som ett inlägg för att visa 
att projektet var lönsam t. Författaren till 
skriften , Erik Rönnby, kommenterar inte den 
exceptionellt stora a realen för året 1885. I 
det fallet ha r han inte helle r angivit någon 
procent av landareal. Det finns skäl att fråga 
om d etta var uttryck för en glädjekalkyl eller 
om mark hade börjat brukas som senare fått 
överges under nederbö rdsrikare år.211 På flera 
områden gjordes också ytterligare dränering
ar. Cirka 2 000 hektar i Kvismaredalen fick 
d räne ras ytte rligare under början av 1900-
talet.30 

På den gamla våtmarken hade det i bör
jan uteslutande odlats havre. Så sm åningom 
hade ett sjuårigL växtfö ljdssystem ko mmit i 
a llmänt bruk.:11 Rönn by ger en uppgift om 
åke rarealens fördelning 1937. Havre odlades 
då på 31 procent av arealen och vallodling 
skedde på 36 procent av den odlade ytan. 
Hel träda upptog tio procent av arealen. Öv
riga grödors areal var obetydlig.:12 Sjösänk
n ingen hade gett upphov till en för Sverige 
ovanlig landskapsLyp. All den vun na j orden 
brukades n ämligen som u tmarksjord t ill 
gårdarna. Ingen n y bebyggelse av betydelse 
hade uppförts på elen nyodlade jorden. Erik 
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Rönnby menade att detta nog hade två skäl: 
bristen på dricksvatten och bristen på fast 
byggnaclsgnm d på de forna ängsmarkerna.:J:J 

Vetenskap och fältförsök 
Våtängarna var dränerade och torrlagda men 
den rena mulljorden kräver en speciell bruk
ningsceknik. I utvecklandet av detta var Svens
ka Mosskulturföreningen en aktiv part. Likt 
initiativtagarna till sjösänkningen av I-ljälma
ren och Kvismaren kom de flesta medlemmar
na från samhällets översta skikt. Tillblivelsen 
av föreningen kan sägas vara en logisk konse
kvens av elen ända sedan 1700-talet, av sam
hällets övre skikt, åstundan att utvidga och 
förbättra jordbruket. Allmogen hade hela 
tiden setts som det konservativa och bakåt
strävande e lementet. Bönderna sades b lin t 
fö lja fäclrens spår och betraktades som all
mänt konservativa. 34 

Fosterlandet behövde mera åkermark och 
denna ansågs ofta ligga på vattenskad ad 
mark. Genom utdikning av dessa kunde man 
hävda, som Robert Montgomery Cederhielm 
i Första kammaren 1877 då frågan om stats
bidrag till sjösänkningen debatterades, att 
man inom Sveriges gräns kunde vinna Fin
land åte r. I Svenska Mosskulturföreningens 
regi skulle vetenskapliga metoder och tänke
sätt göra att de dikade markerna kunde bru
kas rationellt och lönsamt. Föreningen anla
de flera fältstationer och var även pådrivande 



i nyodlingsverksamheten i Norrland. För
eningens första fältstation, där egna och i 
naturvetenskapliga former praktiska fältför
sök gjordes för att lära sig odla mossmarker
na, låg i Flahult utanför Jönköping.35 

I föreningens tidsskrift står att läsa om 
verksamhe ten. Företrädare för de stora jord
bruken även i vårt område var verksamma i 
eller medlemmar i föreningen.36 I tidskriften 
förekom reportage, artiklar och redogörel
ser för diskussioner om hur man bäst borde 
bruka denna typ av mark. Föreningen hade 
1890 anställ t kulturingenjören Sven Möller, 
för att resa runt och fungera som en expert 
som gav naturvetenskapliga råd om brukan
det av mossmarke rna. Redogörelser för hans 
och efterföljande kulturingenjörers resor 
och råd finns också rapporterade i förening
ens tidskrift. U nder 1891 års resor besökte 
han Örebrotrakten. Han besökte då Nynäs, 
vars ägare kammarherren A. Coyet var en på
drivande sjösänkare och ledamot i Svenska 
Mosskulturföreningens styrelse. Havre hade 
redan odlats framgångsrikt på flera fält på 
nyligen sänkta marker, men ogräset hotade 
att göra sitt intrång. Han föreslog då en tio
årig växtföljdsplan för att den nyvunna j or
den skulle brukas på bästa sätt.3

; 

Konsensusperioden 1900-1975 
Det som tidigare hade varit våt- eller ängs
mark förvandlades till intensivbrukad j o rd
bruksmark. Havre blev d en dominerande 
grödan. Under de första åren såg det ut som 
om sänkningen hade lycka ts fullständigt. 
Men redan strax efter förra sekelskiftet bör
j ade översvämningarna att bli ett problem, 
framför allt för att stråsädesodling är känslig 
för en fuktig miljö. Mot mitten av århundra
det blev översvämningarna all t oftare före
kommande. Detta orsakades av flera fakto
rer. När den nästan helt organiskajorden på 
den gamla sjöbotten kommer i kontakt med 
luften oxiderar den, den försvinner.38 Denna 
marksänkning uppgick till ungefär en centi
meter om året. En annan orsak till översväm
ningarna var att större vattenvolymer ä n i 
gamla tider skulle passera området. Längre 

upp i Täljeåns avrinningsområde had e det 
också företagits stora utdikningar. Uppströms 
från Kvismaren hade ungefär 85 procent, el
ler 1 700 hektar, av öppen vattenyta försvun
nit sedan mitten av 1800-talet.39 Ett ytterligare 
skäl till förbättrad dräne ring var mekaniser
ingen av jordbruket. Tunga maskiner kräver 
detta. 

Det hade förekommit översvämningar re
dan tidigt, svårast hade förhållandena varit 
1924, men det är på 1940-talet de börjar upp
märksammas som e tt större p roblem. Den 
samhälleliga inställningen tiH sänkningar och 
torrläggningar hade förändrats. Hjälmaren 
kunde då, på vissa håll, betraktas som en re
surs för friluftsliv och rekreation. Över hu
vud taget hade den samhälleliga attityden 
mot sjösänkningar blivit restriktiv. Den nya 
lagstiftningen och regleringen från mitten 
av 1940-ta let talade uttryckligen om den 
låga lönsamheten , som varit ett resulta t ef
te r de flesta sjösän kningarna. Statslån och 
bidrag till dräneringar i allmänhet skulle 
endast beviljas efter en noggrann undersök
ning. Jordbruket stod inför en stundande 
omvandling där den bidragsgivande staten 
kom a tt kräva strukturrationaliseri ng och 
modernisering som krav för bidrag.40 

Översvämningen 1944 kan sägas ha startat 
processen som ledde fram till dagens lösning 
av översvämningsproblematiken. År 1945 
ansökte sjösänkningsbolaget om bidrag för 
att bekosta en undersökning för att förbätt
ra 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. Sjö
sänkningsbolagets styrelse blev snabbt klar 
över att någon annan måste sköta och bekos
ta undersökningar och arbete . Först riktades 
intresset mot kraftverksägarna vid Eskilstuna
ån. Detta gjordes eftersom de förväntades ha 
ett intresse av en jämnare vattenföring. Efter 
att kraftverksägarna inte visat sig intressera
de kom statens regionala tjänstemän i den 
nyinrättade Lan tbruksnämnden att bli d e 
som övertog u tredningsansvaret. Frågan 
kom a tt utredas av länsstyrelsen till början 
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av J 960-talet. Så småningom kom utredarna 
att intressera sig för Täljeåns hela flodsy
stem. För första gången fanns det en ansats 
till att ta ett helhetsgrepp på ett vattenom
råde. Utredarna hade ett dilemma, lagstift
ningen föreskrev att statsbidrag, vilket ansågs 
helt nödvändigt, endast betalades till lönsam
ma projekt. Endast för en mycket litet om
råde längst uppströms, kunde en viss lönsam
het beräknas. För alla andra delar av Tälje
åns flodområde var lönsamheten negativ.41 

Runt 1950 hade de t torrlagda området av 
sjösänkningen sjunki t i medeltal med en 
meter. En utveckling mo t vad man kallade 
allmän försumpning ansågs som ho tande. 
En generell utveckling verkar vara att det i 
områden som skyddats mot översvämningar, 
sker en betydande utveckling på det som be
traktats som säker mark. Området i sig har 
från början varit in tressant att exploatera. 
På de delar som varit skyddade från vattnet 
av vallar eller dylikt har en betydande utveck
ling kunnat äga rum. Staden Örebro hade 
vari t motståndare mot sänkningsplanerna 
men kom ändå att tjäna 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 Hjälmaren hade det skett betydan
de investeringar på och kring de sänkta och 
dränerade områdena. En likartad utveckling 
som i Louisianas träskmarker i den amerikan
ska södern hade ägt rum. I översvämnings
skyddade områden hade också där en omfat
tande u tveckl ing skett.42 När sedan naturen 
slog tillbaka mot d e t som be traktats som 
säkra områden fick viljan att behålla vad 
som vunnits resulta te t att landskapet drevs 
ytterligare in i teknologisering.43 

Hotet om allmän försumpning fick kom
munerna i Täljeåns avrinningsområde att 
involveras i u tredandet. Det fick som resul
tat att de gick med på att betala motsvarande 
hälften av sta tsbidrage t, vilke t också blev ett 
allmänt villkor för detta. J o rdbruksdeparte
mentet satte också som villkor för bidrag att 
utredarna kopplade hela torrläggningspro-
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jektet m ed en planerad su·ukturomvandling 
och ra tionalisering av jordbruket i regio
nen.14 

Det slutgil tiga förslaget till lösning blev 
att bredda och fördjupa Kvismare kanal, att 
förse den med vallar och med strategiskt ut
placerade pumphus. Längre uppströms blev 
lösningen till slut att Täijeån rensades och 
fördjupades något. Arbetena startade under 
slutet av 1960-tale t och de stod färdiga 1976. 
Tre vattenavledningsföretag bildades i nedre 
delen av Täljeåns vattensystem. Kvismare
dalens vattenavleclningsföretag år 1967 över
tog sj ösänkningsbolagets åtaganden och 
unde rhållsskyldighet i Kvismaredalen. Arbe
tena i huvudavloppet i Kvismareclalen be
kostades till 50 procent av statsbid rag och 
till 25 procent av del kommunala bidraget. 
För de lokala invallningar som behövdes för 
att skydda åkermarken utgick 25 procents 
statsbiclrag.45 

För att summern: områd et hade blivit ett 
landskap som var utfo rmat av människan 
och hela systemet var beroende av teknolo
giska lösningar. Utformningen av det tekno
logiska systemet var en föijcl av d e å tgärder 
som vidtagits i och med elen stora sjösänk
ningen nästan ett århundrade tidigare. 

Restaureringsperioden 1960-
Sänkningen förkortade Kvismarens livs
längd med flera tusen år. Den d el av sjön 
som blev kvar efter sänkningen blev en i de t 
närmaste idealisk biotop för simänder. Den
na mikroskopiskt korta del av en sjös liv för
svin ner dock snabbt. Sådana biotoper tas på 
några decennier över av framförallt blad
vass. Om vattenståndet är en meter eller 
mindre växer de snabbt igen och redan efter 
några decennier är de inte längre en god bio
top för dessa simänder.46 Området hölls till 
en början öppet av slåtter vid de gamla sjö
bottnarna som blivit kvar och inte dugt att 
odla. Änn u viktigare var förmod ligen att 
Kvismaren utnyttjades som vasstäkt till en 
lokal fabrik som tillverkade vassmattor. Dess
utom höll betesdriften till en början mad
markerna öppna för våunarkens fågelarter.47 



Slåtter och vass täkt upphörde i stort sett 
under 1930-talet, och från mitten av ] 950-
talet försvann gradvis även betet. Vid mitten 
av 1900-talet fanns det så gott som inga fria 
vattenytor kvar. Hela den gamla sjön var täckt 
av ett vasshav.~8 

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 un
der andra halvan av l 900-ta let växte deras 
antal. Vid slutet av århundradet har de blivit 
en viktig aktörsgrupp för området. Det har 
all tså tillkommit en ny grupp av aktörer med 
en annan social bakgrund än tidigare. 

I samband med den första provinvallning
en i Kvismaren i si u te t av 1950-talet hade 
fågelskåclarintressena fått möjlighet att åter
skapa en liten del av den gamla sjön med en 
fii vattenyta, Fågelsjön.49 En fågelstation grun
dades 1961 och fem år senare bildades För
eningen Kvismare fåge lstation. Denna var, 
och ä1~ inriktad på att bedriva vetenskapliga 
fågelstudier.50 Runt 1970 etablerades ett in
timtsamarbete med länsstyrelsens naturvårds
enhet kring återskapandet av Kvismaren som 
ett narun-eservat med goda betingelser för våt
markens fågelarter. Restaureringsarbetena 
var ända från början sammankop p lade med 
invallningarna. En vall som skall användas 
för att hålla vatten borta kan också användas 
för a tt behålla vatU1et där man önska r att ha 
det.51 U nder 1970-talet bedrevs försök med 
restaurering av två mindre områden för att 
finna metoder och sätt att uppnå de t resultat 
man önskade.5~ På grund av en konflikt om 
markanvändningen med en markägare som 
önskade att odla upp en del av den gamla 
sjöbottnen efter elen förbättrade torrlägg
ningen drog avsättanclet av området som na
turreservat ut på tiden. Efter att frågan om 
naturreservate t lösts 197853, började restau
reringsarbete t under 1980. En d el av Västra 
Kvisrnaren vallades in, markbereddes och 
fö rsågs med en pump för att kunna åstad
komma en vårflod.5~ Denna kallades Rysjön, 
som en hälsning till markägaren på Öns 
gård, Sven Ryman. Han var en viktig person 
i sammanhange t, både markägare och posi-

tivt inställd till fågelskådande och restaurer
ingarna. Dessutom har stora områden mad
marker återskapat5 genom röj ning.55 Dessa 
upprätthålls genom bete. Fågelsjöarna och 
madmarkerna är i dag ett stycke natur som 
ständigt måste skötas. Vass och andra växter 
måste kontin uerligt bekämpas och vatten
nivån är helt kontrollerad av människan."° 
De två rekonstruerade sjöarna täcker en mind
re del av det tidigare dränerade om rådet. 
Rekonstrueringen har fi nansierats av all
männa medel men arbetet med dess genom
förande har i mycket varit beroende av fri
villiga krafter_:,7 

För att lyckas med restaureringen har mark
ägarnas inställning varit 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 rekonstruera elen stora delen av Östra 
Kvismaren söder om kanalen hindrades be
roende på markägarnas irritation över de 
stora mängder rastande gäss som bö1jade an
lända under 1980-talets sista år. Gässen , och 
numera även tranor, rasta r i stora flockar i 
Kvismaren. Dessa fåglar är potentiellt stora 
skadegörare i växande gröda.58 Vid millen
nieskiftet har frågan om Östra Kvismarens 
restaurering försökt att kopplas samman 
med att hela detta område skulle kunna u t
nyttjas som kvävefälla för att förhindra att 
närsalter läcker ut i vattendragen.59 Detta är 
första gången som rent miljömässiga argu
ment förts fram som skäl för en restaure1ing 
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 sammanslutn ing delvis grundad 
av ideologiska skäl för att i nationens intres
se dika ut och odla upp kärr- och rnossmark. 
I denna fören ings regi bedrevs fältförsök 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 
och rapporter om hur olika lantbrukare 
gjort för att bemästra de svårigheter som de 
hade ställts inför, i syfte att lära sig hur den
na typ av mark skulle brukas på ett rationellt 
sätt. Föreningen Kvismare fågeistations verk
samhet innebar också att man med fältför
sök ville lära sig att hitta metoder för att göra 
om landskapet så att det passade de syften 
man själva hade. Om Mosskulturföreningen 
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bedrev försök för att hitta rationella odlings
metoder för lantbrukets ändamål, bedrev 
Föreningen Kvismare fågelsta tion försök för 
att lära sig hur fågelfaunan skulle gynnas. 
Vid Rysjöns planering gjordes sedan avväg
ningen att offra något på individrikedomen 
av fåglar för att skapa ett mer lättskött reser
vat. 60 Inför planerna på restaureringen av 
den stora delen av Ösm1 Kvismaren, som haft 
projektnamnet Hammarsjön, diskuterades 

Htun,mar/Jy• 

ÖJ\re rsigtska.r·la 
till 

SJÖN TEMNAAENS och VAETAÅNS 

sänkning 

- -
Figur 20:3 
1800-talets såväl jordbruk som jordbrul1So1ganisation (lantbruksakademi, hushållningssällslwfJ) var länge mindre 
inriktat på att öka avkastningen n.v befintlig mark, än att ölw mängden produktiv jord. Ett tydligt tecken fJå detta, 
liksom f1å seklets ingenjöruetenslwpliga framsteg, var den stora mängd sjösänkningar som genomfördes. Den största 
sänkningen gällde Hjälrnn.ren och Kvismaren, sorn behandlas i uppsatsen. Den näst största gällde Tärnnaren i Upp
land, ett projekt sorn slutfördes år 1878 och som redovisades bland annat i Svenska Mosslmlturföreningens Tidskrift, 
varur kartan är hämtad. En berömd sänkning är annars den av Tåkern, bland annat därför att elen .förekommer i 
Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (band 1, "Den stora Jågelsjön "). Därutöver sänktes 
nära 2 500 sjöar i Sverige, ofla utan större kännedom eller hänsyn till hur sjöarna och deras till- och avflöden skulle 
utveddas frainöve1: 
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vilka a rter som skulle gynnas vid o lika vauen
cljup.i;1 Det handlade a ll LSå återigen o m atl 
utforma landskapet så att det fyller den funk
tion som dess bnLkare önskar. 

