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Abstract

This thesis investigates the reclamation of mires (fens and bogs) in Sweden
with a focus on the early modern period. Today, the mires are valued natural
habitats and their cultivation is controversial. International research describes wetland reclamation and the related knowledge transfer between
European countries already from the 12th century. In Sweden, despite some
early records of reclamation of mires in the 17th century, has earlier research
focused on reclamation during the 19th and 20th centuries. The aim of the
thesis is to study the landscape, actors and driving forces behind the early
reclamation (before 1800). Understanding the early reclamation can provide
a new perspective on current views on wetlands. It is also an interesting example of how the landscape is changed constantly by people with different
goals through history. The subject is studied through a multimethod approach using sources such as historical maps, diaries, 17th- and 18th-century
literature and place names. The main conclusions of the study are that reclamation of mires is seen already in 17th-century maps, with local wider distribution during the 18th century. The crown and scientists expressed a
growing interest in reclamation of the mires from the early 18th century.
Links to Europe, in particular Holland, can be seen within this discourse. In
both literature and the experimentation that took place, the Swedish migrant
group, the Dalecarlians, played a key role. They shared with the early Dutch
groups the practical knowledge needed in major reclamation projects. Furthermore, this study shows that a number of actors assumed at various times
the role of mobile innovation spreaders. Dutch farmers and experts, labour
migrants, landlords and scientists all acted to spread knowledge of mire reclamation. Ample resources, networking and geographical mobility appear to
have been prerequisites for all actors, from peasants to landlords, but they
had different underlying motives for the practice.
Keywords: historical geography, mires reclamation, landscape, Sweden,
early modern period, labour migrations, international relations, discourse,
practice, mobility, knowledge and skills development
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1. Inledning

Varför är forskning om myrodling intressant idag?
Den här avhandlingen handlar om utdikning och uppodling av mossar och
kärr, ett fenomen som går under benämningen myrodling. När avhandlingsprojektet startade år 2003 var det en företeelse som var så gott som okänd för
allmänheten. Men myrodling har med debatten om växthuseffekten kommit
att bli en dagsaktuell fråga. Idag är myrmarkerna en högt värderad naturtyp
som uppmärksammas bland annat för sin betydelse för uppsamling av läckande kväve och fosfor från jordbruket och för sina biologiska kvaliteter.1
Debatten om växthuseffekten har givit dem ytterligare uppmärksamhet, eftersom dikade myrmarker visat sig avge stora mängder lustgas och koldioxid.2 Myrmarkerna fyller också en viktig funktion i vattnets naturliga kretslopp och har en nyckelroll för biologisk mångfald både i skogs- och odlingslandskapet. Den unika miljön i gränsområdet mellan land och vatten hyser
ofta arter från båda miljöerna, men även arter beroende av den specifika och
fuktiga miljön.3 Våtmarkerna utgör än idag karakteristisk del av det svenska
landskapet och drygt 13 % av landytan.4 Dikning av myrmarker för jordbruksändamål är känt sedan 1600-talet i Sverige, men anses inte ha bedrivits
i någon större omfattning förrän vid 1800-talets mitt. Dikningsverksamheten
har påverkat en stor del av landets våtmarker. De genomgående hydrologiska
förändringar som skett ligger till grund för betydande förändringar i hela
landskapets karaktär. Förändring av vattenförhållanden innebär en oåterkallelig förändring av landskapet, till skillnad från åkerbruk där marken relativt
lätt kan återgå till äng eller skogsmark.5 I den aktuella miljödebatten höjs
röster för att de uppodlade myrmarkerna ska tas ur bruk. Å ena sidan
förespråkas att de ska omformas till nya myrmarker för en rikare flora och
1

Tonderski, Karin (red.) (2002). Våtmarksboken: skapande och nyttjande av värdefulla våtmarker. Göteborg: Vattenstrategiska forskningsprogrammet (VASTRA), ss. 4–7
2
Berglund, Kerstin (2008). Torvmarken, en resurs i jordbruket igår, idag och även i morgon?
I Runefelt, Leif (red.) Svensk mosskultur: Odling, torvanvändning och landskapets förändring
1750–2000: 483–498
3
Löfroth, Michael (1991). Våtmarkerna och deras betydelse. Solna: Naturvårdsverket
ss. 24–25; Martinsson, Magnus (1997). Våtmarker på Gotland. Del 1. Visby, s. 7
4
Markanvändningen i Sverige. 5. utg. (2008). Statistiska centralbyrån (SCB) s. 45
5
Hägerstrand, Torsten. (1988). Krafter som format det svenska kulturlandskapet. I Mark och
vatten år 2010: framtidsbedömningar om kulturlandskapets utveckling. Bostadsdepartementet
Ds 1988:35. Stockholm, s. 33
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fauna, å andra sidan beskrivs att den bästa metoden för att förhindra fortsatt
lustgas- och koldioxidläckage är att de helt ska ställas helt under vatten.6 På
grund av myrodlingens omfattning och betydande landskapspåverkan är det
intressant att förstå hur och varför den genomfördes. Dessutom visar
myrodlingen att den enskilde brukarens och statsmaktens syn på
myrmarkerna uppenbarligen har förändrats genom historien. En ökad
förståelse av uppodlingen i äldre tider kan ge perspektiv på dagens syn på
myrmarkerna. Uppodlingen av myrarna är också intressant att förstå som ett
exempel på hur landskapet ständigt förändrats av människor som verkat i det
och som drivits av vitt skilda mål. Min övertygelse är att den historiska
geografin kan skapa en förståelse för hur dagens landskap formats. Syftet
med forskningsprojektet har också varit att analysera de faktorer som lett
fram till våtmarkernas tillstånd i våra odlingsbygder, då det finns ett behov
av kunskap om våtmarkernas historiska användning inom jordbruket. För så
som geografen Helle Skåne beskriver det ”För att kunna sköta en viss biotop
eller naturtyp måste man känna till dess nuvarande och tidigare funktion.
Gör man inte det har man inte heller kunskapen att rädda den för framtiden.”7 Jag hoppas att min forskning inom området kan bli en pusselbit i historieskrivningen om människans användning av myrarna och bidra till att
myrarna betraktas både som kultur- och naturmarker.