Vålmarkens nyttjare har i o lika tider för
sökt all bruka den effektivt. De har hafl oli
ka syften men de har genom fä ltförsök sökt 
komma fram ti ll sättet a tt bruka den för att 
uppnå del önskade resultatet 

Slutsatser 
För all få en fullständ ig bild och en cijupare 
förståelse fö r hur och varför landskape t har 
förändrats sedan mitten av 1800-talcl, så 
måste vi beakta både mänsklig akti,ritet och 
na LUrens krafler. Våtmarkerna är platsen för 
detta förlopp. De är samtidigt en konlext 
för handling och etl handlingsresultat. Män
niskan och naLUren har i en kontinuerlig 
process båda varit delaktiga i utformandet 
av det landskap som en n utida besökare mö
ter vid en söndagsut.flykt till Kvismaren. 

De åtgärder som vidtagiLS i regionen för 
au kunna kontrollera vattnet är ett svar på 
naturliga processer. En sådan naturlig pro
cess är vattnets eviga fysiska kontinuitet. 
Även om människan ofta sökt kontrollera 
floder och deras lop_e, så fortsätter det likväl 
att rinna mot havet. Aven processer som har 
initierats av människor, och fortsatt genom 
mänsklig påverkan, som marksänkningen. 
kan betraktas som en naturlig process. Den 
kan ses som en tydlig illustration till bur 
sammanfl ätad och svårskiijaktig denna pro
cess är. Människan och naturen blir aktörer i 
formandet av landskapet. Men beroendet av 
teknologi har hela tiden ökat lnvallningar 
och pumpstationer kan ses som ett ytterliga
re sleg i teknologiseringen av landskapet. 

Historien om Hjälmarens och Kvisma
rens ajösänkning visar på nödvändigheten 
av au sn.1dera aktörerna. Vilken grupp av ak
törer som är LOngivande har ändrats över 
Liden, från de stora lanclägarna som på 1800-
talet var intresserade av de möjligheter och 
vinst.er som låg och väntade i vålrnarkernas 
dy, till 1900-talcts fågelskådande restauratör. 
Dessa grupper, och naturligtvis även lant-

bruksnämndens ingenjöre r, har velat bygga 
om landskapet för att förändra det i en be
stämd rikming. 

Av~lutningsvis kan vi konstatera hur synen 
på våtmarken ha r förändrats under den pe
riod som min undersökning täcker. Sjösänk
n ingsivrarna kallade den vattensjuk, e ller 
vattenskadad mark, ett UlU")'Ck som talar sitt 
klara språk. Marken kunde dock botas, torr
läggn ing och dräne1ing var svare t. I 00 000-
tals hektar balades på detta sätt. I våra tider 
är det i stället våtmarken som resurs och dess 
biologiska mångfald som poängteras. Våt
markerna ses som någonting positivt bland 
annat när det gäller deras förmåga att absor
bera närsalter och gödn ingsämnen som an
nan skulle sippra ut i sjöar och hav och bidra 
till övergödn ingen a,· dessa, det vil l säga att 
våtmarken har blivit ett botemedel. Denna 
förändring bli r synlig i sludiet av Hjälrnaren 
och Kvisrnaren. 

Noter 
Hakansson 1997. s. 97. 

2 "Sveriges 111c teorologi~ka och h)'drologiska ins1 i
llll 199.'i'', S. 18. 

3 Detta påpekar den dårnrandc liinsantikvaricn 
BcrLil Waldcn ijubileumsskriften /Jm stora sjij,ä11/r-
11i11geu. Mi1111Psskrift 111ed a11/ed11i11g nv I ljiilmarm, 
nr/i Kv1rn1an·11, ,,jösii11//11111gsbolag1 i5-anj11bile11111, 
I 9 10. Örebro. 

.J S(' 1.ex . Tvedl, 199'1. 
!'i Kongl. ~laj:L, rcsolmion de11 12juni 1865. 
6 t\nda ~edan 1940 då länsanLikvarien Bertil \\'al

dcn kom ul 111edjubilcu111ssk1; nc11 till 75-år~jubi
lect, har händelsen kallats för De11 stora ajösä11k
ningen. 

i ÖSA. I ljälmaren~ och Kvis111are11s ~jösi'mknings
bolag, Al: I. Protokoll bolagsstämma, 23/ 6 1864. 
Kongl. ~laj:ts resolmion den 12juni 1865. 

8 ÖSA, 1-ljälmarcns och Kvismaren, ajösän kning~
bolag, A 1: I. ''Protokoll h~1lle1 vid gäs1gifvarcK<lr
dc11 Lcnnäs den 31 m,!i 18:,9." 

9 Djurklou 1863, ,. 39. 
10 Ri ksdagen, prowkoll. Gemensamma omröstning

ar, N:o 57, 9/ 5 1877. Den tidens 1våka111m,1rrik.s
clag krävde au kamrarna var eniga om cll besluL 
skulle fauas. Vid vikLigare lragor, ,om i deua fallcL 
etl Sllllsan~lag. skedde en ,amrösu1ing i de fall 
kamrarna var oeniga. Nilsson 199"1, s. 22, 66f. 

11 rrykscn 1973, s. I 04-1 38. I 64-1 83. 
12 Djurklou 1902, ,. ~9-50. 
13 Dj11rklou 1876, s. 56-63. 

479 



14 ÖSA, Hjälmarens och Kvismarens sjösänknings
bolag, Al :1. Brev från A.H. Behm, daterad Sickel
ajö, 9/6 1877. 

l.~ Walden 1940, s. 238- 244. 
16 ÖSA, Hjälmarens och Kvismarens sjösänknings

bolag, Al :I . Protokoll extra bolagsstämma, 1/2 
1879. 

17 Waldcn 1940, s. 260. 
18 Djurklou 1902, s. 61. 
19 Morell 2001, s. 97. 
20 Djurklou 1902, s. 66-67. 
21 lbicl., s. 66-67. 
22 Bergström 1888. 
23 Walclen 1940, s. 265. 
24 ÖSA, Hjälmarens och Kvismarens sjösänknings

bolag, Al :l. Protokoll bolagsstämma, 30/5 1894. 
25 Riksdagens proLOkoll. Första Kammaren N:o 20, 

3/5 1895. 
26 Riksdagens protokoll. An dra Kammaren N:o 28, 

5/.5 1895. 
27 Walclen 1940, s. 267,271. 
28 Rönnby 1948. 
29 Rönn by besk.rev nyocllingsverksamheten för Kvis

mareclalens socknar med allmän statistik och med 
siffror från några av de större gårdarna i området, 
vilka han uppenbarligen varit i clirektkon lakl 
med. Ibicl. 

30 Kindblom 1928, s. 204. 212-213. 
31 Växtfö\jclen var i a llmänhet: I . träda, 2. råg, 3. 

vall, 4. vall , 5. vall, 6. havre, 7. havre. [bicl. 
32 De övriga grödornas areal var: H ästvete 5.4%, 

hästråg 7.0%, vårvete 2,0%, vårråg 0,3%, korn 
0,2%, blandsäd 0,5%, baijväx ter 0,3%, potatis 
2,0%, rotfrukter 1,0%, grönfocler av säd 0,7%, 
betesvall 3,0% och obrukad åker 0,2%. lbid. 

33 Jbicl. 
34 Se kapitel l 
35 Se kapitel I 
36 "Förteckning öfver Svenska Mosskulturförening

ens ledamöter" 1892. 
37 "Redogörelse för kultudngen iörcn Sven Mi:dlers 

förrätmingsresor år 1891 ", 1892, s. 89f. 
38 McAfee 1985. 
39 Thybell 1977, s. I 8. 
40 LSÖ, Ingenjö r, Torrläggn ingsnämnden 1945-

1948, F5:1. "Något om 1945 års reformering av 
tor rläggningsverksamheten , särskilt vad angår 
LOrrläggningsnämnderna", föredrag hållet av revi
sionssekreteraren Gösta Sch i ren vid informations
möte för LOrrläggningsnämndernas ordförande 
samt lantbruksingenjörerna i Kungl. Lantbruks
styrelsen elen 8 januad 1946. 

41 De utredningar som gjorL~ under 1940- och 1950-
talen samlades när utredningen om torrlägg
ningsproblematiken tog förnyad fart 1959. LSÖ, 
Ingenjör Kvismaren 1950-1960, Hjälmaren-Kvis
maredalen, Utredningar, A, Kon-esponclens, F4:3. 

480 

"Sammanstållni ng av under åren 1949-1959 ut
redningar m.m. angående förbättrad torrlägg
n ing inom Hjälmarebäckenec". Skrivelse från 
lantbruksingenjör Wallin till Styrelsen för Hjäl
maren och Kvismarens ~jösänkningsbolag. Öre
bro, den 16 december 1959. Uu·edningen som 
låg till grunden för 1960-talets diskussioner och 
beslut var, LSÖ, Lantbruksnämnden i Örebro län . 
Diverse handli ngar 1·örande Hjälmaren, Kvisma
ren och Mosjöbottnarna, FlS:l. "Hjälmaren-Kvis
maredalen . Utredning för planering av framtida 
större rorrläggning,;företag inom Nä rkes slätt
bygd." Daterad 29/ 11 1960. 

42 Reuss 1998. 
43 Ett exempel på teknologisc,·ingen av vauen i Sve

rige ges i J akobsson 1996. 
44 LSÖ, Lantbruksnämnclen i Örebro län. Dive rse 

handlingar rörande Hjälmaren, Kvismaren och 
MosjöbotU1arna. Fl8:1. "Ekonom isk uU'edning 
rörande Kvismaredalen i Örebro län." Upprättad 
inom lantbruksstyrelsen. September 1961, FlS:l. 
LSÖ, Ingenjö r Kvismaren 1960, F4:4. "Protokoll 
fört vid sammanträde med den särskilda arbets
grnppen tör behandli ng av vissa frågor i samband 
med förbättrad torrläggning av Kvismaredalen m 
fl. områden". Örebro den I 7 / ] 0 1963. Kungl. 
Maj:ts proposition nr 196 år 1962. 

45 LSÖ, Lantbruksnämnden Ingenjör Kvismaren 
1961-1969, F4:5. Rapport till Kungl. Lantbruks
styrelsen av överlantmätaren Bertil Lindkvist. 
Örebro, 12/8 1969. PM "Mosjöbouens vattcna\"
lcdningsförctag å r 1970". Författat av arbetsgrup
pen för samordning av torrläggnings- och andra 
å tgärder. Daterad 26/ 8 1971. Thybell 1977, s. 
139. 

46 "Sve1iges meteorologiska och hydrologiska insti-
tut" 1955. 

47 Rosenberg 1971. 
48 Gyllin 1985. 
49 Johanneson 1970. 
50 Stadgar för Föreningen Kvismare fågelstation i 

Verksamheten vid Kvismare fågelslation 1965. 
5 1 Vallarna kring kanalen blev en förutsättning för 

rekonstrueringsarbetena. Detta framgår tydligt i 
Karlsson 1969. 

52 Thorssell 1977. 
53 Sondell 1979. 
54 Sondell 1981. 
55 Pettersson 1992. 
56 För experimenL med bekäm pning av oönskad ve

getation se Hytteborn & Sonclell 1984. 
57 ACÖ, Protokoll från Föreningen K,~smare fågel-

station 1966-1990. 
58 Sonclell 1990 och Sjöstedt 1997. 
59 Sondell 1999. 
60 Hyueborn 1981. 
61 ACÖ, Styrelsemöte FKF, 28/ 1 1990. 



Käll- och litteraturförteckning 
Otryckta källor 
Arhivce11trum i Örebro (ACÖ) 
Föreningen Kvismare fågelstation: Protokoll. 
Lä11sstyrelse11s i Öreb.-os arhiv (LSÖ) 
Lantbruksnämnden i Örebro län: Diverse handlingar 

rörande Hjälmaren, Kvismaren och Mosjöbott
narna. 

Öreb.-o stadsm·hiv (ÖSA) 
Hjälmare11 och Kvismarens ajösänkningsbolag: Proto

koll bolagsstämmor. 

Tryckta källor 
Kongl. Ma_j:ts resolution elen l 2juni 1865. 
Kungl. Maj:I.S proposition nr 196 år 1962. 
Riksdagens protokoll. Gemensamma omröstningar N:o 

57, elen 9/5 1877. 
Riksdagens protokoll. Första Kammaren N:o 20, den 

3/5 1895. 
Riksdagens protokoll. Andra Kammaren N:o 28, den 

5/5 1895. 

Bergström, Axel, 1888, Kongl. Maj:ts befallningsafvaudes 
i Örebro län den 29 november 1888 afgifna u 11de1° 

dåniga utlåtande med anledning af delegarnes i /-fjel

marens och Qvismarens sjösänlmingsbolag till Kongl. 
Maj:L den 25 september 1888 ingifna underdåniga an

sökan, Örebro, 8 s. 
DjurkJou, Gabriel, 1863, /-ljelmaresänkningsjrågan förr 

och nu, Örebro. 
DjurkJou, Gabriel, 1876, l-ijelmaresänlmingsjrågan i sill 

sista skede, Örebro, 63 s. 
Djurklou, Gab,iel. 1902, "Sänkningen af ajöarne 1-'ljäl

maren och Qvismaren. Historisk framställning". i 
Örebro läns Kongl. H usluillni11gs-sällskajJs historia 

1803-1902 jämte öfversil<L öfver landth,,shållningens 

utvecl!ling inom länet under smmnn Lid, Örebro, s. 
38- 78. 

"Förteckning öfve,· Svenska MosskuJturföreningens leda
möter", 1892, Svenska lvlosskultmjöreningens Tid
skrift, s. 67. 

Gyllin, Roger, 1985, "Fågelskådandet i Kvismaren föJT 
och nu", i Kvis,naren och fåglarna. 25 dr med Kvis

marefågelslalion, Örebro. 
Hytteborn, Håkan, 1981, Vegetationsregleringsfarsö/1 i Kvis

maren, Närhe. Ekologiska iakttagelser under 1979 och 

1980 (Meddelanden från Växtbiologiska institu
tionen, Uppsala. 1981 :2), Uppsala, 31 s. 

Hytteborn, Håkan & Sondell,.Jan, 1984, Markbehandling 

111.ed bandvagn i Kvismaren och dess effekt på vegetatio

nen 1979-1983 (Statens aturvårdsverk. PM 
1890),Solna, 17s. 

Johanneson, Håkan, 1970, "Fågelsjön i Kvismaren 
1960-1969", i Verksamheten virl Kr,ismarr fågel,tation 

I 969 (Meddelande nr 15 från Kvismare fåge lsta
tion), s. 3-12. 

Karlsson, Olle, 1969, ''Nanirvårdsplan för Kvismaren'' , i 
\lerksrtmheten virl Kvismare fr1g,,fatalion J 968 (Med
delande nr 12 från Kvismare fågelstation), s. 3-8. 

Kindblom, Gösta, I 928, ''Sjösänknings- och vattenavled
ningsförerag inom Örebro län under åren 1903-
1927", i Örebro läns Kungl. Husluillningssällsliaf, 

1903- 1928, Ö rebro, s. 201-219. 
Pette rsson, Åke, 1992, "Fiskingcrnaden - en attraktiv 

våunark", i Fåglar i Kvismaren. Årssk1ifl I 991 (Med
delande nr 69 fr.:'tn Kvismare fägelstation) , s. 36-
42. 

"Redogörelse för kulwringen iören Sven Mi',llcrs fö r
rättningsresor år 1891", 1892, Svmska Mosskullur
före11ing,,,1s Tidskri.JI, s. 84-119. 

Rosenberg, Erik, 1971 , "Vägen till fåglarna", i Verksam
heten vid K11is111arefrlgd,trttion 1970 (Meddelande 
nr 17 från Kvismare fågelstation) , s. 5-11. 

Rönn by, Erik, 1948, 0111 ,let eko110111is/{(l resultatet a11 Kvis

maredalens torrläggning, Örebro. 
Sjöstedt, Erik, 1997, "Tran- och gåsprojekt i Kvismaren", 

i Fliglari Kvismam1. J\rsskriji 1996 (Meddelande nr 
95 från Kvismare fåge lstat.ion), s. 6--10. 

Sandell, Jan , 1979. •·Naturvårdsfrågor i Kvismaren 
1978", i \lerksamheten vid Kvi.rnwre fågelslation 1978 

(Meddelande nr 43 från Kvismare fågelstat.ion), s. 
24-26. 

Sondell,Jan, 1981 , "Presentation av 'projektet' Rysjön". 
i Verksamheten vid Kvismnre fclgrlstation 1980 (Med
delande nr 46 från Kvismare fågelstation). s. 12-
17. 

Sondell,Jan, 1990, "Problemet med gåsskador vid Kvis
maren", i FåglariKvismaren. Änsloift 1989(Med
delande nr 66 från Kvismare fågelstalion), s. 7-
16. 

Sondell,Jan, 1999, "Försommarinfo", i Frlglari K11i.rn/(/

ren (Vårinfo), 1999. 
"Sve1iges meteorologiska och hydrologiska institut", 

1995, Svenskt vallenarhiv (SMJJI hydrologi. 62), 
Norrköping, 164 s. 

ThorsselJ, Stefan, 1977, "Naturvårdssu·ävanden i Kvis
maren", V,i.rFägefoärld, s. 117-123. 

Thybell, A.llan, 1977, Dm stora sjösiinlmingen del Il. Öre
bro, 141 s. 

Walden, Bertil, 1940, Den stora sjösänkningen, Örebro, 
335 s. 

Litteratur 
Fryksen, Arne, 1973, Deballen om vatlenavtafJpningar och 

Hornborga.sjöns sänlming- el/ led i svenskjmtlbruks
politik fram till millen cm 1800-talet, opublicerad 
licentiat-uppsats, Lund, 247 s. 

Håkansson. August, 1997, "Dränering, sjösänkning och 
ängsvatU1ing", i Agmrhisto,ia, s. 92- 102. 