Bakgrund och forskningsläget om myrodling
Genomgående i den befintliga litteraturen och i den sparsamt förekommande
forskningen som beskriver svensk myrodling finns en betoning på 1800- och
1900-talets uppodlingar. Det är också den perioden som kulturgeografen
Tom Mels studerar i projektet Myrlandskapets motsättningar: Modernisering, nyodling och naturskydd på Gotland.8 Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien hölls under ekonomhistorikern Leif Runefelts ledning år
2002 två konferenser på temat mosskultur. Resultatet från konferenserna har
under år 2008 publicerats i Svensk mosskultur. Odling, torvanvändning och
landskapets förändring 1750–2000 med Runefelt som redaktör.9 Tyngdpunkten i uppsatserna, min uppsats inräknad, läggs på 1800- och 1900-talets
torvanvändande och uppodlingar. Undantaget är Runefelts avsnitt om 17006

Sveriges Radio Gotland: Eter. Torsdag 22 februari 2008; Berglund, Örjan (2011). Greenhouse gas emissions from cultivated peat soils in Sweden. Diss. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., 2011
7
Skåne, Helle. (1993). Landskapsstudier: En tvärvetenskaplig historia. I Myrdal, Janken &
Sporrong, Ulf (red.) Det svenska jordbrukslandskapet inför 2000-talet: bevaras eller försvinna?, Nordiska museet, Stockholm, s. 68
8
http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=59584 . diarienr 2008–1701
9
Runefelt, Leif (red.) (2008). Svensk mosskultur: odling, torvanvändning och landskapets
förändring 1750–2000. Stockholm: Kungl. skogs- och lantbruksakademien
14

Figur 1. Uppodlingen av de svenska myrmarkerna utgjorde en viktig del i den agrara
omvandling som ägde rum i Sverige under 1800-talet. Kartan visar ett tydligt exempel på hur omfattande den förändringen av landskapet var. Den ekonomiska kartan
är från 1940-talet och visar Uppsala och Ödhult strax söder om Hultsfred. Vi ser
tydligt skillnaden mellan de äldre små åkrarna runt Uppsala by, öster om järnvägen i
kartans mitt, fulla med stenblock och röjningsrösen, och de större myrodlingarna på
Stormossen, Ödhultsmossen m.fl. Kontrasten är slående mellan de äldre små åkrarna
och de stora myrodlingarna som helt saknar sten, har mycket få åkerholmar och har
tydliga avloppsdiken. Källa: RAK J133-6g3a4
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talet i det första kapitlet Svensk mosskultur som överhetsprojekt före 1886.
Där gör han en beskrivning av de idéer som förespråkades och vilka författare, som var upphov till skrifter i lantbrukslitteraturen och Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar, som argumenterade för införandet av de nya
teknikerna. Enligt Runefelt fick varken ståndspersoners försöksverksamhet,
optimistiska beskrivningar i litteraturen, överhetens utlovade skattefrihet vid
uppodling eller Kungl. Patriotiska Sällskapets arbete från 1774, någon större
effekt på det bristande intresset för myrodling bland de självägande bönderna.10
En av de mest spridda agrarhistoriska beskrivningarna om hanteringen av
ytvatten inom jordbruket i Sverige är troligen August Håkanssons bidrag
”Dränering, sjösänkning och ängsvattning” i Agrarhistoria från 1997. Han
gör en sammanfattning där han menar att den tidiga dikningen före år 1800 i
första hand handlade om grunda diken för avledning av ytvatten. Tack vare
instiftandet av Kungl. Vetenskapsakademien år 1739, vars tidiga huvudintresse var problemen inom jordbruket, blev nya idéer kända efter internationella exempel. Men det var först under 1800-talet och en bit in på 1900-talet
som idéerna blev realiserade i utökning av jordbruksmarkerna genom sjösänkningar, rensning av åar och bäckar, dikning av kärr och mossar och våta
ängsmarker som blev åker.11 Denna beskrivning är å ena sidan berättigad,
eftersom det under den perioden skedde en uppodling så omfattande att det
kan vara svårt att föreställa sig. Men å andra sidan framstår det som om det
finns ett före och efter på ett sätt som kanske inte ter sig lika tydligt i källorna och empirin.
Uppodlingen av myrmarkerna utgjorde en viktig del i den agrara omvandlingen som ägde rum i Sverige under 1800-talet. Den största förändringen
inom denna var just förändringen i landskapet, varav dikningen av sjöar och
myrmarker utgjorde en väsentlig del. Inom dem agrarhistoriska forskningen
kan myrodling ändå upplevas som ett område som behandlats utan större
entusiasm. Etnologen Nils-Arvid Bringéus gav år 1963 ut Brännodling en
historisk-etnologisk undersökning som är den enda egentliga vetenskapliga
undersökning som tangerar en sammanställning över den svenska uppodlingen av mossar och kärr. Bringéus beskriver de olika redskap som använts
och dess spridning efter förekomster i bouppteckningar. Han visar också på
exempel från lantbrukslitteraturen och sammanställer empiriska förekomster
länsvis med hjälp av landshövdingeberättelserna och material från lantbruksakademien, sockenbeskrivningar och hushållningssällskapen. Bringéus fokus
ligger, som titeln visar, på brännodlingen och den var inte enbart praktiserad
på myrmark, även om den efter år 1810, då den fick en mer omfattande
10

Runefelt, Leif (2008). Svensk mosskultur som överhetsprojekt före 1886. I Runefelt, Leif
(red.) Svensk mosskultur: odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750–2000.
Stockholm: Kungl. skogs- och lantbruksakademien: 27–52, ss. 30–32
11
Håkansson, August (1997). Dränering, sjösänkning och ängsvattning. I Larsson, Bengt M.
P., Morell, Mats & Myrdal Janken Agrarhistoria: 92–102, ss. 92–94
16

spridning, kom att mer och mer kopplas samman med myrmarksbruk. Efter
brännodling gav jorden 1–2 goda skördar, varefter den behövde gödslas. Det
hade bonden sällan möjlighet till, eftersom huvudorsaken till att metoden
användes var just gödselbristen enligt Bringéus. Redan mot slutet av 1700talet påtalas brännodlingens skadegörande effekt både av allmogen och i
lantbrukslitteraturen, men bristen på gödsel drev ändå på spridningen av
metoden från Västergötland, där den har äldst traditioner i hackebränningen.
År 1821 kom också en förordning som förbjöd flåhackning och brännodling
på annan mark än mossar och kärr. Förordningens effekt skall enligt Bringéus inte överdrivas.12 Bringéus undersökning bygger i huvudsak i de äldre
källorna på material som tillkommit genom lantbruksorganisationernas initiativ.13
Sjösänkningarna har genom sin mer tydliga landskapspåverkande effekt
tilldragit sig ett något större intresse och har hittills behandlats inom forskningen, senast i historikern Jörgen Lennqvists Våtmarkshistoria Hjälmaren
och Kvismarens stränder under 1800- och 1900-talen. Lennqvist gör i inledningen en beskrivning av våtmarkerna före mitten av 1800-talet, då de var
ointressanta som landskap. I den anglosaxiska världen beskrivs de som
skräckinjagande platser och i Norden har de varit ”osedda”.14 Under 1800talet var dock intresset för myrarna stort och de tidigare svårbearbetade mossarna blev föremål för en betydande uppmärksamhet. Detta är tydligt om
man ser till de statligt understödda initiativen med försöksgårdar och
Mosskulturföreningens verksamhet och organisation, med bland annat regionalt genomförd kursverksamhet och uppmärksammandet av goda mossodlare. Staten stödde verksamheten ekonomiskt från 1840-talet, men redan år
1818 stöddes en undersökning av möjligheten att utvinna odlingsmark ur de
gotländska myrmarkerna.15 Från 1880-talet omfattade nyodlingen till största
delen kärr och mossjord. Härigenom togs den sista stora reserven av odlingsbar mark i bruk.16 Orsaker till dikningen var, förutom att vinna ny odlingsjord, att bidrag gavs ur den så kallade Frostfonden för dikningsarbeten
avsedda att minska frostläntheten. Mot slutet av 1800-talet fanns också en
tro att det skedde en allmän försumpning av landskapet och denna skulle
motverkas genom dikningen. Nu skapades begreppet skyddsdikning.17 Under
denna tid motionerades det även i riksdagen för en utredning av sumpmarkernas utdikning, en motion som bifölls och sedan föll i glömska. Idéer
12

Bringéus, Nils-Arvid (1963). Brännodling: en historisk-etnologisk undersökning. Lund: ss.
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fanns även att landets intagna vid fängelserna skulle tvingas bidra till utdikningsarbetet.18 I början av 1900-talet utnyttjades omkring 600 000 ha dikade
torvmarker inom jordbruket.19 I inventeringen Odlad organogen jord i Sverige 2003 anges den totala arealen jordbruksmark, åkermark, betesmark och
slåtteräng, vara 3 496 665 ha varav ca 7 % det vill säga ca 250 000 ha var
torvjord.20 De övriga markerna har beskogats, en viss del återgått till våtmark
eller blivit fuktängar.21 För jordbruket har våtmarkerna i historisk tid också
spelat en betydande roll vid insamlandet av vinterfoder åt husdjuren. Våtmarkerna gav gott om foder år efter år och detta var en bidragande orsak till
att stora delar av Norrlands inland blev koloniserade.22
När kulturgeografen Torsten Hägerstrand 1988 beskrev hanteringen av ytoch markvatten i jordbruket i Krafter som formade det svenska kulturlandskapet lade han tonvikten på att beskriva avvattningssverksamheten som
skedde vid nyodlingen under 1800-talet. Han delade in den i tre huvudområden: täckdikningen för att reglera vatten i åkern, sjösänkning och utdikning
av våtmarker för att vinna odlingsjord samt försöken att minska frostläntheten genom avledning av vatten från myrmarker. Täckdikningen, som påverkat landskapet genom att möjliggöra större fält utan öppna diken, tog sin
början på de större godsen vid 1800-talets mitt. Hägerstrand beskrev de två
senare formerna som konkreta uttryck för jordhungern. Han skrev: ”De båda
andra formerna av reglering är av större intresse på grund av de nästan epidemiska kännetecken som torrläggningen kom att få.”23
Under största delen av 1800-talet var en ökad odlingsareal en förutsättning för en ökad produktion, och först fram emot sekelskiftet 1900 började
man utveckla gödningstekniken och behovet av nyodling var inte lika akut.24
Utdikning av myrmarkerna innebär både direkta och indirekta förändringar. Indirekt får dikningen betydelse för mark i myrens närhet då utdikning av
en myr ger effekter på både dess avrinningsområden och den angränsande
mark som blir dränerad. Här förändras både flora och fauna. Även den direkta förändringen i myren har en stor landskapsförändrande effekt. Urlakning
av näringsämnen och markytesänkning ända upp till 10 mm per år är negativa effekter som hade stor betydelse för myrodlingens kontinuerliga tillbaka18
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gång.25 Detta skedde som en del i den nedläggning som skedde av åkermark
efter odlingsmaximum, vid sekelskiftet 1900.
När stora delar av myrmarken togs ur bruk hade det åter en stor effekt på
landskapet. Genom statliga initiativ kan det vikande intresset för myrodlandet skönjas då riksdagen 1937 beslöt att Svenska Mosskulturföreningen skulle sammanslås med Betes- och Vallföreningen till Svenska Vall- och
Mosskulturföreningen. Samma år publicerades det som kom att bli det enda
jordbrukstekniska verket om myrodlingens praktik och teori Myrar och myrodling, skriven av växtbiologen tillika Mosskulturföreningens tidigare ordförande Hugo Osvald.26 Under andra världskrigets ransoneringar fanns återigen
ett stort intresse för föreningen och dess verksamhet, men en bit in på 1950talet svalnar intresset för mossodling. Många odlingar togs ur bruk då de inte
passade in i ett mekaniserat jordbruk. År 1961 ombildades föreningen till
Svenska Vallföreningen. Namnet visar tydligt att det inte längre fanns något
större intresse för mossodling.27
De våtmarker vi har idag i landskapet är ett resultat av många olika utvecklingslinjer, beroende av en historia av mänsklig påverkan. Kulturgeografen Ulf Sporrong skriver i Sveriges landskap:
Vi vet naturligtvis inte vilken attityd kommande generationer kommer inta
när det gäller att värdera vårt traditionella odlingslandskap. Men det ankommer på oss att möjliggöra för våra efterlevande att ta till vara på de tillgångar
vi lämnat efter oss. De måste helt enkelt få chansen att förvalta dem vidare.
Vår tids värderingar är naturligtvis inte eviga, men vi vet att uppfattningen
om vad som är värdefullt och därmed värt att uppmärksamma och ta till vara
är cyniskt. Det som föraktas eller nonchaleras idag kommer inte sällan att
älskas i morgon, och tvärt om.28