.Jakobsson , Eva, 1996, Industrialisering av älvai: Studier 
laing svensk vallenkraflutbyggnad 1900- 19 I 8, Diss. 
(Historiska institULionen vid Göteborgs universi
tet. 13), Göteborg, 302 s. 

48] 



McAfee, Mary, 1985, The rise and fall oj /3älinge mossa,: 
Bä/inge mossars bildning od, brulmingshistoria (Sve
riges lanlbruksun iversireL, Institutionen för mark
vete nskap, Avd. för lantbrukets hydroteknik, rap
port 147), Uppsala, 69 s. 

Morell , Mals, 2001,Jordbrukf/ i industrisamhäll,t 1870-
1945 (Detsvenskajordbruket:s h istoria. 4), Borås, 
392 s. 

Nilsson, Torbjörn, 1994, Elitens svängrwn. Första krunma
ren., staten och modemiseringen 1867-1886 (Stock
holm studies in history. 50), Stockholm, 321 s. 

Reuss, Martin, 1998, Designing the Bayous. The Control oj 
Waler in the Atchafalaya Basin 1800-1995, Alexan
dria, Va., 474 s. 

KVISMARENS JÄRNVÄGSSTATION i april 1924. På 
den torrlagda sjöbottnen byggdes 1900 
j ä rnvägen Örebro-Pålsboda. De väld iga 
skördarna ledde till att Kvismarens station 
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platser" för havre och hö. De översvämning
ar som varit vanliga före sjösänkningen åter
kom från 1920-talet pga marksänkning i 
kombination m ed färre vattenmagasin och 
otillräckligt flöde i Kvismare kanal. De t hög
sta vattenståndet uppmättes i april 1924. 
Mosskulturföreningen gjorde 1928 en ex
kursion i området, under ledning av Her
man Flodkvist, föregångsman inom jord
brukshydrologin och senare professor i Ul
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Karta ur Svenska Mosskulturfören ingens T id
skrift 1890, s. 304. 
Foto KSlA. 
Karta ur Svenska Mosskulturfören ingens Tid
skrift 1898, s. 84. 

Mosskul turföreningen hade redan 1890 
gjort en första exkursion till Kvismaredalen, 
varvid sjösänkningsföre tagets ledare Nils 
Gabriel Djurklou hyllades genom att "några 
av ortens lantmän ... på sina kraftiga a rmar 
lyfte upp och bar honom under livligt bifall 
omkring" b land de 300 deltagarna. Djur
klou blev djupt rörd och svarade att företa
get "varit möjligt att utföra endast -~ned 
hjälp af Gud och Närkes allmoge". Aven 
1911 års sommarexkursion förlades till Kvis
maredalen, där Mosskulturfören.ingen hade 
två Jörevisningsfält, varav det på bilden låg 
vid Kvismarens station. Det hade 18 parcell
er, med olika kulturväxter och varieteter i 
o rdnad växtföljd samt standardiserad göds
ling. (Foto Sam Lindskog, Örebro läns mu
seum). ♦ Fredrik von Feilitzen 



KAPITEL 21 

Torvmarken, en resurs i jordbruket 
igår, idag och även i morgon? 

Kerstin Berglund 

De organ ogenajordarna, det vi ll säga torv
och gyttjejordarna, har utan tvekan varit 
och är fortfarande en betydande resurs i det 
svenskajordbmke t. Som mest var ca 700 000 
h a uppodlade varav ca en tredj edel odlas 
idag. Odlingen av dessa j ordar ä r emellertid 
inte h elt oproblematisk. Odlingsegenska
perna varierar allt ifrån mycket högproduk
tiva odlingsj orda r till närmast sterila marker. 
Bland fördelarn a kan nämnas jordarnas 
stora vattenhållande förmåga och tillgån gen 
på kväve. Till nackdelarna hör att rotdjupet 
ibland begränsas av lågt pH och syrebrist i 
marken och att de t vid nedbrytningen av 
det organogena materialet bildas "växthus
gaser", som koldioxid och lustgas. 

Vad är en organogen jord? 
Organogena j ordar har i Sverige traditionellt 
inkluderat både gyttjejordar och tonjordar 
samt den i odlingssammanhang mycket 
ovanliga d}'.iorden. Torv bildas på marken vid 
ofr1llständig nedbrytning av organiskt mate
rial p å grund av begränsad syretillgång, ofta 
orsakad av stillastående vatten. Omsättning
en kan också hämmas av andra orsaker som 
till exempel låga temperaturer. Motsvarande 
process i sjöar leder till ackumulation av 
gyttja. Enligt den svenska jordartsldassificer-

ingen skall en tonjord innehålla minst 30 
viktsprocenl organiskt material för att klassi
ficeras som organogenjord och gyttjejordar 
minst sex viktsprocent. 1 I odlingssamman
hang skiljer man dessutom mellan de närings
rika kärrtorvjordarna och de näringsfattiga 
mosstonjordarna. 

De organogenajordarnas egenskaper be
ror till stor del på den botaniska samman
sättningen av ursprungsmateriale t, inbland
ningen av mineralmaterial och för tonjor
darna förmultningsgraden.2 Vid jämförelse 
med mineraljordarna kännetecknas de or
ganogena jordarna av hög porositet och låg 
skrymdensitet (volymvikt) . De kan h ärvidlag 
liknas vid en svamp. Den h öga porositeten 
ger en stor vattenh ållande fö rmåga. Moss
tonjordarna har i regel ett lågt näringsinne
håll och lågt pH, kärrton jordarna hög kväve
halt och lågt fosfor- och kaliuminnehåll och 
gyttj~jordarna är ofta både kväve- och kali
umrika men pH varierar inom vida gränser 
beroende på svavel- och karbonathalt. 

De odlade torvmarkernas 
utbredning 
Ca 15% av Sveriges landareal upptas av torv
mark, det vi ll säga områden med ett mer än 
30 cm tjockt lager organogenajordarte r. 3 
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Den odlade arealen organogena jordar var 
som störst på 1940-talet. Hjertstedt uppger i 
en sammanställning från 1946 att den odla
de torvmarksarealen uppgick ti ll ca 705 000 
ha vilket då motsvarade 12,3% av all torvmark 
i landet och ca 20% av den totala åkerarea
len. 1 Då hade en ganska omfattande nyod
lingsverksam het skett under den senaste 10-
årsperioden i framför allt norra Sverige 
(norr om Dalälven) där den ocUade torvmarks
arealen ökat från 99 000 ha 1936 till 140 000 
ha 1945 .5 Vid en uppskattning gjord 1961 
hade arealen odlad organogenj ord minskat 
till ca 400 000 ha och utgjorde då ca tolv pro
cent av den totala åkerarealen.6 Andelen 
odlad organogen jord uppskattas idag vara 
ca tio procent av den odlade arealen eller ca 
250 000 ha.7 Men i avsaknad av en nationell 
jordartskartering kan man endast göra en 
grov uppskattning. Med rätt stor säkerhet är 
andelen inte mindre än 5 procent och inte 
större än 15. Andelen odlad organogen jord 
varierar mycket mellan olika delar av landet 
och är till exempel mycket hög på Gotland 
och i Kvismaredalen men låg inom våra stora 

jordbruksslätter. I området utanför de stora 
slättbygderna har som regel va1je gård en 
viss andel organogen jord. 

Torvrnarkerna, en betydande 
resurs i jordbruket förr 
Det är inte bara den stora arealen odlade 
tonjordar vid 1900-talets början och den 
omfattande nyodlingsverksamhet som se
dan följde som antyder att dessa marker var 
av stor betydelse för jordbruket förr. Vid den 
här tiden ges det dessutom ut en rad mycket 
innehållsr ika läro- och rådgivningsböcker 
speciellt för mosskultur. Nämnas kan Hjal
mar von Feilitzens Några jJraktisha erfarenheter 
i Masskultur (1911) där han redovisar resultat 
från rörsöksverksamheten vid Svenska Moss
kulturföreningen 1887-1909 (fig. 1) och Boo
berg och Baumans Praktisk Mosshultur 

Några år senare ( 1925) ges ännu en läro
bok ut av samme författare, Om våra torv
rnarher och deras tillgodogörande för odlings ända
mål. Mosskulturföreningen hade dessutom 
en mycket omfattande kurs- och demonstra-

Ga llring så Lidigt som 
möjligt. 

Gallring :l vct:kor sennre Gallring ,J veckor sena r e 

ii n 1. iin I. 

Figur 21:1 
"Olika tid.för gallring av rofvor /Ht l01jjord. •· ExemjJel jHt redovisning av resultat från försöksverks(l,m/ieten vid 
Svenska J\!Iosskulturföreningen 1887-1909 (von Feililzen l 9 I I, s. 7 3, jig. 76). Bäst skörrleresullat med tidig gallring 
iwrovoma (1922). 
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Figu.r 21:2 
"Mosskursen ijönkö/Jing 1909. "Deltagarantalet lmnde vara mychet stort vid de av Svenska MosskultU1jöreningen 
anordnade Jmrsernri (von Feililzen 1911, s. 93, jig. 97). 

tionsverksamhet både i Jönköping (fig. 2) 
och ute i landet. År 1937 ges läroboken My
rar och myroclling ut på Koope rativa förbun
dets förlag med den tidigare föreståndaren 
vid Svenska Mossku lturföreningen och nu 
professorn vid Lantbrukshögskolan i Upp
sala, Hugo Osvald, som författare. Boken 
vände sig framför allt till agronomstudenter 
vid Lantbrukshögskolan och är e tt mycket 
gediget verk som i många delar står sig än 
idag. 

De viktigaste grödorna på 
organogenajordar 
Traditionellt har slåttervall och betesvall va
rit de viktigaste grödorna på de organogena 
jordarna, specie llt på tonjordarna.8 Skörde
n ivån är väl i nivå med fastmarksjordarna 
och vallen förbättra r d essutom strukturen 
på de torvjordar som vid intensiv bearbe t
ning kan anta en ofördelaktig "snusstruktur". 
Ju längre norrut man kommer desto mer 
dominerande blir vallen. Av stråsädesslagen 
trivs havre på alla ej för kalkrika tonjordar, 
korn på alla något så när kalkrika tor".iordar 
och råg lämpar sig synnerligen v'.ål för odling 
på tonjord. Vete trivs inte så bra på tonjor
darna men går bra på gyttjejorda r. Trind
säden, ärtor, bönor och så vidare, lämpar sig 

inte för produktion av mogen kärna men 
som grönfoder går den mycket bra att odla 
på tor".iord. Morötter är en betydelsefull 
gröda på framför allt tyngre och högförmult
nade kärrtorvjordar samt på gyttjejorda r. 
Potatis är också en alldeles utmärkt gröda på 
d essa jordar medan däremot oljeväxterna 
trivs sämre. 

Tonjordarna, en försvinnande 
resurs 
Myrodlingen visar sig vara långt ifrån opro
blematisk. Ett stort problem är den markyte
sänkning som ske r vid dränering och upp
odling av organogena j ordar. Markytesänk
ningen är i rege l begränsad på gyt~jejord 
men kan vara mycket stor på tor".iord. Mark
ytesän kn i ng på tor".iord beror i huvudsak på 
fyra processer9

: 

Sättning av jordlager över grundvatten
ytan när vattenytan sänks och det meka
niska stödet från vattnet försvinner. 

- Konsolidering av jordlager under grund
vattenytan när vattenytan sänks och trycket 
på underliggande lager ökar (vattnets lyft
kraft försvinner men de övre jordlagren 
väger fortfarande mycket eftersom de i 
initialskedet håller stora mängder vatten 
kapillärt). 
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Kry mpning av jo rdlager över grundvatten
ytan på grund av uttorkning (evaporation 
och växternas transpiration) . 
Nedbrytning av det organiska materiale t, 
även kallad bortodling. 

Dessutom bidrar m arkpackning samt vind
och vattene rosion till ytsänkningen. Den pri
mära ytsänkningen, det vill säga sättning, kon
solidering och krympning do mine rar de för
sta åren efter dräneringen . Därefter blir den 
sekundära ytsänkningen , bortodlingen , den 
främsta orsaken till ytsänkningen. Övriga p ro
cesser, som markpackning samt vind- och 
vattenerosion, kan i enskilda fall domine ra yt
sänkningsförloppet men har i allmänhe t ing
en avgörande betydelse. 

Bland d e faktorer som påverkar ytsänk
ningens storlek kan nämnas torvcljupet, od
lingsin te ns i te ten , to rvens sammansättn ing, 
förmu ltningsgraden (torvens nedbrytnings
grad), klimate t, grundvattenståndet, dräner
ingsdjupe t och naturligtvis tiden. 10 De fak
torer som har störst inflytande på den in iti
ala sättningen är d rän eringsintensiteten och 
torvens förmultningsgrad .Ju meraoförmult-

10 20 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 
Försöksfält Dominerande 

torvslag 

Ytsänkning 
Lidhult . Vitmosstorv 

[ml Brännberg o Starrtorv 

Figur 21:3 

nacl en to rv är desto mera sätter elen sig. 11 I 
figur 3 är ytsänkningsförloppet efter dräner
ing och uppodling vid Lidhult i Sm åland 
(mosstonjord) och Statens försöksgård Bränn
berg i Norrbotten (kärrtorvjord) åskådlig
gjor t. Markytesänkningen var mycket snabb i 
början so m en följd av sättning, konsolide
ring och krympning. Därefter avtar lutningen 
på kurvan och den årliga ytsänkningen när" 
mar sig en cm/år och är främst orsakad av 
bortodling, det vill säga nedbrytn ing av or
gan iskt material . 

To rvdjupets inverkan på elen ini tiala sätt
ningen har bland an na t stude rats vid Svens
ka Mosskulturföreningens försöksgård vid 
Gisselås i Jämtland . Markytesänkningen var 
i medeltal för de första tio åren efter dräner
ing och uppodling 29 cm , men var ie rade 
mellan 14 och 41 cm mellan de t grundaste 
torvdjupe t och de t djupaste (tabell I ). 

För den sekundära ytsänkningen , bortocl
lingen, har odlingsintensiteten och klima te t 
stor betydelse. Som en tumrege l för svenska 
fö rhållanden brukar man räkna med att mark
ytan på en torvjord, efte r den primära yt
sänkn ingen, ~junke r med ca 0,5 cm/år med 

30 40 Antal &r efter 

dränering 

Bränn berg 

Humifieringsgrad Ursprungligt 
von Post's skala torvdjup ( ml 

H3- H6 3,4 

H1 - HS 2,6 

Markytesänkning sornföljd av dräneiing och ufJpodling vid Lidlmlt i Småland (Be1glund 1989, s. 8, tab. 1) och 
Statens forsöh:.gård Brännbeig i Norrbotten (Agerbe1g 1956, s. 25, tab. 3 ). H11.1nifieiingsgrad (nedbrytningsgrad 
Hl-Hl O) enligt von Post 1922. 
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en betesvall , 1 cm/år med slåttervall, 1-2 
cm/ år med stråsäd och med bearbetnings
intensiva grödor som potatis och morötter 

Tabell I. 
Markytesänkningeos storlek vid olika ursprungligt 
torvdjup. Resultat från Svenska Mosskulturföreoing
ens försöksgård vid Gisselås. Medeltal för perioden 
1922- 32 (Stenberg 1936, s. 182) 

Torvdjup Sättning, 
i cm cm 

torv(\jup 

0-50 14 
60- 100 20 
110- 150 24 
160-200 27 
210-250 33 
260-300 38 
>300 41 

Figur 21:4 
l\lfaiitytesänkning på Södra 
inyren inom inyrkomplexet 
Bälinge mossar norr mn 
UjJpsala. Höjdinätningar 
gjorda vid tiden for det första 
dikningsforetaget 1908, det 
andra torrläggningsföretaget 
som fx1börjades 1938 och vid 
förnyade invente1ingar 1964 
och 1984 (McAJee 1985, s. 
27, tab. 2). Fotograf K. Be1g
lund 

Sättning i % av 
ursprungligt 

43,0 
24,0 
18,3 
15,4 
14,2 
14,2 
12,4 

2- 3 cm/år. 12 Den årliga ytsänkningen kan te 
sig ganska liten men om man tänker sig ett 
hundraårigt perspektiv blir det en omfattan
de ytsänkning (fig. 4). Brukaren kan genom 
att välja dräneringsintensite t och odlingssy
stem (grödor och bearbetningsin tensitet) i 
viss mån påverka bortodlingshastigheten . 
Vall och ett så högt grundvattenstånd som 
möjligt är att rekommendera om man vill 
minimera bortodlingen . 