Bruket av mossarna ses idag som något kontroversiellt, men i en annan kontext i dåtidens Sverige var synen en annan. Troligen kommer morgondagens
syn på våtmarkerna också vara en annan än vi idag kan förutse. Agronom
Markus Hoffman, vars avhandling behandlar kväveläckage och belastning av
kväve från svensk åkermark, beskriver det som att:
Konsten är att se tillbaka och lära för framtiden. Om man hade sagt till en
lantbrukare på 1890-talet att hans barnbarns barn kommer att få bidrag för att
återskapa våtmarken han just med mycken möda torrlagt, skulle han ha svårt
att tro det. Motsvarande situation idag om barnbarns barn till de lantbrukare
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som idag återskapar våtmarker kommer att få stöd från samhället för att torrlägga våtmarken igen.29

Under 1900-talet har det beskrivits hur man historiskt har sett våtmarken
som ett gissel; uttryck som vattensjuk mark, bottenlös dy och mygghål är
vanligt förekommande. Under 1970-talet ökade intresset för våtmarkerna
vilka tidigare till största delen haft en negativ laddning och Naturvårdsverket
och andra såg ett behov av att informera om våtmarkernas betydelse. 1975
antog Europarådet våtmarkskonventionen, Convention on Wetlands (CWlistan) som tar upp våtmarker av internationellt värde.30 På listan finns 30
svenska våtmarker upptagna.31 Det togs också beslut om en landsomfattande
våtmarksinventering som idag färdigställts för i stort sett hela landet. Berggren beskriver 1976 en förändring i attityd som att:
Inte ens den store Linné förstod således att uppskatta blötmarker vid denna
tid. Därför är det inte märkligt att människan under århundradenas lopp så
systematiskt misshandlat denna del av den svenska naturen. Genom utdikning
och uppodling, torvtäkt och avfallsdeponering har våtmarkerna systematiskt
missbrukats så att, åtminstone inom vissa delar av landet, endast en bråkdel
av dem återstår. Vissa blötmarkstyper har på så sätt nära nog helt försvunnit
från svensk natur.32

I denna och andra beskrivningar uttrycks människans påverkan på våtmarkerna som ”missbruk och förstörelse”. Idag talas det om att det finns behov
av att skydda ”ursprungliga och lätt skadade myrar”.33 Under slutet av 1900talet har vi tagit steget fullt ut och år 1995 bildades Svensk Våtmarksfond
och 2008 finns närmare 300 nya eller restaurerade våtmarker med en sammanlagd areal på drygt 3500 hektar.34 I de femton miljökvalitetsmålen som
antogs av riksdagen i april 1999 är ett av delmålen myllrande våtmarker. En
målsättning är att delar av det odlingslandskap som torrlagts skall återställas,
till detta utgår även EU-stöd. Samtidigt beskrivs en målsättning att kulturvärden i odlingslandskapet skall bevaras.
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Myrmarksodling ett europeiskt perspektiv före år 1800
När man talar om uppodling av myrar eller våtmarker kommer kanske
många i första hand att tänka på Holland eller Nederländerna, som det heter
idag.35 Hur beskrivs den tidiga uppodlingen i Holland? Finns det någon
koppling mellan dem och de svenska myrodlingarna?
Holland
Det är allmänt känt att stora delar av Holland idag ligger under havsnivån
och att det krävs omfattande system av vallar för att skydda landet mot översvämningar från havet. Det är kanske inte lika vanligt att man känner till
historien bakom problemet och hur det uppstått. En av huvudorsakerna till
problemet är faktiskt uppodling av myrarna. På 800-talet var stora delar av
inlandet innanför sanddynerna vid kusten, en ofantlig obebodd myrmark.
Befolkningen levde på de högt liggande områdena, men man började snart
skapa ny jordbruksmark av torvjorden. Man ledde till en början bort vattnet
genom att gräva diken fram till naturliga vattendrag för att med tiden börja
anlägga system av grävda kanaler. Markytesänkningen av den brukade torvjorden skapade tidigt problem med översvämningar och man började bygga
vallar efter kusten, floder och kanaler för att skydda jordbruksmarken. På
1200-talet började områden som till en början framgångsrikt kunde dräneras
och odlas vara i behov av att skyddas ytterligare och man utvecklade en
kombination av diken, och vallar och senare även slussar för skapa invallade
torrlagda områden för att hindra översvämningar, på nederländska såkallade
Polder. Redan före år 1250 hade de största delarna av torvjorden närmast
kusten dikats och tagits i bruk.36 De tidiga torrläggningsprojekten var oftast
små och genomfördes av jordbrukarna som återtog och förbättrade våtmarker för eget bruk. Marken ägdes ofta av kyrkliga eller världsliga furstar och
de tillät projekten då de ofta tog ut en del av den nyvunna marken för egen
del som betalning.37 Efter en period av befolkningsökning och omfattande
återtagande av översvämmad mark vid kusten under perioden 1130–1300
följde en period då jordbruket gick tillbaka. Höga skatter, minskad efterfrågan på jordbruksprodukter och brist på gödsel gjorde att bönderna lämnade
sina gårdar och ofta sökte sig till fiske eller handelsflottorna. Landvinningarna fick en nystart efter år 1500 och var som störst under tidigt 1600-tal.38
35
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Figur 2. Det största problemet som uppstod då man dikade och odlade torvmarkerna
var att sammanpackningen och oxidationen av torven som sker när den utsätts för
syre orsakar markytesänkningar. De holländska torvområdena har sjunkit från en
nivå runt 1–3 m.ö.h. till 1–3 m m.u.h. Bilden med damerna är från Cambridgeshire i
England. Torvmarken där stolpen står var inte uppodlad, men den torrlades när en
närbelägen sjö sänktes. År 1851 sattes stolpen i marken med stolphuvudet i höjd
med 1848 års markyta. Efter 150 år visades skillnaden vara 3,5 meter. Källa: Ven,
van de 2004.
22

De stora förändringar som kom hade inte varit möjliga utan den teknikutveckling som skedde, då först och främst genom den vattenpumpande väderkvarnen. Väderkvarnar för pumpning av vatten fanns redan på 1400-talet
men användandet började spridas först under början av 1600-talet. Väderkvarnen och andra pumpar gjorde det möjligt att med framgång torrlägga
inlandets grunda sjöar och torvmossar. De grunda sjöarna hade bildats som
ett resultat av den under senmedeltid vanligt förekommande torvbrytningen.
Tidigare försök under medeltiden hade misslyckats, då den sänkta markytan,
som var ett resultat av torvbrytningen, hade försvårat torrläggningen.39

Figur 3. Holländska Broek op Langedijk. Den här typen av landskap beskrivs som
äkta torvpolder-landskap. Här fick man röra sig mellan åkrar och betesmark med
båtar. Dikena var först smala men behövde med tiden grävas om och material tillfördes då från botten till fälten. Beroende på vilken botten som fanns under torven
blandades torvjorden med lera eller sand. De flesta av dessa områden har avvattnats
ytterligare och utan de nyare teknikerna med slussar med eldrivna pumpar skulle en
stor del av jordbrukslandskapet på torvområdena se ut såhär även idag. Problemet
med att bevara områdena är bl.a. att vattnet måste hållas högt i dikena för att motverka markytesänkning vilket gör marken för blöt för att vara effektiv betesmark
idag.
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Figur 4. Kartan visar tre sjösänkningar norr om Amsterdam på 1620-talet. Det är
Amsterdams utkant ni ser i nedre vänstra hörnet. Den mest centralt liggande sjön
Broecker Meer kan ses i fotot på följande sida. Källa: Caarte van Waterland i De
Vyerighe Colom Klaer. 1696.
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Figur 5. Fotot av landskapet norr om Amsterdam ger en tydlig bild av skillnaden i
form i odlingslandskapet. I odlingsmarken till Watergang ser vi den medeltida uppodlingen av torvmark med sina långsträckta parceller med breda diken emellan.
Nedanför ser vi 1600-talets landvinning genom sjösänkningen av Broecker Meer
med smala öppna diken mellan regelbundna åkrar.

En påtaglig förändring över tid är storleken på de torrlagda områdena. Från
små områden, som ofta sammanbands med tidigare landvinningar, under
medeltiden till den senare periodens större områden, som krävde större organisation och nya tekniker.40 Mot slutet av 1500-talet och 1600-talets början
skedde en förändring av storleken av de avvattnade områdena, då finansiering förädrades från att ofta genomförts av adelsmän till att drivas av sammanslutningar av urbana köpmän. Köpmännen hade nu börjat dika i investerings- och spekulationssyfte.41 Åren 1590–1670 var vad som beskrivits
som guldåldern för den holländska ekonomin och de kapitalstarka köpmännen investerade i ny teknik för att utveckla jordbruket. Efter år 1600 började
man satsa på utvecklingen av väderkvarnar som i ett system pumpade bort
vatten från de invallade områdena. Under denna tid ökade intresset för inlandets våtmarker.42
40
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Under medeltiden bildades lokala vattenråd, waterschappen, som fattade
beslut om torrläggning, utbyggnad och underhåll av dammar och vallar. Från
början omfattade de endast en by. Waterschappen var viktiga i utvecklingen
av demokratin och hade under lång tid inflytande över både politik och ekonomi.43 En samordnad statlig kontroll infördes dock först på 1800-talet efter
de dikningslagar som kom till i slutet av 1700-talet.44
Efter guldåldern stagnerade ekonomin och de kapitalstarka köpmännen
valde att placera sina pengar i säkrare investeringar. Detta ledde till att inga
fler droogmakerijen – tömningar av inlandets sjöar genomfördes. En av orsakerna till detta kan ha varit att de utifrån naturförutsättningar gynnsamma
åren 1560–1720, det som kallas ”den lilla istiden”, nu var förbi vilket resulterade i större förändringar i havsnivån. Nu uppstod problem med upprätthållandet av invallningarna och även större genombrytningar av havet genom
vallarna.45
Sambandet mellan den holländska torrläggningen och perioder med klimat som gav en lägre havsnivå kan ses från de medeltida landvinningarna till
de mycket aktiva åren under 1500- och 1600-talen. Däremellan en period av
relativt låg aktivitet under 1300- och 1400-talen då havsnivån låg på en högre nivå. Ändå skall inte havsnivån ses som den enda och kanske inte ens den
mest betydande faktorn. Snarare har man sett medeltidens befolkningsökning
och den påföljande jordhungern som en huvudfaktor och guldålderns möjlighet till lönsamhet i kommersiellt jordbruk som lockade till sig investerare.46
De problem som uppkom med klimatförändringen under 1700-talet förvärrades efter 1730 då en invasion av skeppsmask försvårade underhållet av
träkonstruktioner i vallar, slussar och diken. Nu krävdes en omfattande renovering och återbyggnad som hämmade nya projekt och teknikutveckling.47
Motgångarna i kombination med sjunkande efterfrågan på jordbruksprodukter tvingade många bönder att överge sina gårdar, trots att dessa hade goda
förutsättningar för boskapsskötsel och osttillverkning. Landvinningarna avtog helt då den största delen möjlig mark redan var torrlagd men även investerarna tappade intresset för dikningsarbeten då de inte ansetts betala tillbaka fullt ut. Investeringar i utländska fonder var nu mer gynnsamt.48 Under de
följande århundradena skedde en omfattande teknikutveckling för att skydda
de redan brukade delarna av landet. Nya landområden har också lagts till
landet genom större sjösänkningar och nya poldrar vunna ur havet.
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Holländare som resande torrläggningsexperter
De framgångsrika holländska torrläggningarna var så pass välkända och
uppskattade att de fungerade som förebilder för liknande projekt i andra
länder både under medeltiden och slutet av 1600-talet och 1700-talet.49 Det
finns belägg för att holländare arbetat med vattenkontroll i norra Tyskland
ända sedan 1000-talet. Från 1400- och 1500-talet finns många exempel på
hur holländare och flamländare bosatte sig i våtmarkerna efter floderna på
olika platser i det Tyska imperiet. Orsakerna till flytten från Nederländerna
skall från en början troligtvis ha haft ekonomiska orsaker medan senare
grupper skall ha flyttat även av religiösa skäl. Under 1500-talet tillhörde de
flesta av kolonisterna en grupp av baptister, som ej var tillåten i hemlandet,
men också romerska katoliker flydde från det nederländska religiösa klimatet.50 Ingenjören Van Veen skriver 1948 att man på östbanken av Elbes
flodmynning, i Wilsterkärret, ser ett exempel på ett landskap näst intill identiskt med vad man finner i Holland. Både kärrmarken, dikessystemet, husen