Organogenajordaroch 
växthuseffekten 
I na turligt tillstånd sker en anhopning av 
organiskt material i våra torvmarker vilket 
gör att de binde r stora mängder kol. Hastig
heten varierar me llan 5 och 50 g C pe r kva-
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dratmeter och år. 13 Vid dränering och upp
odling av en torvmark ökar genomluftningen 
av jorden, vilket i sin tur medför att det orga
nogena materialet bryts ned snabbare än om 
marken lämnats orörd. Vid nedbrytningen 
av det organogena materialetfrigörs växthus
gaser som till exempel koldioxid (C0

2
), lust

gas (Np) och metan (CH
4
). Koldioxid domi

nerar vid god syretillgång medan metan 
främst bildas under anaeroba förhållanden 
(fig. 5). Det organiska materialet i gyttjejor
darna är relativt stabilt. Gyttjejordarna är i 
detta sammanhang närmast att jämföra med 
mullrika mineraljordar. Dränering och upp
odling av tonjord däremot innebär att stora 
mängder organiskt material bryts ned. När 
man dränerar tonjorden och luft släpps in 

Orörda 
myrmar1cer 
"Koldbxdsänkor' 

Dränerade 
myrmar1cer 
"Koldbxdkällor' 

Figur 21:5 

i profilen börjar sönderdelningen av det or
ganiska materialet. Processens hastighet be
stäms av b land annat mikroorganismernas 
aktivitet, marktemperatur, pH och syretill
försel. Denna ytsänkning innebär bland an
nat problem med dräneringen av jorden. 
Om tonjorden dessutom underlagras av en 
ur od]jngssynpunkt dåligjord, måste odling
en upphöra när torven odlats bort. Bortod-
1 ingen innebär också en ökad emission av 
bland annat koldioxid till atmosfären. 14 Den 
naturliga myrmarken är i allmänhet en sän
ka för koldioxid (C02) genom den ackumu
lation av organiskt material som sker (fig. 5). 
De vattenmättade förhållandena gör emel
lertid att man får en betydande metangas
avgång (CH4). Flödena av lustgas (N20) är i 

CH4 N20 

t i l ~ 
~~-

Schematisk figur visande flöden av tre olika växthusgaser, koldioxid ( CO 
2
), metan ( CH4) och lustgas (NP), i en orörd 

respektive dränerad myrmark. Stor/,eken på flödena kan variera mycket i både tid och rum, men i princi/J är de orörda 
torvmarkerna kolsänkor, det vill säga inlagrar mer koldioxid än de avger, och de dränerade markerna koldoixidkällor, 
det vill säga avger mer koldioxid än de binder: 
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den orörda myrmarken myckel små. I den 
dränerade och uppodlade myrmarken sker 
en viss kortsiktig in lagring av koldioxid i ve
getationen men den odlade tonjorden är 
huvudsakligen en koldioxidkälla på grund 
av nedbrytningen av torven. Metangasflöde
na är mycket små medan lustgasavgången 
kan vara betydande, specie llt på gödslade 
kväverika kärrtorvjordar. Beräkningar har 
gjorts att koldioxidavgången från de odlade 
tonjordarna uppgår till ca tio procent av den 
totala koldioxidavgången i Sverige. 15 Dessa 
beräkningar bygger emellertid på mycket 
grova uppskattningar av såväl areal som 
odlingsintensitetens betydelse. 16 

Odling på organogena jordar 
idag 
Odlingen på de organogenajordarna har 
idag långt ifrån samma betydelse som för 
100 år sedan. För det första uppskattas det 
att torvmarkernas andel av den tolala åker
arealen har halverats från 20 procent till ca 
l 0. En anledning kan vara att markytesänk
ningen gör att torvrnarkerna måste dräneras 
om med jämna mellanrum för att behålla 
sin bördighet.Ju svårare och dyrare en om
dränering beräknas bli desto troligare är det 
att man i stället överger markerna, vilket 
nog skett i många fall. För det andra odlas 
de organogenajordarna i a llmänhet något 
extensivare än mineraljordarna. Andelen 
höstsäd är mycket liten och vall odlas i högre 
grad än på mineraljordarna. Bearbetnings
intensiva grödor som polatis och morötter 
odlas visserligen på en begränsad areal, men 
kan för enskilda odlare vara mycket bety
dande grödor. Som exempel kan nämnas att 
huvuddelen av de morötter som går till direkt
konsumtion odlas på organogenjord. Men 
som helhet är ändock odlingen på de orga
nogena jordarna mindre intensiv än på mi
neraljordarna. 

Skördenivåer järn/ört med f astmarks
jordarna 
Statistik över skördenivåer specifikt på de 
organogenajordarna är inte så lättillgänglig 

eftersom skördestatistiken i Sverige inte är 
uppdelad efter jordart. Vad gäller skördeni
vån på vall vid början av 1900-talet menar 
Osvald att "tonjorden kan producera skör
dat~ som ifråga om kvantitet väl kunna mäta 
sig med dem, som erhållas från fastmarks
jord". Han refererar bland annat till försök 
på Mosskulturföreningens försöksgård Fla
h ulL "Från kän:jorden e rhå lles en större 
skörd än från mossjorden." Skörden av hö i 
alla de tre första årens vallar på kärrtonjorcl 
var ca 6 000 kg/ ha men det fanns även "tal
rika exempel på vallod lingar, som lämnat 
betydligt större avkasming". 17 Åren 1973-77 
gjorde Statistiska centralbyrån en undersök
ning av skördeavkastningen på fastmarks
jord och mulijorcl på Gotland. Skördenivån 
i vall var genomgående högre på mulijorden 
jämfört m ed fastmarksjorden. Den biolo
giska förstaskörden (16,5 % vattenhalt) var i 
medeltal på fastmarksjorden 4 974 kg/ ha 
och 5 667 kg/ ha på mulijorden, vilket näs
tan är i nivå med totalskörden på kärrtorv
jord vid 1900-talets början. 18 

1977 jämfördes även skördenivåerna för 
korn och här var förhållandet det omvända. 
Den biologiska skörden (15% vattenhalt) var 
i medeltal ca 800 kg/ ha lägre på mul[jorden 
(2 435 kg/ ha) än på fastmarksjorclen (3 215 
kg/ ha) .19 Osvald nämner skördenivåer för 
korn på tonjord vid bö1:jan av 1900-talet på 
meUan 1 700 och I 800 kg/ ha och för havre 
mellan 1 700 och 2 800 kg/ ha.20 Meclelskör
den (oavsettjordtyp) för korn i Örebro län 
för perioden 1931-35 var l 720 kg/ ha. 21 

Ett an naL sätt attj ämföra skördenivåer på 
de olikajordtyperna är attjämföra skörde
statistiken från eu skördeområde där organo
genajordar dominerar med ett närliggande 
som är dominerat av fastmarksjordar. Detta 
är fallet i Örebro län där Kvismaredalen, som 
helt domineras av ton,- och gyttjejordar, tidi
gare utgjorde ett eget skördeområde som 
omgärdades av ett fastmarksdomi nerat skör
deområde. I figur 6 har skördeutvecklingen 
för olika grödor på organogen jord (skörde
område 801) jämföres med utvecklingen på 
fast.marksjord (skördeområde 802) .22 
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Skördeutveckling på organogen jord respektive fastmarksjord 
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Skördeutveckling i potatis 
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För såväl vall som korn är skördenivåerna 
högre för den organogenajorden medan 
skördenivån för vårraps är något lägre på 
organogenjord än på fastmarksjord. Skör
denivåerna för vall är i samma storleksord
ning på Gotland och i Kvismaredalen även 
om skillnaderna var större mellan fastmarks
jord och rnullj ord på Gotland. 

I figur 7 är skördeu tvecklingen i potatis 
redovisad för samma skördeområden i Kvis
maredalen. Även här är skördenivån på or
ganogen jord högre än på fastmark~jorden. 
Skördeökningen för bevattning är ungefär 
lika stor på den organogenajorden med sin 
mycket goda vattenhållande förmåga som 
på den torkkänsligare fastmarksjorden.23 

Osvald nämner att medelavkastn ingen 
för potatis på Flahults vi tmossjord var ca 
35 000 kg/ ha vilken är en ganska hög skör
denivå även med dagens mått mätt. Vid en 
jämförelse mellan potatisodling på sandjord 
och vitmossjord under åren 1913-22 gav 
mossjorden 46% högre skörd. Osvald näm
ner också att de bästa sorterna i försöken kom
m it upp i så höga skördar som 60 000 kg/ 
ha.24 

Hur skördeutvecklingen varit på respek
tive jord typ under senare å r är svårare att 
bedöma eftersom man 1989 gjorde en ny 
skördeområdesindelning och antalet områ
d en reducerades från 420 till 106. Därför 
finns det numera inga skördeområden som 
domineras helt av organogen jord. Väldräne
rade tof\'.iordar räknas emellertid fortfaran
de som mycket goda jordar för vall- och pota
tisodling. 

Bälinge mossars odlingshistoria 
- samhällsutvecklingen i ett 
nötskal 
Växthusgasproblernatiken har under senare 
år seglat upp som en tvistefråga när det gäl
ler dikning och odling av torvmarkerna, men 
det är långt ifrån den första tvistefrågan. Ofta 
har skiljelinjen gått mellan markägarna som 
i allmänhet skall betala kalaset och myndig
heterna. Ironiskt nog var det framför allt 

myndigheterna som i bö1jan stod för pro
duktionsargumenten, landet behövde produ
cera mat, medan det idag är många av mark
ägarna som är beroende av en hög produk
tion medan myndigheterna mer talar om 
kulturarv och naturhänsyn. Myrkomplexet 
Bälinge mossar norr om Uppsala kan tas som 
ett exempel på de motstridiga intressen som 
funnits vid uppodling och dränering av de 
organogena j ordarna. 

De första dräneringsförsöken 
Bälinge mossars geologiska utvecklingshi
storia börjar med att Litorinahavet drar sig 
tillbaka ca 3000 f. Kr. En sjö bildas som sakta 
växer igen och under tiden avlagras först 
gyttja och sedan torv.2

" Myrkomplexet omfat
tar drygt 1 500 ha med kärrtorv som domine
rande j o rdart . Området kan delas in i tre 
stora kärrtorvsområden, Stormossen ca 770 
ha, Norra myren 350 ha och Södra myren 
470 ha, sam t fyra högmossar (fig. 8). Under 
bö1jan av 1800-talet gjordes ett antal miss
lyckade försök från myndigheternas sida att 
genomdriva allehanda dikningsföretag trots 
motsträviga markägare.26 Landshövding von 
Kraemer menade att "Förutom att mossen 
skulle kunna odlas och ge goda skördar, bor
de även de osunda dimmor, som stego upp 
ur mossarna, försvinna och skogsåborna 
skulle inte i framtiden behöva frukta fros
tens hä1jningar." 

Bönderna var inte lika övenygade som 
överheten om nyttan av ett torrläggningsföre
tag och befarade att höskörden helt skulle 
utebli, om mossen dikades u t. Nu hade de i 
alla fall en ringa höskörd. Run t 1840 gräv
des några få större kanaler, men dessa fick 
mycket begränsad dräneringseffekt.2

; Delar 
av dikessystemet rensades under 1870-talet 
men dessa åtgärder var långt ifrån tillräck
liga för att torrlägga markerna, undvika 
översvämningar och minska frostläntheten. 

Den stora torrläggningen 
Inte förrän landshövding Bråkenhielm 1896 
ger Svenska Mosskulturföreningen i upp
drag att undersöka odlingsvärdet i hela om
rådet bö1jar planerna för ett större diknings-
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företag ta fart. Uppdraget går till ingenjör 
Robert Tolf som gör en inventering av om
rådet för a tt uppskatta torvmarkernas od
lingsvärde. Det planerade dikningsföretage t 
omfattade 1 830 ha, varav 202 ha högmosse, 
1 272 ha kärräng, 356 ha odlad mark och 
resterande täckt med skog.28 Tolf samman
fattar sina undersökningar med att konsta
tera att "Bland alla dessa, till största delen 
ovanligt vackra marker togs likväl priset af 
Stormossen, ovedersäglige n den vackraste 
myr jag sett å fastlandets sydligaste del." Och 
han fortsätter: 'Jag kan ej underlåta att till 
sist uttrycka min stora förundran, att dessa 
ypperliga och lättodlade marker, hvilka utan 
gensägelse höra till de bästa i sitt slag inom 

J{a -da. ., .. , 
&Bä C-i,11-<}€- 111-0:>:)Cl-1:, 

vårt land, så länge fått förblifva i det tillstånd 
hvari de nu ligga, genom sin frostländighet 
och sin vattensjuka beskaffenhet till stor och 
ständig skada för vidt k1ingliggande nejder", 
och avslutar med: "Lyckas det läne ts nuva
rande höfding att genomdrifva de tta to rr
läggningsarbete, hvartill han tagit initiativet, 
skall han sannerligen i detsamma resa sig 
den varaktigaste minnesvård."i9 

Den 13 april 1897 inkommer 52 j ordäga
re med en ansökan om syneförrä ttning som 
avslutas den 16 december följande år med 
att statens extra lantbruksingenjör Axel Palm 
framlägger ett förslag till ett clikningsföre tag 
som 1899 vinner laga kraft. 30 Många jord
ägare var in i det sista mycket motsträviga och 
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Karta över Bälinge mossar i Uppsala län år 1916 när det fa1~·ta rnar1wvvattningsfaretaget hade genomförts (Welle
nius 1916a, s. 374). Myren består av tre stora härrtorvsområden, Stormossen 770 ha, Norra rnyren 350 ha och 
Södra rnyren 470 ha. Inom området finns dessutom fyra högmossar där vitmosstorven dominerar: 
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det krävdes i vissa fall ganska handfasta upp
maningar från de styrande, däribland lands
hövding Bråkenhielm, för att få bönderna 
med på noterna. "Landshövdingen lär t.o.m. 
ha tagit en del motsträviga gubbar i rock
kragen och ledit fram dem till borde t där 
man skrev på beslutet."3 1 Kostnaderna beräk
nades till 176 900 kr i dåtidens penningvär
de_:i2 Arbetena påbö1jades 1904 på Norra 
m yren och avslutades 1908 efter att 57 889 
m kanaler hade grävts (:inritade med svart 
på kartan i figur 8). Den av Tolf efterlysta 
minnesvården restes 1909 med följande in
skription: "Åren 1904-1908 torrlades Bälinge 
mossar. Per Johan Bråkenhielm landshöfding 
Uppsala län med ortens jordägare genom
förde verket. Kommande släktens skörd, löne 
odlarens möda", vilken väl belyser tidsandan 
och långsiktigheten i detta för bygden och 
samhället så viktiga projekt. 

Uppodlingen av den dikade myren 
Vid tiden för Mosskulturföreningens som
marmöte 1916, som det året var förlagt till 
Uppsala med Bälinge mossar som huvudatt
raktion, var ca 2/3 av den odlingsbara jorden 
uppodlad och man producerar fram.för allt 
foder och gräs.33 Scora områden är deta\jdrä
nerade med 1-1,3 m djupa öppna diken med 
30-60 m avstånd men de planerade vägarna 
(streckad röd linje på kartan i figur 8) har 
ännu inte byggts.34 Med på sommarmötets 
utflykt till Bälinge mossar var många promi
nenta personer, däribland jordbruksminis
tern som i ett tal framhöll "au målet för den 
svenska jordbruket måste bli att så långt som 
möjligt med egna skördar täcka landets be
hof. Därför att vi ej varit i stånd därtill, ha vi 
under kiiget fått röna mångfaldiga svåiighe
ter. Detta mål kunde nås genom samverkan 
på två vägar, nämligen dels genom förbätt
rat j ordbruk, dels genom nyodling och då i 
främsta rummet af våra mossar."35 

Myren sjunker 
Nu är inte historien slut i och med att detta 
stora dikningsföretag är fullbordat. Efter
som awatmi ngen innebär att markytan sjun
ker är behovet av kontinuerligt underhåll 

och fördjupning av kanalerna stort. Många 
av markägarna hade gårdar belägna långt 
ifrån myren, så stora delar av myren förblev 
relativt extensivt odlade. På andra delar, där 
markägaren bodde ute vid myren och därför 
på ett annat sätt var beroende av torvmarker
nas avkastning, var odlingen intensivare och 
behovet av god dränering större. Mot slutet 
av 1930-talet hade markytan sjunkit mellan 
50 och 150 cm (fig. 4) och behovet av nydik
ning var stort. Ett nytt awattningsföretag om
fattande 1 240 ha vann laga kraft 1938 och 
arbetena påbörjades 1939, men blev för
senade på grund av ki-iget och slutfördes inte 
förrän 1945. Stora delar av mossen är nu 
ganska intensivt dränerade och många öpp
na diken har bytts ut mot täckdiken. Dräne
ringseffekten försämras emellertid med tiden 
och en ny inventering gjordes 1964 utan att 
något nytt dräneringsföretag genomfördes.36 

Försämrad dränering 
På 1980- och 90-talen aktualiserades dräner
ingsfrågan igen. Nu blev intressekonflikten 
mellan "intensiv"- och "extensiv"-ägarna tyd
ligare. 1985 genomförs en ny syneförrättning 
för att undersöka möjligheterna att förbätt
ra dräneringen på ca 700 ha inom Norra 
och Södra myren, men inget förslag får båt
nadsmajoritet. 1987 blir Bälinge mossar av 
riksantikvarieämbetet klassat som riksin tres
se för kulturminnesvården med motivering
en att "inom området finns spår och rester av 
den mest välkända och representativa sten
åldersmiljön i Uppland" och att "Bälinge 
mossar utgör resultatet av ett av Upplands 
mera omfattande utdikningsföretag, vilket 
hade sin upprinnelse i statsmakternas strävan 
att frambringa mera produktiv mark under 
1800-talet."37 Länsantikvarien menar: "För 
att riksintresset skall tillgodoses på e tt till
fredsställande sätt är den primära förutsätt
ningen att markanvändningen inte föränd
ras." 1992 gör man ett nytt försök att få ma
joritet för ett förslag till fördjupning av vissa 
kanaler, men markägare med gårdar långt 
ifrån mossen och en del av de större ägarna 
som Kiplingeberg och Uppsala universitet, 
är mindre intresserade av att investera i en 
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ny dränering. Kommunen menar att ett för
n yat vattenavledningsföretag ur närings I ivs
synpunkt torde ha ett positivt värde eftersom 
jorden på längre sikt inte blir odlingsvärd 
utan fördjupning av kanalerna. Man menar 
vidare att ur namrvårdssynpunkt ä r förslagel 
inte särskilt angeläget medan det ur kultur
miljösynpunkt är av stort intresse att pågåen
de markanvändning kan fortsä tta. Slutresul
tatet av 1994 års syneförrättning blir att en del 
fördjupningar av kanaler och diken, som tidi
gare gjorts av markägarna på eget bevåg, lega
liseras samt att några sidodiken förcljupas.38 

Odlingsintensiteten nu och då 
Odlingsintensiteten på Bälinge mossar har i 
alla tider varie rat mycket mellan olika fastig
heter beroende på om ägaren haft sin gård 
ute på mossen eller om my1:jorden endast 
varit utmarker till en gård belägen flera kilo
meter därifrån. Vid bö~jan av 1900-talet inne
h öll växtföljden vanligen ett till tre år med 
havre följ t av fyra till sex år vall.3!' På torv
markerna var det annars vanligt vid elen här 
tiden att havre he lt domine rade med stora 
ogräsproblem som följd. Utmarkerna beta
des i hög grad. Under första världskriget in
tensifierades odlingen på grund av statliga 
biclrag.'ioVäxtföljclen efte r 1938 års cliknings
företag, som berörde 101 fastigheter i 4 sock
nar, var som regel spannmålsclomineracl på 
de intensivt odlade delarna och på utn1ark
erna 4-6 års vall med ett år havre em ellan.41 

På gårdar med djur var även betesvall van
ligt förekommande. 

Än idag är an talet ma1-kägare på Bälinge 
mossar mycket stort. 1994 å rs vattenavlecl
ningsföretag be rörde 135 fastigheter. Upp
sala universite t var största markägare m ed 
160 ha följt av Kiplingebe rg med 80 ha, men 
många av markägarna hade bara några få 
hektar. För att bedöma vilken ocllingsinten
site ten är idag på mossen har SGU:s, Sve
riges Geologiska Undersöknings j ordarts
databas kombinerats med Jordbruksverkets 
blockdatabas över EU-stödsberättigad j ord
bruksmark och tillhörande grödfördelnings
databas IAKS (fotegreratAdminist.rativt Kon
troll System) för 2003. Databaserna har ana-
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lyserats med hjälp av GIS (be räkningarna är 
gjorda av agronom Ö1jan Berglund, Institu
tionen för markvetenskap, Sveriges lantbruks
universitet) . Stora delar av mossen består idag 
av mycket grund torv (<0,5 m djup) och det 
är framför a ll t på de delar som kallas Norra 
och Södra myren som odlingen sker på dju
pare torv vilke t framgår av kartan i figur 9. 
På kartan finns båtnaclsområclet i 1994 års 
förrättning (del område som påverkades po
sitivt av åtgärderna) inritat tillsammans med 
de odlade marker som idag (2003) antingen 
ligger på grund eller djup torv. Totalt odlas 
drygt 600 ha tor".iorcl i området varav ca 60% 
är grund tor".iorcl där torvcljupe t är mindre 
än 0,5 m. 

Vid en jämförelse mellan kartorna i figur 
8 och 9 kan man konstatera att båtnaclsom
rådet 1994 överensstämmer ganska väl med 
den areal som utgjorde markavvattnings
företaget 1916. Däremot har bortocllingen, 
som på de lar av myren är över 1,5 m (se fig. 
4) , gjort att ande len odlade tonjordar är 
mindre idag. 

Markanvändningen är mer extensiv på 
Bälinge mosse j ämfört både med odlade or
ganogena j o rdar generell t i länet och j äm
fört med alla odlade j ordar i Uppsala län (se 
tabell 2). Andelen ettåriga grödor på Bä
linge mosses tor".iordar är bara 19% j ämfört 
med 41 % på odlad organogenjord i läne t 
och 56% för alla odlade jordar i länet. En 
stor andel, 33%, ligger i träda. Förklaringen 
till elen låga odlingsin tensi teten står nog att 
finn a i elen stora andelen utmarker och att 
dräneringen nu är mycket bristfällig på sto
ra d e lar av myren. Detta kan vara ett fram
tidsscenario för många o dlade myrar om 
det inte finns möjlighe ter alt fördjupa drä
neringen i takt med att markytan sjunker. På 
andra ton jordsområden , som till exempel 
Dags m osse, är dräneringen mycket god och 
torvcljupet inte så stort, och där är odlingen 
idag mycket inte nsiv m ed stråsäd och mo
rötte r som dominerande grödor. 

Mossens framtid 
.Jordbruket på myren för nu en tynande ti ll
varo. Vall med o lika inte nsite t dominerar 



Tabell 2. 
Markanvändning (%) på olika typer av odlad jord i Uppsala län 2003. Resultat av GIS..beräkningar gjorda med SGU:s 
jordartsdatabas ochJordbruksverkets blockdatabas med tillhörande grödförde lningsdatabas IAKS. Övriga grödor 
utgjorde< 1 % av arealen 

Markanvändning 

Ettåriga grödor 
Intensiv vall 
Extensiv vall och träda 
Träd 

jo,·d i Uppsala län 

56 
11 
32 

I 

Grödfördeln ing (%) på all odlad 
organogen jord i 

Uppsala län 
41 
14 

44 

organogenjord på 
Bälinge mosse 

19 
39 
39 
3 

Euåriga grödor= spannmål, oijeväxter, baijväxter, lin, grön fode r, trädgårdsodling; In tensiv vall = vall och bete på 
åker, gröngödsling; Extensiv vall och träda = bete och slåtter. träda, frukt, bät; skyddszon, outnyujad åker och betes
mark; Träd = fle rådga industri- och energigrödor,julgransodling, skogsplantering på åker. 

Bälinge Mosse 

Båtnadsområde i 1994 års syneförrättning 

1000 lll 
Figur 21:9 
Karla över Bälinge mossar i Uj1/1sala län. Svetiges Geologiska Undersöknings jordartsdalobas har lwmbinerats med 

Jordbr11/isve1·/1ets blockdatabas överEU-stödsberättigad jordbruksmark 2003 for all med hjiil/1 a.v GJS beräkna arecden 
odlad lorvmark. 
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stort och många skiften ligger helt för fäfot. 
Dräneringen är ofta så dålig att plöjning blir 
ett mycket riskfyllt företag. Vissa år översväm
mas delar av mossen. Ett alternativ skulle för 
många markägare vara atl plantera skog. Ur 
växthusgassynpunkt skulle kanske detta vara 
ett bra a lternativ, men atl mossen nu har de
klarerats vara av riksintresse för kulturmiijö
vården omöjliggör skogsplantering utan spe
cialtillstånd. Hanteringen av riksintressena 
regleras i miijöbalkens 3 kap., 6 §, som säger 
att områdena ska skyddas mot ingrepp eller 
åtgärder som kan innebära "påtaglig skada" 
på riksintresset. Del nuvarande kulturland
skapet, de uppodlade markerna, sammanfal
ler i stort sett med elen vidsträckta havsvik 
som mossen utgjorde under stenåldern för 
4 500-5 500 år seclan.12 Idag återfinns rester 
av stenålclersbosättn ingar i skogskanten där 
moränjorden övergår i myrjord. Den äldsta 
boplatsen, vid Anneberg i Oxsätra, är den 
nordligaste utposten av vårt lands tidigaste 
bondekultur, d en så kallade trattbägarkultu
ren. Vidare kommer elen kända Svarvarbo
plogen, ett slags årder från vikingatiden, 
från Bälinge mossar. 

Riksinu-esset gör att markägarna inte utan 
specialtillstånd får plantera igen markerna 
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med skog eftersom man vill behålla det öpp
na landskapet. Men en otillfredsställande 
dränering av markerna gör att delar av mos
sen ligger obrukad och att busk och sly så 
sakteliga tar över. Man kan fundera över om 
någon av de närvarande vid avtäckningen 
1916 av minnesstenen över det första dikes
företaget (fig. 10) med inskriptionen "Vittne 
till vården, vildmarken skördm'' kunde före
ställa sig att mossen skulle gå detta öde till 
mötes. 

Torvmarken, en resurs i 
jordbruket även i morgon? 
Ungefär 14% av Europas torvmarker används 
idag förjordbruksändamål."3 I många tätt
befolkade länder som till exempel Tyskland 
och Nederländerna har mer än 80% av den 
totala torvmarksarealen tagits i anspråk för 
jord bruksproduktion.44 Det politiska trycket 
i dessa länder är ganska stort att återföra en 
del av de odlade torvmarkerna till våtmar
ker. I Sverige utnyttjar vi mindre än 5 pro
cent av den totala torvmarksarealen för od
ling av jordbruksgröclor varför problemati
ken inte alls blir densamma. Så sent som på 
1980-talet uppodlades i Sverige fortfarande 

Figur 21:10 
Minnessten vid \frulbmn 
ute på Bälinge mossar, 
UfJpsala. Inskriptionen 
lyder: "r1 r I 9 I 6, rest å 
Bä/inge mossm; A.R. 
Thalin, arbetsstyrelsen 
ordförande !904-1916 till 
heder" och Längre ned på 
stenen: "\fitlne till vården, 
vildmarhen skördar". 
Stenen avtäcktes i smn
band med Svenslw 
Mosskultmfareningens 
exhursion till Bä/inge mos
sar under rmdra dagen av 
sommarmötet i UfJpsafo 
1916 (vonFeilitzen 1916, 
s. 48 I). Fotograf Ö. Berg
lund. 



mindre arealer tonjordar framför allt för 
odling av specialgrödor. Detta är inte aktu
eUt idag med jordbrukets vikande lönsam
het och ökande miljöhänsyn. Även om de 
odlade organogenajordarna har minskat i 
betydelse sedan storhetstiden vid mitten av 
] 900-talet, talar mycket för att de även fort
satt kommer att ha stor betydelse på enskil
da gårdar och för odling av speciella grödor 
som till exempel potatis och morötter. De 
organogena jordarna har många positiva 
egenskaper som tiJI exempel god tillgång på 
kväve och god vattenhållande förmåga, som 
gör att de kan vara ett bra komplement till 
fastmarksjordarna. Trenden är emellertid, 
både i Sverige och i övriga Europa, att man 
under senare år tagit många av dessa jordar 
ur produktion både av miljöskäl och på 
grund av ekonomiska skäl, eftersom det kan 
vara mycket dyrt att förnya dräneringen. 
När en mycket liten andel av torvmarkerna 
är orörda kan det, som i Tyskland, bli en stor 
opinion för att återföra dessa odlade torv
marker till våt.marker. De t stora orosmolnet 
är emellertid tonjordarnas bidrag ti ll växt
husgasavgången, som gör att odlingen av 
dem kan komma att regleras i framtiden. 
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KAPITEL 22 

Våtmarksvågor i det svenska landskapet 
- en epilog 

Ulf Jansson 

U ngefär en fem tedel 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 tala r man om att 
grovt uppskattat en fjärdedel av landets ur
sprungliga våtmarksareal har försvunni t ge
nom utdikning och uppodling.1 Sverige är 
därmed i ett europeiskt perspektiv ett land 
med relativt mycket våtmark, även om den 
all tså har minskat betydligt över tiden ge
nom främstjordbruke ts och skogsbrukets 
påverkan under de senaste 200 åren. Marga
reta Ihse skriver i företalet att denna bok 
kan liknas vid historien "från våtmark till 
våunark". Det är denna utveckling som 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 värdet av denna u tveck
ling belysas. 

Skapande av våtmarker på 
1800-talet 
Vatten är alltid en viktig men problematisk 
faktor i jordbruket. Det kan antingen vara 
för lite eller för mycket. I vissa regioner i 
Europa tillförde man vatten till de naturligt 

torra ängarna för a tt på det sättet öka deras 
produktion.2 I Sverige har dessa översilnings
systern uppmärksammats främst för de stör
re godsen i södra Sverige, men de förekom 
i hela landet. Även redan våta ängar kunde 
ges ännu mer vatten. I Skåne kom ti llföran
de av vatten till ängarna, ängavattning, att 
bli allt mer vanlig under andra hälften av 
1800-talet. Arbetena var beroende av stora 
insatser och lan tbruksingertjörer var ofta an
li tade, vilket resulterade i att i huvudsak de 
större godsen kunde bekosta det. George 
Stephens, som främst förknippas med utdik
ningar och sjösänkningar, hade exempelvis 
även kunskap om ängsvattning.3 Efter sekel
skiftet kring år 1900 tillkom ytterst få nya 
översilningssystern i Skåne och under 1900-
talets första de lar klingade bruket av.4 Över
silningsängar av olika slag var också vanliga 
i norra Sverige, det vill säga i områden helt 
utan inslag av större gods. Dessa ängar kun
de vara mycket vidsu·äckta och hade inte säl
lan skapats tidigare än i södra Sverige." I 
norra Sverige fanns ett mycket stort behov av 
vinterfoder eftersom snötäcket varade längre 
där än i södra delen av landet. Att skapa allt
fler översilningsängar kan dock ses som det 
sista mer avancerade steget i ett fungerande 
"äng-är-åkers-moderjord bruk". 6 
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Problematiska våtmarker i 
jordbruket 
Deua äldre system med åker och äng, som 
hade fungerat från åtm instone medeltiden, 
kom att förändras med nya växtföljder och 
grödor. Under en utdragen process, som var 
mycket regionalt varierad, övergav man un
der 18OO-talet och början av 19OO-talet allt 
mer bruket av ängsmarker för att istället 
börja odla vinterfoder på åkermarkerna, val
larna.7 De sanka ängarna, som förut var vär
defulla för att de producerade mycket foder, 
blev nu istället e tt problem. Ett sätt att fort
sätta använda dem inom jordbruket var natur
ligtvis att dika ut dem. 8 En våg av torrlägg
ning bö1jade skölja över landet Huvuddelen 
av artiklarna i denna bok handlar om denna 
processk.ronologi, hur tekniken förändrades 
och hur dessa jordar kunde användas. Många 
människor kom att arbeta i skapandet av 
dessa odlingar.9 Vittnesbörden av detta kan i 
dagens Landskap ses i form av vallar och di
ken som skulle styra vattnet; att tämja natu
ren om man så vill. I befolkningsökningens 
Sverige under 18OO-talets andra hälft behöv
de man försö1ja fler och fler människor. Ar
betskraft fanns dessutom tillgänglig på den 
svenska landsbygden av samma anledning. I 
denjordhunger som uppstod , fanns förut
o m små utdikn ingsprojekt och storslagna 
mossodlingsprojekt dessutom stora sjösänk
ningar och invallningar kring de större sjö
arna. Vi får bilden av ett Sverige där trycket 
på befintlig odlingsbar mark var mycket stort 
och där stor kraft lades på att skapa ny. 

På exempelvis Närkeslätten lyckades man 
sänka nästan alla släusjöar, och i och med 
H_jälmarens sänkning, den mest omfattande 
sjösänkningen i Sverige, kom många tidiga 
sankmarker a tt helt försvinna. Närkeslätten 
blev då, såsom vi uppfattar den idag, en 
foll åkerbygd, ett landskap som är dramatiskt 
annorlunda än det som fanns för 150 år se
dan. J örgen Lennqvist beskriver i en artikel 
i denna bok de omfattande sjösän kningsar
beten som gjordes av Hjälmarcn och Kvis
marsjöarna och det fortgående arbetet som 
krävs för au kontrolle ra vattnet. 10 
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U nder 19OO-talet minskade mängden 
åkermark i landet och i vissa regioner kom 
stora a realer att överges. I första hand över
gavs åkrar som inte gav så hög avkastning 
eller som var problematiska att sköta på ett 
rationell t sätt med al lt större maskiner. En 
del av markerna som skapats genom exem
pelvis sjösänkningsprojekten kunde vara 
omstäudliga och dyra att sköta på grund av 
att de näringsrika organogena jordarna, 
den gamla sjöbottnen, ofta packades ihop 
och återigen hamnade under en vattenspe
gel.11 Detta resulterade i att man fick bygga 
högre vallar e ller djupare diken till höga 
kostnader - kostnader som inte kan försva
ras om det finns annan liknande mark att 
tillgå istället. 

Värdefulla våtmarker 
De få slättsjöar som fanns kvar kom att bli 
föremål för diskussioner bland exempelvis 
ornit0loger eftersom de var mycket värde
fulla för bland annat flyttfåglar. Att det finns 
en koppling mellan minskat fägelbestånd 
och utdikningar stod tidigt klart för många 
ornitologer. Einar Lönneberg skrev exem
pelvis år 1922 angående förhållandena i 
Skåne att: ·'Tofsvipan häckar här ännu rätt 
talrikt, ehuru den starkt aftagit på senare åren 
på grund af sankmarkernas utdikning."12 

Hornborgasjön i Västergötland kan nämnas 
som ett exempel på en sjö där andra värden 
än jordbruket~ fick genomslag. Sjön är idag 
ett nationellt intressant område för fågelliv 
och är skyddad på flera sätt. Förhistorien är 
dock att Hornborgasjön från början av 18OO
talet fram till 193O-talet utsattes för ett fler
tal sjösänkningar som reducerade vatten
ytan och förändrade landskapet kring strän
derna. Denna utveckling kom emellertid att 
förändras då området sedan 198O-talet istäl
let har restaurerats i flera omgångar. Man 
har täppt igen kanaler och byggt nya vallar 
för att hålla vattnet inne istället för tvärtom 
och situationen har sedan 199O-talet stabili
seratsY Här skall inte någon analys av sjöns 
historia eller olika skötselförsök göras utan 
endast påpekas att staten alltså kommit att i 



ett första skede uppmuntra och delfinan
siera sänkningar av sjöar och utdikningen av 
våtmarker, för att under senare tid istället 
finansiera projekt som syftar ti ll att föra till
baka vattnet på n ytt. Utdikningsvågen, som 
mattats av under 1900-talets bö1jan, vändes 
alltså definitivt i sin motsats under senare de
len av seklet. 

I exemplet med Hornborga~jön, liksom i 
en del andra fall, var det påtagliga förhål
landen som uppmärksammades, och det 
gäl lde i huvudsak faunan, särskilt fåglar. 
Många av dagens värdefulla fåge lsjöar är 
grunda sjöar och de har i många fall utsatts 
för sjösänkningsförsök av olika slag. Det stod 
också klart att de sanka markerna hade en 
flora som var värdefull. Ängs- och hagmarks
inventeringarna som genomfördes i Sverige 
från och med 1980-talets slut hjälpte till att 
i planeringssam manhang uppmärksamma 
även kärr och myrar. 