Figur 6. Torrläggningar genomförda av holländare i övriga Europa. Karta efter Van
Veen. Källa: Danner Renes m.fl.
49
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och väderkvarnarna menar han är påtagligt lika de man kunde finna i den
holländska provinsen Friesland. Han menar att detta är ett resultat av det
tidigaste kända exemplet på holländska bosättningar, då man enligt skriftliga
källor vet att biskopen av Bremen 1103 bjöd in holländare att dika kärren i
närheten av staden.51 I en skriftlig källa beskrivs flamländarna av Adam av
Bremen 1088, enligt van Veen som:
…able bodies heathens, who jumped over the creeks and ditches of their
marshes with the aid of long poles, so that nobody could get them. Since then
their country has been largely destroyed by the sea.52

Vid 1500-talets slut är en brytpunkt då det övergår från holländsk kolonisation av myrmarkerna till arbeten av enskilda holländska experter. De holländska experterna ledde torrläggningar både på eget initiativ och som inbjudna av utländska kungar. Till skillnad från den tidigare gruppen av kolonisatörer reste de senare oftast tillbaka till Holland efter slutfört uppdrag.53
De holländska experterna genomförde sina uppdrag på liknande sätt då de
inte bara ansvarade för tekniken utan ofta även organiseringen av projektet.
Det vanliga var att intresserade investerare skötte finansieringen mot att de
fick del av det nya land som utvanns. Vi finner holländska torrläggningar i
bl.a. Tyskland, Italien, Frankrike, England, Ryssland och Spanien.54 Även
om holländarnas expertis, och med vilken omfattning den efterfrågas, var
unik menar Pounds att detta inte innebär att dräneringen utan dem aldrig
skulle ha ägt rum. Han anser dock att det troliga är att det skulle ha tagit
mycket längre tid innan de genomförts och då säkerligen mindre professionellt.55 Många av de utresta experterna fick arbeta i motvind då lokalbefolkningen motsatte sig projekten. Det förekom att de förstörde diken och vallar
men problem uppkom också då de färdiga systemen inte underhölls och hanterades på rätt sätt.56
The Fenlands
I detta avsnitt beskrivs The Fenland i England, ett våtmarksområde väster
om Norfolk som sträcker sig ut mot The Wash, som var ett av de många
områden där holländska experter påverkat uppodlingen av torvmarkerna.
Människan har en lång historia på The Fenlands. De tidigaste exemplen är
idag tydligast i form av de vattenvägar eller dikningskanaler som återfinns
från den romerska perioden. The Fenland ligger mellan fastland och hav och
består av ett mot havet stort sammanhängande område med silt och innanför
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det, mot fastlandet, finns ett mindre område torvmark med insprängda öar av
fastmark. Efter romarnas återtåg från området, 400 e.Kr, förföll den tidiga
romerska organisationens påverkan på området. Förfallet påverkades enligt
Darby både av det romerska återtåget och naturförutsättningar, som siltens
igentäppning av vattenvägarna och en höjning av vattennivån. Det finns
indikationer på att The Fenlands vid 700-talet delats mellan olika engelska
grupper. På 800-talet blev delar av området invaderat av danskar som satte
sin prägel på både områdets ägostruktur och ortnamn.57