Miljömedvetandet i stort växte också un
de r slutet av 1900-talet och problemen med 
övergödning blev påtagl iga på många håll. 
Forskningen påpekade att sankmarker kun
de användas som fällor för att fånga upp 
kvävet innan det nådde till vattendragen, 
och begreppet kvävefälla började dyka upp 
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i elen miljöpolitiska clebatten. 14 De förut så 
problematiska sankmarkerna kom nu all tså 
inte enbart att betraktas som positiva för 
flora och fauna utan även som en lösning på 
kanske framför all tjordbrukets övergödning 
av Sveriges sjöar och hav. Den gängse bilden 
var att det var mineralgödseln som var det 
stora problemet i sammanhanget, men Mar
kus Hoffmann har på ett intressant sätt be
skrivit att utlakningen av kväve var den sam
ma på 1800-talets slut som elen är idag. Det 
som förklarar den högre mängden kväve i 
vattendragen och havet idag är enligt Hoff
mann att det förut kunde fångas upp i våt
marker på ett he lt annat sätt. i;, Det innebär 
att den viktigaste faktorn till övergödning 
skulle vara, inte den ökade användningen av 
gödsel i jordbruket, utan faktiskt själva u t
dikningen av sankmarkerna. 16 Myra1-na kan 
också, vilket Margareta Ihse redan påpekar 
i företalet till denna bok, ses som koldioxid
sänkor. De reglerar även extrema vattenflö
den genom att buffra stora vattenmängder. 
De förser oss med det som vi idag värdesätter 
och inkluderar det vi i dagens diskurs inbe
griper i det vidare begreppet ekosystem
tjänster. 

-50 
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Figur 22:1 
Bidragen till utdikning i jordbruket har foriindrals över lid, från höga nivåer under slutet av 1800-tafet och till de 
senaste l Oåren då bidragen gått i den andra riktningen. 
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Skapande av våtmarker på 
1900-talet 
Resu ltatet av de m iljöpolitiska d iskussioner
na, influerat av forskningens nya förståe lse 
för sankm arkernas ekologiska be tyd else, 
blev att man från början av 1990-talet som 
markägare kunde söka s töd o ch bidrag av 
olika slag för att anlägga och restaurera våt
mar ker och sm åvatten. De t var nu inte nöd
vändigtvis stora och viktiga fågellokaler, så
som Hornborgasjön, som stod i centrum. 
Det lanserades e n rad o lika projekt från 
myndighe terna för att få till stånd åte rska
pande t av gamla sankmarker och skapandet 
av nya våtmar ke r. Detta sammanfaller också 
med att man i början av 1990-tale t från stats
makternas sida vill medverka till a tt lägga 
ner jordbruksmark. De tta var en per iod när 
jordbrukspolitiken ersattes av en livsmedels
politik och j ordbruke t skulle avregleras.17 

Det så kallad e NYLA-programmet (NYa 
inslag i LAndskapet) som fanns 1990- 92 
samt anläggningsstödet för våtmarker 1991-
95 resulterade i att ca 2 500 ha vå tmarke r 
skapades . Under slu tet av 1990-tale t mins
kad e dock antale t n yan lagda våtmarker.18 I 
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södra Sverige har man sedan 1996 ino m ra
men för EU :s miljöstöd kunnat söka medel 
för att finansiera anläggn ing och återställan
de av våbnarker och småvatten på åkermark. 
Två år senare kunde man även söka bidrag 
för att göra det på vissa be tesmarker. Sam
mantaget hade man för pe rioden 1996- 99 
beviljat stöd för 1 830 ha våtmarker och små
vatten som an lagts på jordbruksmark. 19 Inom 
det efterföljande miljö- och landsbygdspro
grammet från och med år 2000 har man ock
så kunnat få e rsättn ing för våtmarker och 
småvatten ; år 2001 hade 114 ha skapats inom 
de tta och år 2004 totalt 2 090 ha.20 

Riksdagen har lagt fast 16 miljö kvalitets
mål för lande t. Dessa 16 är allmän t formule
rad e och har därför preciserats geno m e tt 
70-ta l d e lmål. I Na tu rvårdsverkets strategi 
för mi ljö må le t Myllrande våtmarker ä r det 
bakomliggande syftet att " . .. våtmarkernas 
ekologiska och vattenhushållande f1mktion 
i landskape t skall bibehå llas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden".21 De t finns 
fem d e lmål idag inom område t och i d e t 
fjärde delmåle t, som handlar om våbn arker 
i odlingslandskape t, står att minst 12 000 ha 
våtmarker och småvatten skall anläggas eller 

Figur 22:2 
Karl.sfält, sorn i lw nce/1tkartcm 
till den ekonomiska kartan 
från 1877- 82 i Sharaborgs 
län kallas för K n.rl.stmjJ, var 
en relativt Liten gård inte så 
långt från M ariestad i norra 
Västergötland. På 1800-talets 
slu t hade de flesta ängarna, i 
grön J ärg, på gården dikats ut 
eller odlats u fJ/J. På de väst
götska slättbygderna inte mer 
än några kilometer f rån Karls
fält hacle den /Jrocessen kommit 
lite längre v id den här tid
fmnkten. 



å terställas fram till 2010. De t kan förefalla 
vara stora arealer, men det är inte så mycket 
med tanke på a tt vi av sankmarker skapat 
uppskattningsvis 600 000 ha odlingsjord och 
att antagligen ännu större areale r torrlagts i 
skogen.22 

De övergripande målen med att an lägga 
våtmarke r och småvatten var all tså baserade 

Figur 22:3 
I den ekonomislw knrtan som 
gjordes 1958 han man se att 
åker-marken ser ungefär lika
da,n ul som 80 år lidigare. De 
öj1pna dikena i form av sva1° 
ta streck med j1ilar syns tydligt 
i den gula åker-marken. En del 
av åkern hade ex/1anderal i 
främsl nordost men i sydost 
hade ett åkerstycke sorn tidi
gare hörde till tor/>el Skog
lund, kallat Landins /1å den 
ekonomiska kartan, läm:nals 
obrukal. 

Figur 22:4 
I jlygfotol, som lagits efter 
2003 då den nya våtmarl,en 
/1å ca 13 ha hade anlagts i 
östra delen av inägomarken, 
ser man en hell annan bild 
än lirligare. Området som /1å 
1 800-lalets slut hade en del 
ängar och åkrar och som på 
1950-ta/et var ganska up/1-
odlat har nu förändrats radi
kalt i och med anläggandet 
av en serie dammai: Nya 
vägctr har anlagts och även 
mindre öar i de olika sef1arata 
dammarna. Dammmna 
jimgera:r som kvävefälla men 
används riven fijr_fislw, Jör 
kräftor och sorn villvatten för 
bclde klövdjur och fågel. 

på e tt miljötänkande. Vad man sedan an
vände dessa nya marker till före faller i förs
tone in te ha ägnats så stort in tresse från 
myndighe ternas sida, förutom att de skulle 
vidmakthållas över tid. Markägarna har dock 
vanligen in te miljövård som ett primärt mål. 
De kan ha mycket olika motiv till att anlägga 
våtmarker och småva tten. Dessa används 
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som viltvatten, det vill säga vattensamlingar 
främst avsedda för jakt på andfåglar men 
även för annat vilt. De kan också fungera 
som dammar för fiske eller enbart som e tt 
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 uttryck som snarare för tankarna till en 
park än en våtmark på landsbygden; se ex
empelvis öarna i dammen i figur 22:4. 

Det kanske är ett uttryck för dessa olika 
intressen för användningen av våtmarkerna 
som bidrog till att Svensk våtmarks/ond bilda
des år 1995; en organisation som är ett sam
arbete mellan så skilda aktörer som Svenska 
Jägareförbrn1det, Sve1iges Ornitologiska För
ening och Världsnaturfonden.23 Syftet är att 
sprida information kring våtmarker och de
ras skötsel, och den agerar också som en 
intresseorganisation som har medverkat i 
olika dokument kring våtmarksfrågan.24 

Man har även några särskilt utvalda områ
den som man kan komma att studera. I vissa 
avseenden kan man se Svensk våtmarksfond 
som e n direkt motsvarighet till Svenska 
Mosskulturföreningen för 120 å r sedan. 
Och precis som förra gången det behövdes 
stora diknings- och invallningsarbeten så 

Ursprunglig areal 12 milj. ha 

Nuvarande areal våtmark 
9 milj. ha 

., 

I 
Mål för återskapande 

12 000 ha I 

/ I 

Åker skapad av vårlnark 
600000 ha 

Figur 22:5 
Diagram som. visar den uppskattade förändringen civ 
våtmark från ungefär 12 miljoner ha till dagens 9 mil
joner ha. I gult finns de 600 000 het som gjorts om till 
åliermark samt de planerade 12 000 ha "ny" våtmark 
som skall skapas till år 2010. Siffrorna baseras jJå 
Naturvårdsverket 2005. 
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har det idag dykt upp konsulter som plan
lägger våtmarker, entreprenörer som anläg
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 huvud
sak på att "reparera" skador som vi gjort i 
naturen för hundra år sedan eller håller vi 
på att skapa helt nya artificiella vattensystem? 
Hur förhåller sig människor till dessa pro
cesser? En markägare i Östergötland som 
nyligen hade anlagt en damm, huvudsak
ligen avsedd som e tt 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 
berättade inte helt utan stoltl1et 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 självägande 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 undersöka de olika aktörerna är av 
stortintresse. Det vore värdefullt att klarlägga 
hur markägarnas, myndigheternas och de 
olika organisationernas agerande och sam
verkan har förändrats i frågan under de se
naste 20 åren .25 

Utdikningen och torrläggningen av sank
markerna är utan atl överdriva en av de vik
tigaste historiska landskapsförändringarna i 
Sverige. Lite tillspetsat kan man säga att det 
var detta som var grunden för att åkerarea
len kunde öka under 1800-talet och försö1ja 
befolkningen och skapa det moderna Sve
rige. Den historiska process som blir belyst i 
denna bok är värdefull i sig för att hålla min
net vid liv av de arbetsinsatser som gjordes 
och av de diskussioner som fördes för unge-



fär ett sekel sedan i den här frågan. Mark
investeringar, vilka de än är, 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 fy
siska formerna som utgörs av diken, vallar 
och dammar har alltså skapat nya förutsätt
ningar och "styrt" utvecklingen på olika sätt. 
Inte sällan kan man bli förvånad över hur 
mycket arbete som lagts ner på djupa och 
täta diken för att vinna en relativt liten åker
yta. Ett arbete som kanske inte resulterade i 
så lång tids utnyttjande. Sett i ett längre per
spektiv kan de dock kommit att fungera som 
skyddsdikningar av skog för områden som 
kanske aldrig hade va1it aktuella att beskogas 
om de inte först hade torrlagts och uppod
lats. En stor del av de mindre myrodlingarna 
har alltså idag övergivits och blivit skogs
mark och även påverkat skogens struktur. Vi 
kan se hur träd, ofta björk, planterats eller 
spontant växt upp i anslutning till de forna 
dikena. Man kan således ofta till och med 
från en flygbild ana var gamla torrläggnings
projekt har legat i dagens skogar. Dikena 
och dess effekter har alltså haft betydelse för 
dagens markanvändning och vegetation på 
flera sätt. 

I fält kan man vidare se hur olika dikes
system går i varandra 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 ~jö. 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, möjl igen förbannar 
man krondiket som hindrar svamputflykten. 
Satt i ett historiskt sammanhang som pre-

senterats i denna bok blir de med ens be
gripliga och rent av viktiga. Dessa kulturläm
ningar förtjänar en bättre historieskrivning 
och det allmänna medvetandet kring dem 
borde ökas, vilket även Birgitta Warodell tar 
upp i sin artikel om förhållandena i Krono
bergs län. 26 Kunskapen om utdikningarna 
borde finnas hos alla inblandade aktörer så
som markägare, allmänhet, handläggare 
och beslutsfattare på olika nivåer. 

Följer man Kulturminneslagen, borde 
dessa fysiska rester av utdikningar till och 
med betraktas som fornminnen. Fasta forn
lämningar skall enligt denna lag vara " ... 
lämningar efter människors verksamhet un
der forna tider, som har tillkommit genom 
äldre tiders bruk och som är varaktigt över
givna". 27 Eftersom det inte finns någon en
tydig definition på begreppet forna tider kan 
man inte uttala sig så tydligt om den första 
förutsättningen, men nog borde 1800-talet 
numera höra till den kategorin. Att de re
presen te rar äldre tiders bruk förefaller dock 
vara 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 uppfylla målen med att slå vakt om 
och skapa de Myllrande våtmarkerna, får vi 
inte glömma att det faktiskt finns historiska 
dokument på marken som kanske dränks i 
samband med restaureringar av forna våt
marker. Vem tar ansvaret för dessa kulturläm
ningar och bevarar minnet av diket? Man 
kan tycka att det åtminstone skulle vara intres
sant att dokumentera systemen i fält innan 
man helt har vänt på utvecklingsförloppet. 

En epilog, som detta är, betyder på gre
kiska "avslutning av ett tal" och detta är verk
ligen avslutningen på en bok om myrar och 
mossodling, men inte på diskussionen kring 
sankmarkerna i det svenska landskapet. När 
man vill förstå dagens våtmarker och i ännu 
högre grad när man skall göra något mer 
tillämpat k1ing 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 
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intresse utan tvärtom något som varit aktu
ellt i samhället de senaste 20- 30 åren och 
som allrjämt kommer a tt finnas med i miljö
arbete t och inom de areella näringarna u n
der de ko mmande åren. 
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18 MiljöeffehteravEU:sjordbruhsf10Lilik2002, s. 8. 
19 Naturvårdsverket 2003, s. 31. 
20 .Jordbruksstalistisk årsbok 2005, s. 200. 
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23 http:/ / www.vatmar ksfonden.com/ 
24 Se exempe lvis Vå tmarksstrategi för Sverige, 

2005. 
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seke 2006. 
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SoMM.ARMÖTESPROGRAMMET 1904 på en U us
grön affisch i folioformat saknas i Svenska 
Mosskul turföreninge ns arkiv men finns i 
Kungl. bibliotekets samling okatalogiserat 
tryck. Det tre dagar långa programmet är 
representativt för sommarmötena. De om
fattade studiebesök och utflykter (inte säl
lan med abonne rat tåg) , å rsmöte, veten
skapliga föredrag med anknytning till det 
aktuella området samt gemensamma mid
dagar. Mötet var förberett med utförlig in
fonnation i tidskriften och följdes upp 
samma höst med en redogörelse för vad 
som förevarit. En extra attraktion för d e 
150 deltagarna vid sommarmötet 1904 i 
Orsa och Mora var premiärturen till moss
komplexe t Koppången på Orsa - Härjeda
lens järnväg, som d å var unde r byggnad , 
med passage över den just färdi gställd a 
bron över Storstupet. Sedvanligt telegram 
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ordinarie 11111■11trlh i Orsa ocll Mon 
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.,., ___ ,,_ .. __ 
:t-:...::;~,:!.'"!:~-:::.... • ' 

~-·-··---·-~2:!-::~=:: -~;;-~::..~:...--=: ,..,,_ ... ___ _ 
ILUUUUU.I,, 

~ ..... 

oe).! ~ kd ltl~tll till o .. ., u,, ,11111 1' dfc1 1' Jril, ,w..- ' '"· liSr !IUUJ.e 
• 0, N J. !lN ot~ 1111d ~u 11 J.._ 

skickades ti ll föreningens höge beskyddare 
Oscar I1 och vid middagen upplästes sva rs
telegrammet, där kungen önskade Moss
kulturföreningen "all framgång i dess fos
terländska verksamhet". Statens järnvägar, 
d e enskilda järnvägarna och vissa ångbå ts
bolag lät konferensdeltagarna åka nir och 
re tur för enkel biljett. För att särskilja del
tagarna kunde man ha speciella mötesmär
ken. Det avbildade märket är från femtioå r
sjubileet i Jönköping 1926 och finns i 
Sve nska Mosskulturföre ningens a rkiv i 
Riksarkivet. ♦ Fredrik von Feilitzen 
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omfattar 288 volymer. Tonvikten ligger dels 
på protokoll och revisionsberättelser (serie 
Al), de ls berättelser över (B2) och löpande 
rapporteringar och värderingar av förening
ens laboratorie- och fältförsök (D2- 8). Till 
det kommer bland annat en korrespondens 
som främst belyser dessa försök och försöks
gårdarnas verksamhet (El-2) . Ytterligare 
ett omfattande material (serie F) rör dels ut
redningar kring ka lk och konstgödsel kring 
1920, dels finns en rad handlingar som be
lyser de två kultmingenjörerna för södra och 
mellersta Sverige, Anders Bauman och Otto 
Djurle: affischer, annonser, små broschyrer, 
och så vidare. IF-serien finns även köpehand
lingar, lagfartsbevis och liknande handling
ar samt en lång rad meteorologiska uppgif
ter från försöksgårdarna. G-serien innehåller 
huvudböcker och kassaböcker. 

Särskilt anmärkningsvärda är serierna av 
kartor, akvare ller och foton (Jl , Kl- 15). 
Mosskulturföreningen lade alltid stor vikt 
vid att illustrera sin verksamhe t för att på så 
sätt skänka den me r liv. Bokomslagen på 
många av föreningens broschyrer visar tyd
ligt på den h öga ambitionsnivån. Det gör 
även de kartor och teckningar som finns 

förvarade i Riksarkivets kart- och r itnings
samling. Särskilt 105 akvareller av den icke 
identifierade konsmären J N, föreställande 
mosskulturens vanligare växtslag och skade
insekter, är vackra. 