Figur 7. The Fenland torv- och siltområden 1877. Källa: Darby 1983
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Bosättningarna var fram till 1600-talet belägna på fastmarken i kanten av
torvmarken, på öarna av fastmark i torvmarken och dikade delar av siltjordarna från vilka man utnyttjade torvmossarna. Huvudproduktionen hade
under medeltiden legat på boskapsskötsel och salttillverkning men även fiske
och fågeljakt. Torvbrytningen var med tiden omfattande då det för salttillverkningen krävdes stora mängder bränsle till kokhusen där saltvattnet kokades.58 Bruket av The Fenlands resurser som växter och torv var starkt reglerat under medeltiden. I området var också de reglerade allmänningarna
mer betydande än någon annanstans i England. De hade en viktig roll i betesdriften och värderades högt då boskapsskötseln var en betydande del av
den inkomstbringande produktionen.59 Mot slutet av medeltiden, på 1300och 1400-talet, stagnerade utvecklingen av det engelska jordbruket allmänt
och så även i The Fenlands. Darby påpekar att det, även under denna tillbakagång, ändå fanns en tydligt skillnad mellan bosättningarna som hade sin
jord till största delen i torvmossarna som var ”poor countryside” i jämförelse
med bebyggelsen vars mark till större delen var belägen på siltjorden.60 Alla
markägare, på vars mark diken och vallar fanns, förväntades ta sitt ansvar i
underhållet och det sköttes bristfälligt. Situationen blev ohållbar och år 1531
antogs en ny lag som innebar att en commission of sewers bildades, ansvariga för varsitt område. De hade rätt att ”assess, charge, distrain and punish”,
med andra ord hade de långt gående makt och organisationen bevarades i
modifierad form fram till 1800-talet. Darby påtalar dock att denna organisation inte kunde ge tillstånd till nya dikningar eller vallar utan endast var till
för att underhålla och bevara de redan befintliga.61
I The Fenlands fanns ett stort antal kloster vars munkar hade varit drivande i dikningsarbetet.62 Med reformationen på 1530-talet upplöstes klostren.
Detta fick katastrofala följder inom området och den ekonomiska situationen
blev markant förändrad när de tidigare större ägorna delades. Ansvaret för
underhållet av vattensystemet blev oklart och oredan verkade enligt Darby
smittat av sig på viljan att göra rätt för sig, även om Darby menar att situationen hade varit svår redan innan klostrens upplösande i vissa områden.63 I
detta läge började tanken att göra en större genomgripande torrläggning för
att vinna nya marker till jordbruket att växa fram, samtidigt som mindre
arbeten pågick parallellt. Livliga diskussioner pågick om nya metoder, gödningar och grödor. Patent söktes för maskiner som skulle användas för bortledandet av vatten och från år 1590 finns dokumenterade exempel på att tre
holländare bjöds över till Bedford i Cambridgeshire av Sir William Russell
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son till the second Earl of Bedford. Han förde med sig holländarna när han
återvände efter att han hade deltagit i det spansk-nederländska kriget. Det
besöket resulterade inte i några torrläggningar, men Sir Russells son var en
av de mest aktiva i de senare stora torrläggningarna av området. År 1589
publicerades en rapport om hur The Fenlands skulle dikas och skyddas från
vatten, skriven av nederländaren Humphrey Bradley. Idéerna vann inte gehör
och han återvände till Nederländerna för att 1596 i Frankrike ta anställning
hos Henry IV.64
Motståndet mot dessa och senare framlagda större torrläggningar fanns
både bland dem som ansåg att det var emot Guds vilja att förändra naturen
och de som såg uppdelningen av allmänningar som ett hot mot den betydande boskapsekonomin. Andra såg sina inkomster hotade då de levde på samlandet och försäljning av torv, foder, vass m.m. Efter flera års diskussioner
och utredningar, mindre projekt och sökandet efter tillräckliga ekonomiska
resurser, tog sig de stora torrläggningarna en start efter att en grupp av jordägare vänt sig till the 4th Earl of Bedford med en begäran om att arbetet
skulle påbörjas. Detta gällde den södra delen av The Fenlands, i det som
senare kom att heta Bedford Level. Redan tidigare hade holländare varit
inblandade i torrläggningarna i The Fenlands liksom i andra våtmarker som
Dagemham och Havering vid Thamsen nordliga bank. Så trots att det fanns
ett motstånd mot att anlita utländsk arbetskraft tog man dem också nu till sin
hjälp.
Nu anlitades den holländske ingenjören Vermuyden. Han hade redan tidigare bjudits in av den nu avlidne kungen för att leda en torrläggning som
dock aldrig genomfördes. I planeringen stod nu hans åsikt om det bästa tillvägagångssättet emot ytterligare en holländsk ingenjör, Westerdyke. Westerdyke förordade att man fördjupande redan befintliga vattenvägar medan
Vermuyden, liksom tidigare Humphrey Bradley, var av åsikten att vattenvägarna skulle kortas genom att anlägga räta kanaler och diken som ersatte de
tidigare. Nio nya större kanaler med tillhörande slussar genomfördes enligt
planen. Projektet motarbetades av missnöjda grupper och resultatet var omstritt då det inte levde upp till förväntningarna. Men vinsten var ändå tillräcklig för att vara en inspiration för ett nytt större projekt strax norr om
Bedford Level. Nya kanaler och vallar tillkom även senare i Bedford Level,
delvis efter Vermuydens plan för framtida arbeten, under en period fram till
år 1653 då det fastslogs att torrläggningen av Bedford Level var fullgjord. År
1649 skapades slutligen den organisation som bland annat ansvarade för
indrivandet av skatter för att underhålla vattensystemet och denna var gällande fram till år 1920.65 I de norra delarna av The Fenlands genomfördes
inte lika storslagna torrläggningar då det här inte fanns samma vidsträckta
torvmarker som de som utnyttjats i de södra delarna. De vallar och kanaler
64
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som byggdes här var ända in på 1800-talet under kontroll av the commissioner of sewers. Många mindre lokala projekt genomfördes, liksom i andra
delar av The Fenland, efter förhandlingar med den lokala commissioner of
sewers då finansiärerna fick en del av den vunna marken tilldelad sig som
ersättning. Resultaten av de genomförda projekten var blandade.66 Darby
menar att de större projekten vid 1600-talets slut visade sig vara tillfredställande.67 Stora problem uppstod under 1700-talet då torvjorden sjönk samman
och utan väderkvarnar och 1800-talets ångmaskiner för vattenpumpning
hade torvjordarna blivit ställda under vatten.68

Figur 8. Den tidigaste brittiska ritningen av en vattenpumpande
kvarn från W. Blith, The English Improver Improved, 1652.
Källa: Hills 2008
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Problemformulering
Sammanfattningsvis kan det såhär långt konstateras att den europeiska
forskningen ger en innehållsrik bild av myrodling och utdikningar av torvmarker före år 1800. Genomgången har också visat att dessa arbeten inte
skedde oberoende av varandra. Såväl holländsk som engelsk forskning har
beskrivit den överföring av teknik som skedde genom holländsk kolonisation
och resande experter under tidigmodern tid. Den svenska forskningen har
däremot i stort sett helt lagt fokus på tiden efter år 1800 och ofta beskrivs hur
1800-talets myrodlingar introduceras och sprids i samband med att Odlingslånefonden för statligt stöd till myrmarksdränering instiftas samt Hushållningssällskapen och Svenska Mosskulturföreningen (MKF) bildas.69
I inledningsfasen av min tid som doktorand gjorde jag som ett pilotprojekt
en jämförande kartanalys av myrodlingens omfattning och förändring i två
socknar från 1800-talets slut fram till år 2001. Undersökningen presenterades vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien på den första av två konferenser på temat mosskultur.70 Undersökningens resultat har utgjort grunden
för det som blev problemformuleringen för avhandlingsprojektet. Några av
de uppodlade myrmarker som jag studerade i Grödinge socken i Stockholms
län och Fänneslunda socken i Västra Götalands län visade sig ha odlats upp
tidigare än väntat. Jag hittade också vid stickprovsanalyser av kartor i andra
delar av landet exempel på myrodlingar på 1700-talet och sent 1600-tal. Det
väckte frågan om hur uppodlingen av myrmarkerna såg ut innan den myrodlings-boom man i Sverige kan se under 1800-talets slut. Ett exempel på en
sådan myrodling från slutet av 1800-talet kan ses i kartan i figur 1.
Om man utgår från att Hushållningssällskapen och Mosskulturföreningen
hade en sådan betydelse för uppodlingen under 1800-talet och framåt som
tidigare beskrivits blir mina frågor för de kommande undersökningarna;
1. Vilka var drivkrafterna bakom den tidigare uppodlingen?
Vem stod bakom den tidigare uppodlingen? Vilka var de tidiga pionjärerna/aktörerna?
2. Hur såg den tidigare uppodlingen ut? Hur omsattes det i
landskapet?
Detta är en tredelad frågeställning som inspirerats av de tre empiriska fokus
geografen Allan Pred presenterat då han lyfter fram hur individens person
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och agerande alltid formas i ett sammanhang där både den biografiska och
platsbundna historiska och sociala kontexten styr och omformas.71
It is a process whereby the reproduction of social and cultural forms, the formation of biographies, and the transformation of nature ceaselessly become
one another, at the same time that time-space specific path-projects intersections and power relations continuously become one another.72