Även fotografiet intog tidigt en roll i för
eningens pedagogik, vilket en snabbt kastad 
blick i föreningens tidskrift avslöjar. En stor 
mängd - men endast en bråkdel av alla de 
foton som föreningens tjänstemän måste ha 
tagit - finns bevarade ute i Arninge. Flera av 
dem har används i denna bok. Till arkivet 
hör även en samling herbarier (serie Ö2). 

Svenska Betes- och Vall
föreningens arkiv 
Till följd av ett riksdagsbeslut år 1936 slogs 
Svenska Mosskulturföreningen år 1939 sam
man med Svenska Betes- och Vallodlingsför
eningen. Detta berodde på att staten öns
kade stärka sin kontroll över de agrara för
söksverksamheterna inom landet, samtidigt 
som de två föreningarna till stor del ägnade 
sig åt samma sak, eftersom Mosskulturfören
ingen alltmer fokuserat på vall och en stor 
del av vallen förlades till torvmarker. 

Svenska Betes- och Vallföreningens arkiv 
är därmed intressant för den som önskar be
d1iva forskn ing kring masskulturen i Sverige. 
Arkivet har en liknande historia som Moss
kul turföreningens, och finns även det på 
Riksarkivet. Det är dock betydligt mindre än 
Mosskulturföreningens; endast 29 volymer 
att jämföra mot 288- något som bör ses som 

513 



ett tydligt tecken på att Mosskulturförening
ens verksamhet var ytterst omfattande före 
första världskriget - Betes- och Vallodlings
föreningen bildades 1916, och det är tydligt 
att Mosskulturföreningens verksamhetsiver 
avtog efter kriget, vilket avspeglas i arkivet. 

Arkivet består av en komplett serie av pro
tokoll från styrelsemöten och verkställande 
utskott - alltså från 1916 till sammanslag
ningen 1939 (serie Al). Till det kommer 
styrelse- och revisionsberättelser, medan all 
korrespondens saknas - vilket är olyckligt 
eftersom särskilt ordföranden Anders Elofs
son h ade e tt omfattande kontaktnät inom 
svensk agrarvetenskap. Ganska li tet material 
finns gällande fören ingens försöksgård Lilla 
Sunnersta utanför Uppsala, i serie Fl, där 
det även finns d iverse handlingar, som kost
nadskalkyler, redogörelser kring uppföran
det av en institutionsbyggnad vid Ultuna, 
räkenskapsböcker m.m. Ytterligare hand
lingar finns i andra serier. 

Svenska Vall- och Mosskultur
föreningens arkiv 
De två efter 1939 sammanslagna föreningar
na fortsatte en jämförelsevis ringa verksam het 
efter 1939 under namnet Svenska Vall- och 
Mosskulturföreningen. Även denna, som om
vandlades till Svenska Vallföreningen 1961 
och som upplöstes efter en tynande tillvaro år 
1971, har lämnat ett arkiv vid Riksarkivet. Ar
kivet omfattar 59 volymer, varav mycket är 
protokoll, styrelseberättelser och revisionsbe
rättelser (serie Al- 2, Bl). Serie El rymmer 
en intressant korrespondens med uppgifter 
om växtodlingsplaner, skörderapporter m.m. 
från försöksfålt under en 20-årsperiod. Serie 
Fl är även den intressant, bestående av en en
kät som utfördes 1940-41 om betesförhållan
den ute i länen med inlämnade svar, rappor
ter och kartor. Serier F2-4 rymmer en historik 
och en utredning över föreningens verksam
het. Ll rymmer journaler från försöksgården 
Lilla Sunnersta, som var e tt arv från Svenska 
Betes- och Vallföreningen. 

Alla tre arkiven är fritt tillgängliga för 
forskning. De har förtecknats år 1998 av ar-
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kivarien Gun-Britt Aagård, som till vardera 
förteckning skrivit en kort inledning, på 
vilka denna summariska redogörelse bygger. 
I a rkiven finns mycket intressant material 
för t.ex. agrarhistoriker, miljöhistoriker och 
kulturgeografer. Arkiven är dessutom väl 
hållna och lätta att orientera sig i. Särskilt 
redogörelserna för fältförsöken är innehålls
rika och detaljerade, men fl era andra inslag 
är värda att lyfta fram särskilt, såsom de 
många tidstypiska fotografie rna, de de talje
rade kartorna och teckningarna, enkäten 
om betesförhållanden 1940-41 och hand
lingarna om Mosskulturföreningens kultur
ingenjörers omfattande verksamhet under 
1900-talets fö rsta decennier. Sam tidigt kan 
sägas att de tre arkiven inte rymmer allt som 
finns om mosskultur; ute i länsarkiv, vid lant
bruksinstit ut och vid andra institutioner och 
arkiv finns mängder av ytterligare material. 
Särskilt kan nämnas SGU:s (Sveriges Geolo
giska Undersökning) arkiv i Uppsla där ett 
stort antal tonjordsanalyser, utlåtanden och 
inspektionsdagböcker, utförda framför allt av 
föreningens kulturingenjörer finns. 

Torvarkivet vid Sveriges Geolo
giska Undersökning 
Vid Sveriges Geologiska Undersökning i 
Uppsala finns inordnat i det ordinarie arki
vet ett torvarkiv som innehåller en stor 
mängd äldre och nyare uppgifter rörande 
corvmarker och torvanvänd ning. 

Arkivet innehåller uppgifter insamlade av 
flera olika organisationer såsom SGU:s egna 
undersökningar, Kommerskollegiums Stats
mosseinventering, Kommerskollegiums Sta
tens Torvingertjörers handlingar och Svenska 
Mosskulturföreningens handlingar. De förda
gens torvintressenters mest användbara upp
gifter rör sådana om enskilda torvmarker och 
deras storlek, djup, torvslag, humifieringsgrad 
och i förekommande fall n ivåawägning. Upp
gifter finns för torvmarker över hela landet, 
men de äldre uppgifterna härrör främst från 
Göta- och Svealand. Vidare finns diverse 
handJjngar av histo1iskt intresse rörande tek
nik och statens engagemang i torvfrågan. 
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Pressröster 
- initierade och positiva anmälningar av 

Svensk Masskulturs första upplaga 

FÖR DRYGT ETT ÅR SEDAN gav Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien ur den första upplagan av 
denna bok. Den rönte etc bredare intresse än nå
gon kunde ana, inre minst i merua där den togs 
emot synnerligen positive och genererade etc halv
dussin utförliga anmälningar. Etc skäl kan vara atc 
boken behandlar etc tema som man kan närma 
sig från många olika håll. Denna "tjocka och vild
vuxna antologi" beskriver en period av landskaps
urnyccjande och landskapsförändring av historiske 
omvälvande slag. 

En bok - många uppslag 
Göran Josefison, tidigare chef för Centerpartiers 
arkiv, beskriver i Skånska Dagbladet i övergripande 
drag hur bokens författare behandlar ämnet svensk 
mosskulrur i sina arciklar. 

I Svenska Dagbuidet rubricerar verenskapsjour
nalisten Bengt Jonsson sin recension "Mossarna 
räddade många svenskar från svälten" och närmar 
sig ämnet utifrån 1800-talers befolkningsökning 
och försörjningskris - med målet att utrota svälten 
i landet genom rationell mossodling trots påtag
ligt motstånd från "förmånstagarna". 

Kaianders Sempler, vetenskapsjournal ist och 
illustratör, lägger i sin recension i Ny Teknik 
tyngdpunkten på "torvbubblan". H an utgår från 
den tykrbare kemiingenjören Martin Ekenbergs 
äventyr i torvbranschen, gör en kort avvikning 
till mossodJingens historia och återknyter strax till 
torv som energiresurs. 

Vad kan Sveriges myr- och mossmarker an
vändas till? Gunnar Wetterberg, historiker och 
samhällspolitisk chef på SACO, gör den frågan till 
utgångspunkt i sin bokanmälan i Dagens Nyheter. 
Han ger en expose över hur mossar och myrar 
nyttjats genom historien i samhällsstrategers och 
bönders regi - från nyodling i jordhungerns tid, 
via torvbrytning för att fylla bränslebehov, till att 
bli en för oss mer vardagsnära jordförbättringsre
surs. 

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid 

Kungl. Tekniska högskolan, närmar sig boken på 
liknande säcc i Västerbottens-Kuriren där han tar 
upp mossarna som möj ligheter och samhälleliga 
projekt i olika historiska skeden, med tyngdpunkt 
på ökningen av jordarealen och rationell odling 
som nödvändig följd av 1800-talets befolknings
tillväxc. Han lägger stor vikt vid Mosskulcurför
eningens vetenskapliga och kunskapsspridande 
inriktning av verksamJ1eten , men tar även upp de 
mer nationalistiska tongångarna under perioden. 

Boken ger ett underlag för en diskussion om 
morgondagens landskap, miljö, natur- och kul
turvärden, menar Mårten Aronsson, som är kul
turmiljöhistoriker och handläggare vid Skogs
styrelsen, när han skriver i SkogsEko. Han ger en 
snabb mossodlingshistorik och återknyter sedan 
till bokens förtjänst som guide in i nu- och fram
tidsdiskussionerna kring landskap, klimat, miljö 
och energi. 

Gemensamt för flera skribenter är att de i sina 
recensioner rar avstamp i drivkrafterna bakom 
grundandet av intresseorganisationen Svenska 
Mosskulrurföreni ngen. 

]ordhunger och emigration 
SVER KER SÖRLIN: 

I början var mossodlingen vad Runefelc kallar ett 
"överhetsprojekt", som drevs av godsägare i när
mast experimentell scil för art öka avkastn ingen 
från deras jordar. 

Jordbruksintresserade i de mer besuttna folklagren 
började snegla på möjligheter art bättre ta vara på 
rikets resurser för att bereda den växande befolk
ningen trygghet och försörjning och för atc göra 
Sverige oberoende av spannmålsimport. För decca 
krävdes ny mark. Blickarna föll på landets kolos
sala torvmarksområden, till stor del med de fram
gångsrika mossodlingsförsöken nere på kontinen
ten som förebild. 

GUNNAR WETTERBERG: 

Till en början räckte den fasta marken. Den odla-
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de jorden ökade från 600 ooo hektar åker 1750 rill 
2,5 miljoner 1860, men sedan avtog nyodlingen. 
Då riktades blickarna mor mossarna. 

BENGT JONSSON : 

Under 1800-talet växte Sveriges befolkning i 
snabb takt. Den tillgängliga åkermarken räckte 
inre till för att mätta den ökande befolkningen. 
För att undvika en försörjningskris började olika 
myndigheter och enskilda jordbruksexpercer arr 
förorda nyodling över hela landet där <ler fanns 
lämpliga marker. / . . ./ Det som ansågs kunna ge 
mest ny jordbruksmark var utdikning och uppod
ling av kärr och mossar. Pådrivande blev Svenska 
Mosskulturföreningen som bildades 1886. 

Befolkningens flykt från den magra landsbygden 
t ill ett bättre liv i främmande land elJer till nå
gon av de svenska städerna och ett liv baserat på 
de industriella näringarna, svävade som ett ston 
orosmoln i landets övre skikt. Grundandet av för
eningen var kopplad till en kraftig nationalism, en 
slags "resurspatriotism". Man skulJe inte behöva 
gå över Aclanten för att få sin försörjning, den 
skulle man få i det egna fosterlandet. 

SVERKER SÖRLIN: 

Mot slutet av 1800-ralet gällde <ler att hejda emi
grationen, en av tidens verkJigt stora samhällsfrå
gor. Mossodlingen måste spridas bland hela folket 
och även om Syd- och Mellansverige kom i första 
hand riktades blickarna även mor Norrland. Op
timismen var på sina håll nästan gränslös. 

GUNNAR WETTERBERG: 

Åttiotalsradikalerna såg myrarna som en del av 
lösningen på den "sociala frågan". Uppodlingen 
blev err alrernariv rill utvand ring och socialism. I 
Norrland hoppades bolagen att mossarna skulle 
dra rill sig kolonister, som sedan kunde bli arbets
kraft i skogen när skördarna inre räckte rill. 

SVERKER SÖRLIN: 

Carls [von Feilitzen] bror Urban, som var en av 
socialvetenskapens pionjärer i Sverige, ansåg att 
småbruk på konstgödslade mossjordar var en lös
ning på den "sociala frågan" . / .. ./ I övre Norrland 
gick jordbruksexpansionen hand i hand med strä
van att skaffa arbetskraft till skogsbruket, särskilt 
till statens skogar som låg i de mest otillgängliga 
områdena. Der senare syftet var ofta det viktigas
te, och en avsevärd propaganda sattes in för att 
locka jordlösa till dessa marginella marker. 
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MÅRTEN ARONSSON: 

Befolkningsökningen kulminerade samtidigt som 
industrialiseringen och urbaniseringen tog fart 
och emigrationen var omfattande. Skedet brukar 
kallas "jordhungerns" Sverige och mycket stora 
förhoppningar ställdes på den nybildade Svenska 
Mosskulrurföreningen. Huvudsyftet var att skapa 
ny åkermark, men också att ge bränsle, energi och 
arbetstillfällen. 

Industrialism och konstgödsel 
Svenska Mosskulturföreningens verksamhet var 
hårt knuten till den industriella utvecklingen som 
tog fart vid tiden för föreningens grundande. Här 
fanns en stark koppling med tanke på att konst
gödselinduscrin var en stor och nödvändig me
cenat för att de nya odlingarna överhuvudtaget 
skulle kunna ge något. 

BENGT JONSSON: 

Torvmossarnas stora betydelse kom / .. ./ när 
konstgödsel blev allmänt tillgänglig. De närings
fattiga mossjordarna kunde ge hyfsade skördar 
först efter tillskott av konstgödsel. På flera mos
sar runt om i Sverige anlades försöksodlingar, där 
man bland annat provade olika grödor och un
dersökte vilken gödsel som ökade avkastningen 
mest. 

GUNNAR \VETTERBERG: 

Der gick att tjäna pengar på mossarna. De nya 
jordarna var mycket fattiga på kalk, fosfor och ka
lium./ .. ./ Att förbättra de näringsfattiga jordarna 
blev en av de drygaste kostnaderna vid exploate
ringen. Därmed kom kemin och konstgödseln in 
i jordbruket. 

Gödselhanteringen drog fördel av industriella 
landvinningar på andra områden. När Gilchrist
Thomasprocessen vann insteg inom järn- och 
stålindustrin var det av stor betydelse även för 
handelsgödselindustrin . Den innebar att man 
kunde befria järnmalm från fosfat. Slaggproduk
ten - Thomasslagg eller Thomasfosfat - kom till 
bruk som gödsel. Tillsammans med kalisalt blev 
Thomasslagget det viktigaste gödselmedlet på de 
svenska mossodlingarna. 

BENGT JONSSON : 

I mitten på 1860-talet importerade Sverige årligen 
cirka 600 ron konstgödsel. Tio år senare hade siff
ran stigit till 24 ooo ron. Under 1890-talet inled-



des en p roduktion av konstgödsel, i första hand 
Thomasfosfar. Nu blev också handelsgödseln 
billigare och under 1900-ralers försra år använ
des runt 200 ooo ron per år. Skördarna på vanlig 
åkerjord blev bättre. Mycket stora ökningar kun
de noteras på mossmarkerna, där det i regel rådde 
brist på fosfor, kalium och kalk. 

Vetenskap, folkbildning - och motstånd 
Mosskulrurföreningen betonade rationaliteten i sin 
verksamhet som en motpol till det traditionella, 
mindre rationella jordbruket. Vetenskapligheten 
var oerhört väsenclig och man förde aktivt ur kun
skapen till de enskilda - ofta motvilliga - brukarna 
ute i landet. 

GÖRAN JOSEFSSON: 

Svenska Mosskulturföreningen bildades av Rog
berga lanrmannaförening. / .. ./ Den fick dock 
länge en sror del av sin verksamhet förlagd riU 
Jönköping och trakten däromkring. Där blev Carl 
von Feilirzen (1840-1901) chef för föreningen och 
han anlade i Jönköping en kemisk station med 
syfte att främja jordbrukets utveckling på grund
val av vetenskapliga rön. Till detta kom en länge 
vida känd anläggning på mossen i Flahulr en bit 
utanför Jönköping. Den kunskap som man där 
fick skulle kunna tillämpas i uppodlingen av de 
stora vidderna med mossar och myrar i Norrland. 
Det var ju mer eller mindre norrlandsklimat här 
på småländska höglandet. 

SVERKER SÖRLIN: 

Mosskulturföreningens primus moror Carl von 
Feilitzen, bergsingenjör, industriman i en officers
släkt hade, som miljöhisrorikern i Umeå, Erland 
Mårald noterar, insikter i agrikulmrkemin, som 
visat betydelsen av mineraler och konstgödsel för 
jordarnas avkastning. Han hade också en grund
murad skepsis mor böndernas förmåga att själva 
rationalisera jordbruket. H är krävdes välvillig 
propaganda, folkupplysning i nationens tjänst. 
I .. .I Ur över landet sände Mosskulturföreningen 
odlingskonsulen ter och "torvingenjörer". Det var 
ett vetenskaplige jordbruk som skulle bedrivas. 
Förebilderna fanns bland annat i Tyskland, där 
stora rorvodlingskolonat upprättats. 

Men bland bönderna själva var optimismen i all
mänhet inte lika stark som bland mossodlingens 
förespråkare. Med sitt ovanifrånperspektiv hade 
"överheten" svårt att se orsakerna till böndernas 

motsträvighet och betraktade dem ofta som alltför 
traditionsbundna och negativa. 

Brukarnas tveksamhet till nyordningen be
rodde snarare på insikt om att det oerhört hårda 
arbete som krävdes för att fa avkastning från ny
uppodlad corvmark knappast motsvarades av vad 
marken gav i längden. 

GUNNAR WETTERBERG: 

Att odla upp en myr tog flera års drygt slit. Först 
skulle huvuddiket handgrävas, sedan fick det 
varma ur mossen något år. Huvuddikena var ofta 
en meter djupa och dubbelt så breda. Därnäst 
grävde odlaren smala diken in i den mark som 
skulle odlas, och så krävdes ytterligare ett par år 
för arr bryta stubbar och slå sönder tuvor. Ofta 
fick huvuddiket grävas om, mossen satte sig, den 
lösa rorven rasade och beckade igen fårorna. Red
skapen var ofta hemmagjorda, for det mesta av 
rrä, bara med skärande delen av spaden förstärkt 
med järn (" gubbaskägg"). Först på 1910-ralet för
enklades avrinningen med tegelrör. 

Genom utdikningen eliminerades mycket av tra
ditionella betes-, fiske- och jaktmarker, ofta nöd
vändiga för bondefamiljens försörjning. Brukarna 
förväntades också bidra med ekonomiska insatser 

i utdikningsprojekten. 

GUNNAR WETTERBERG : 

Många bönder var skeptiska. De blev av med fod
ret från myrängarna, ålafisket i Halland slogs ut 
av dikningarna, och många uppodljngar slog fel. 
Mossarna blev en angelägenhet för de rikaste och 
de fattigaste. 

BENGT JONSSON: 

Svenska Mosskulrurforeningen propagerade iv
rigt för uppodlingen av våra mossar, men bön
derna var ofta motsträviga. De visste att det kräv
des mycket arbete för att gräva diken och sänka 
vattennivån i mossarna och att jorden sedan var 
svårbrukad. För att kunna övertyga bönderna 
satsade Mosskulrurforeningen på forskning och 
försöksverksamhet. / ... / Mosskulturföreningen 
arbetade hårt fö r att sprida sina vetenskapliga rön 
om hur man fick bäst utbyte av mossodlingen. 

Fosterlandets väl 
SVER KER SÖRLIN: 

För de varmast troende blev mossodling en uni
versalmedicin. Det ansågs att d ikningen kunde 
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påverka mikroklimatet genom att öka cempera
curen och minska frostbescändigheten. Tillgäng
lig forskning kunde inre bekräfta iden men folk 
trodde på det i alla fall. Att dika framstod därmed 
som en dubbel välgärning, dels bröts ny mark, 
dels gjordes avkastningen tryggare. 

Samtidigt fanns en moralcanke i verksamheten, 
nationen skulle "fostras" i etc slags folkhälsotanke 
som omfattade hela landet som kropp. Det som 
betraktades som vattensjuka landområden skulle 
"botas" genom dikning och förvandlas till rika och 
frukcbärande marker. 

SVERKER SÖRLIN: 

I ett spännande avsnitt beskriver Malmöhistori
kern Per Eliasson hur Frans Kempe, Modo-dis
ponencen, anförde korståget mot de "vacrensju
ka" marker som hämmade skogarnas, särskilc de 
vackra furornas, tillväxt. / .. ./ Att dika tolkades 
som en fosterländsk gärning, helt i stil med skol
barnens skogsplanteringar, skildrade i "Nils Hol
gerssons underbara resa". Här handlade det om 
att försvara fäderneslandet mot "försumpningen" 
som kom med granen österifrån. / .. ./ Granen 
hotade med "feminisering", den var vek, våt, böj
lig, att järnfora med den hårda högrest falliska tal
len, "stormaktens träd", som den kallades i en av 
tidens skolböcker, där den också liknades vid den 
smäckre Karl Xll:s egen gestalt. 

Litterär täckning 
Leif Runefelc påpekar i inledningen att i denna 
bok saknas, på grund av fokuseringen på Moss
kulcurföreningen, beskrivningen av torparnas och 
småböndernas mossodlingar och del av den kaka 
som denna dynamiska period i historien produ
cerade. 

MÅRTEN ARONSSON kommenrerar: 
Ecc tjugotredje kapitel hade dock varit på sin 
plats, för nog vore de människor som under långa 
arbetsdagar slitit med dessa blöta, tw1ga och ofta 
illaluktande jordar varit värda ert eget kapitel. 

I ställer far vi ta del av brukarnas hårda vardag ge
nom de författare som beskrivit myrar och mossar 
och slitet på dem i sina böcker. 

GÖRAN JOSEFSSON: 

Fredrik von Feiliczen framhåller att mossarna 
spelar en viktig roJI för flera stora svenska förfar-
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tare, bland vilka han nämner Vilhelm Moberg 
och Harry Martinsson som båda tidigt fick vara 
med om att bryta torv och andra slitsamma göro
mål på torvmossar. Också Sara Lidman och Olof 
Lagercrantz kom i kontakt med arbete på mos
sarna. 

KAJANDERS SEMPLER: 

Arr förvandla vattensjuk myr till åkermark var 
emellertid inre lätt. Förse måste marken dikas ur. 
Därefter rensas från tuvor och alla stubbar som 
bevarats i den syrefria miljön. Det var ett hårt 
arbete. Både Wilhelm Moberg och Harry Mar
cinsson berättar om det i sina självbiografiska 
ro1naner. 

GUNNAR WETTERBERG: 

För att öka kapaciteten lade man ur flyrcbar räls 
på mossarna, så att handdragna vagnar kunde 
lastas fulla med bortåt ett eon i varje. Valter i Vil
helm Mobergs "Soldat med brutet gevär" käm
pade med sådana lass, Harry Marcinson slet ont i 
torvpulverfabriken vid den väldiga Vakö myr på 
gränsen mellan Småland och Skåne och skrev om 
det i den självbiografi.ska "Vägen ut". 

Torvbubblan och energin 
Vid första världskrigets begynnelse fick torven ett 
kraftige uppsving som energibärare och många tog 
chansen att haka på. 

GUNNAR WETTERBERG: 

Torvindusrrin hade tynat under 1800-calets slut, 
men med bränslebristen växte den snabbe. Nya fa
briker bröt torv och omvandlade den cill bränsle. 

KAIANDERS SEMPLER: 

Spekulationer i torv som framtidens energitill
gång växte när första världskriget bröt ur. Kol
priser, som legat runt 20 kronor per eon rakade i 
höjden, och var som högst 150 kronor 1918. 

Detta, liksom avspärrningarna under kriget, drev 
fram en jakt på substitut, där bränntorv blev ett 
heureka för många. Men när freden kom gick 
kolpriset ganska snart tillbaka till förkrigsnivåerna 
medan bränncorven aldrig riktigt kunde konkur
rera med det energieffektivare kolet. 

KAIANDERS SEMPLER: 

En rad corvbolag startades med vidlyftiga projekt, 
och induscriprodukcion av bränntorv kom igång. 



Därtill kom vattenkraften, elektriciteten och 
oljan. Torvbubblan brast och en rad mer eller 
mindre spekulativa bolag gick i konkurs. / .. ./ 
Idag har corven åter kommit på tapeten som in
hemsk energitillgång. Sverige lobbar i EU för att 
corv ska klassas som förnybart biobränsle. Natur
skyddsföreningen och en del forskare protesterar, 
och hävdar att torven är lika miljöskadlig som 
stenkol. 

(Något ställningstagande i den frågan görs inte i 
denna bok, men som Runefelt skriver i sin inled
n ing är torven förnyelsebar i åtminstone ert avse
ende: ny torv bildas ständige i och med naturlig 
kontinuerlig tillförsel av torvbildare, dvs. döda 
växt- och djurdelar.) 

GUNNAR WETTERBERG: 

1970-talers oljeprishöjningar gav ny näring åt in
tresset för torven. Den förre centerledaren O lof 
Johansson blev ordförande i den statliga corvut
redning som 2002 definierade corven som "lång
samt förnybar biomassa''. Det kan låta som en 
klarsignal men klimareffekren har kommit emel
lan. Den naturliga myrmarken är i allmänhet en 
sänka för koldioxid, påpekar Kerstin Berglund 
vid SLU:s institution för markvetenskap, och 
merangasutsläpp är också ett problem på en del 
marker. 

Mossor och miljö 
Mekaniseringen av jordbruket under mellan- och 
efterkrigstiden bidrog till mossodlingens kom
mande avveckling - de runga maskinerna var säl
lan lämpliga ure på torvmarkerna samtidigt som 
rationaliseringen av jordbruket medverkade till att 
avhjälpa försörjningsproblemen. 

BENGT JONSSON: 

Från 1930-calec och framåt blev det svenska jord
bruket alle rationellare och produktivare. Vi fick 
ert överskott av livsmedel, och därmed även av 
åkerareal. De relativt näringsfattiga corvmarkerna 
övergavs i första hand. I ställer planterades de 
med skog för art producera virke till en expande
rande skogsindustri. 

Snart började masskulturen betraktas som omo
dern och Svenska Mosskulturföreningen upphör
de. Kvar fin ns ert landskap där spåren fortfarande 
är djupa och omfattande. Flygfoton över tidigare 
uppodlad, numera igenvuxen, torvmark visar tyd-

ligt hur de gamla dikena drogs fram - i dem har 
de första och därmed nu största lövträden grott 
och växt upp. 

GÖRAN JOSEFSSON: 

Än idag kan man på många ställen se var mossar 
och andra myrmarker varit odJade och bidragit 
till folkförsörjningen. Oftast är de nu igenvuxna 
med björk och andra lövträd; de kan också vara 
planterade med barrskog med granar som i en del 
fall för längesedan kunnat slucavverkas. 

Tack vare att mossodlingen stod högt på tapeten 
under bara en relativt kort rid i vår historia - och 
kanske också rack vare art det fanns en viss brom
sande motsträvighet bland dem som förväntades 
utföra själva arbetet på torvmarkerna - har vi slup
pit de förödda ekosystem som kan bli följden av 
ett alltför hårt brukande av myrmarker. 

BENGT JONSSON: 

Man kan också konstatera att Sverige har haft tur 
vad gäller mossodlingen. Den gav ert väbehövligt 
tillskott av odlingsmark och livsmedel under en 
period när det verkligen behövdes. Men mossod
ling är också en självförstörande process. Torv
markerna har bildats genom att vitmossa och 
andra växter bildat lager på lager när tillgången 
på syre varit dålig. När mossarna dikas och odlas 
utsätts corven för syre, och nedbrytningen sätter 
fart. Förmulmingsprocessen medför art torvjor
den minskar liret för varje år, och till slut är den 
helt borra. I vårt land varade inre perioden med 
mossodlingen så länge att torven hann försvinna. 

Nu, i en tid av ökar miljömedvetande, är våtmar
kerna åter på väg att ta tillbaka förlorad terräng 
- vi närmar oss den senare delen i processen "från 
våtmark till våtmark" som Margareta Ihse tar upp i 
företalet i denna bok. En mängd "nya" ekosystem
tjänster har uppmärksammats, som torvmarkernas 
nytta som kvävefällor, som kold ioxidsänkor, deras 
nederbördsreglerande funktion, med flera. 

Från början av 1990-talet har markägare kun
nat söka bidrag för att restaurera eller anlägga våt
marker. Sedan 1996 går det att söka mi ljöstöd från 
EU för att finansiera anläggning och återställande 
av våtmarker och småvatten på åkermark. 

MÅRTEN ARONSSON: 

Per Eliasson för in den intressanta frågan om när 
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svenskens natursyn under loppet av 1900-talets 
första hälft ändrades från att endast omfatta rena 
produkrionsaspekter till att även omfatta aspekter 
på landskap, natur och miljö. Detta tema tas upp 
och förs vidare till nu- och fram rid i flera artiklar. 
Konsekvenserna for dagens och morgondagens 
landskap, miljö och natur- och kulturmiljövär
den beskrivs och diskuteras. C irkeln sluts genom 
konstaterandet att der idag finns ekonomisk er
sättning for "återskapande" av våtmarker både i 
jordbruks- och skogslandskapet. 

För att uppfylla Naturvårdsverkets strategi att 
"våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värdeful
la våtmarker bevaras för framtiden", inom Riks
dagens miljömål Myllrande våtmarker, ska minst 
I2 ooo ha våtmarker och småvatten anläggas eller 
återställas fram till år 2010. 

BENGT JONSSON: 

På senare tid har en del av de tidigare mossarna 
och kärren flirt vattennivån höjd och åter blivit 
våtmark, rill fromma for den biologiska mångfal
den i vår natur. 

SVERKER SÖRLIN: 

Att bygga säkerhet och resiliens kan beryda att 
vårda sig om det man har också på nära håll. 
Mossarna knyter an till flera miljöfrågor: försur
ning, klimarforändring, försumpning. De ingår i 
miljömålen - "myllrande vårmarker", biologisk 
mångfald. De är jaktmark, bärmark, mark for 
befriande långsamhet och eftersinnande medita
tion. Deras roll som resurs har en lång historia, 
den är knappast slut. 

Löjets skimmer - eller "det är vinnaren 
som skriver historien" 

Uppodlingen av torvmarker var lyckad ur vissa 
aspekter, misslyckad ur andra. I någon mån har 
mosskulturen inre helt rättvist dragit på sig ett lö
jets skimmer. 

SVERKER SÖRLIN: 

Man kan idag le år mosskulcuren som samhäl
leligt projekt, den ter sig bokstavligen just "mos
sig" och besynnerlig. Men kanske skall man inte 
räkna ut rorvens betydelse, särskilt inre i den tid 
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av energikris och global osäkerhet som vi på nytt 
råkar in i. Även matproduktionens villkor ter sig 
allt mer ifrågasatta och vem ver när de marginella 
markerna på nytt kan ra en funktion? 

Ett citat från historikern C.V Wedgwood får av
runda genomresan i recensenternas reaktioner på 
denna bok: "Historien levs framåt men skrivs i 
efterhand. Vi känner till slutet, innan vi funderar 
över början, och vi kan aldrig helt och hållet fram
besvärja hur det var att endast känna till början." 

Antologin Svensk Mosskultur. Odling, torvan
vändning och landskapets forändring 1750-2000 ger 
oss, som sitter med facit i hand, en möjlighet att 
för err ögonblick ha en känsla av att vi står i våra 
förfäders skor. Hur lätt är det att utröna vad som 
är på väg art dyka upp vid framtidens horisont, vår 
nutid? Kanske gör det oss en aning mer ödmjuka 
när vi själva ska skåda in i framtiden och agera 
därefter. D et är oerhört glädjande art pressen tagit 
emot denna möjlighet med en initierad och posi
tiv inställning. Här serveras alltså andra upplagan. 
Trevlig läsning! 

Citerade tidningsartiklar: 

Ylva Nordin 
Kommunikatör 

MÅRTEN ARONSSON: Allt annat än mossigr. Skogs
Eko (Skogsscyrelsens ridning for skogsägare och an
dra skogsinrresserade), vinjetten Uppsnappar. April 
2009. 

BENGT JONSSON: Mossarna räddade många svenska 
från svälten. Svenska Dagbladet, vinjetten Verenskap. 
28 december 2008. 

GÖRAN JOSEFSSON: Torv är en rik naturresurs. Skån
ska Dagbladet, vinjetten Ny bok. 13 juli 2008. 

KAIANDERS SEMPLER: Torvbubblan 1919. Ny Teknik 
(veckotidning om teknisk utveckling och indu
srrirrender for ingenjörer, tekniker, IT-specialister 
m. A.), vinjetten Efter Jobber. 13 maj 2009. 

SVERKER sÖRLIN: Möjligheternas mosse. Västerbot
tens-Kuriren, vinjetten Kulrur. 3 november 2008. 

GUNNAR WETTERllERG: Kulcurmark - vad kan man 
ha Sveriges väldiga myr- och mossmarker till? Da
gens Nyheter, vinjetten Essä. 3 augusti 2008. 



SVENSK MOSSKULTUR 
Odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750- 2000 

Människan har alltid nyttjat torvmarker som kärr och mossar. Mot slutet av 1800-talet blev moss
kultur - odlingen på dränerade mossar, kärr och myrar - ett av de mer framgångsrika sätten att 
öka produktionen av brödsäd och kreatmsfoder under en tid då det var svårt att få fram tillräckligt 
med livsmedel för en snabbt växande befolkning. Svenska Mosskulturföreningen, som grundades 
1886, står i centrwn i denna bok. Föreningen, som kom att bli den drivande organisationen bakom 
denna odl.ingsform, fick många medlemmar bland jordbrukarna och dess propaganda blev fram
gångsrik. Odlingen på mossar och andra torvmarker var lyckad ur vissa aspekter, men samtidigt 
ett misslyckande ur andra. Odlingarna gav ofta under flera decennier en hög avkastning, men de 
stora insatserna- in te minst av arbete - kunde i värsta fall gå förlorade redan efter några år då det 
värdefulla torvlagret försvann. Under 1900-talets lopp gjordes det flera stora ansträngningar för 
att använda torv för andra ändamål - som bränsle, jordförbättringsmedel och som strömaterial. 

Jordbrukets förändringar efter första världskriget gjorde masskulturen långsamt 
omodern och Sven ska Mosskulturföreningen upphörde därför strax efter andra världs
kriget. Den har dock lämnat djupa spår efter sig i form av dokumentation, som även in
nehåller på sin tid epokgörande vetenskapliga resultat. Även mosskulturen i sig har lämnat 
djupa spår, synliga överallt i vårt svenska landskap. Bokens många artiklar ger därmed liv 
åt en bonglömd agrar rörelse och verksamhet, samtidigt som de ger upphov till många 
tankar kring vår kunskap om hållbar utveckling i ett större perspektiv. Nu förvandlas tidi
gare odlade marker åter till våtmarker. Boken är en viktig och nyttig läsning, som Marga
reta Jhse, professor i ekologisk geografi, skriver i sitt företal: Den ger framför allt genom sitt 
breda innelutll en beskrivning av ett historiskt landskapsutnyttjande och en landskapsförändring 
på ett tema som skulle kunna beskrivas med ett modernare begrepp 'från våtmark till våtmark'. 
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