Det är ett val av empirisk fokus som gjorts för att försöka klargöra de drivkrafter som ligger bakom de platsbundna praktiker som är fokus för forskningsprojektet. I min undersökning finns även ett tydligt fokus på individen
som aktör. Inspiration har jag även funnit i kulturgeografen Marie Stensekes
beskrivning.
Varken idéströmningar, regler, teknisk utveckling eller marknadskrafter verkar direkt i landskapet. De är faktorer som tillsammans med personliga erfarenheter, egna resurser och den sociala livssituationen, bildar beslutsunderlag
för den enskilde73

Figur 9. Modell som visar delar av relationen människan och landskap. Källa: Lundén 1980 s. 17, återgiven i Stenseke 1997 s. 13.
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Några begrepp

Figur 10. (SGU) Sveriges geologiska undersökningars beskrivning av begreppen.
Viktigast när det gäller myrodling är skillnaden mellan mossar och kärr. Källa:
www.sgu.se

Myr, kärr och mosse
Begreppet myr var fram till slutet av 1800-talet ofta använt som en synonym
till begreppet mossar. Lokala variationer förekom dock och man anser att
den nutida indelningen där myr utgör en gemensam benämning för både
mossar och kärr har sitt ursprung i ett norrländskt språkbruk.74 Då man under
början av 1900-talet inom Svenska mosskulturföreningen använder en otydlig terminologi anser föreningens botanist att man skall stå fast vid begreppen och indelningen av mossar och kärr som han menar att allmogen har
använt sedan urminnes tider.75
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Moras
”Moras” är ett begrepp vars innehållsliga förskjutning symboliserar hur myrarna värderats genom historien. Begreppet ”moras” var under 1700-talets
början synonymt med ”myror”, vilka var sumpiga och vattenrika platser, så
som kärr och mossar. Det finns även belägg från 1500-talet för att ordet används för blöta platser som kärr men även i vissa områden för oländiga platser. ”Oländig” beskrivs enligt Svenska Akademiens ordbok som kuperad,
stenig eller annat sätt olämplig mark för odling. Begreppet ”moras” har efter
att kärr och mossar inte längre sågs som ett hinder för jordbruket kommit att
betyda oländig stenig mark. En liknande förskjutning har skett av begreppet
”impediment”, som tidigare syftat på alla hinder för jordbruket, även otjänliga kärr och mossar.

Figur 11. Högmosse är en myr som genom torvbildning har höjt sig över fastmarksnivån. Mossen kan delas upp i tre delar. Ytterst mot den fasta marken ligger laggen
som räknas som kärr då den samlar avrinningsvatten från omkringliggande mark.
Innanför laggen finns mossesluttningen där det ofta förekommer kantskog. Största
delen av mossen utgörs av mosseplanet, som kan vara helt öppet, men ibland är
bevuxet med glesa tallar.
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Figur 12. Mossmarkens fördelning i södra Sverige i procent av totala landarealen.
Källa: Osvald 1937
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2. Teoretiska utgångspunkter

Mitt val av fokus och huvudfrågor för undersökningen bygger på en kritisk
realistisk kunskapsteoretisk bas och fokus på individer och landskap. Jag vill
här ge en kort bakgrund till dessa synsätt, för att sedan beskriva de mer empiriskt genererade teorierna.

Kritisk realism
Inom kritisk realism är den grundläggande ståndpunkten att verkligheten är
mer än det empiriskt observerbara.76 Det finns en verklighet som sträcker sig
utanför vår egen uppfattning om denna och det vetenskapliga arbetet består
av att genom begrepp och teorier identifiera det som faktiskt händer och de
underliggande drivkrafter som producerar händelserna i världen, en indelning av verkligheten i tre ontologiska domäner som bygger på filosofen Roy
Bhaskar. Där skiljer han mellan den empiriska, det vi kan observera, det
faktiska, det som sker vare sig vi observerar det eller ej och det verkligas
domän, där den sistnämnda utgörs av de drivkrafter och strukturer som orsakar de faktiska händelserna.77
Vetenskapen har enligt detta synsätt två dimensioner. Forskningens teorier om verkligheten, ligger inom en transitiv dimension. Teorierna är med
andra ord direkt förbundna med vetenskapen. Den transitiva skiljs från den
intransitiva dimensionen som rymmer de reella drivkrafterna som våra teorier försöker förklara, som då inte är direkt förbundna med vetenskapen.78
Mellan vetenskapen och de intransitiva objekten, drivkrafterna, ligger alltid
en ontologisk klyfta. Därför är begreppen själva nyckeln till kunskap om
samhället och de vetenskapliga begreppssystemen utgör teorierna. Teorier
utvecklas för att kunna identifiera de aktuella drivkrafterna genom
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språk/begrepp, tolkningsramar och abstraktioner.79 Som forskare betyder det
att jag utgår från att objektet för mina studier ligger i en ifrån mig oberoende
verklighet, men att jag påverkar mitt resultat genom mitt val av teorier och
de begrepp som är knutna till dessa, eftersom begreppen enligt detta synsätt
överbryggar klyftan mellan vetenskapen och den verklighet vi försöker förstå och beskriva.
Inom kritisk realism innefattar begreppet drivkrafter de benägenheter som
är kopplade till forskningsobjektet. Drivkrafterna finns alltid där men kommer inte alltid till uttryck då de verkar i ett sammanhang av andra drivkrafter
som kan ha en förstärkande, försvagande eller helt utjämnande effekt. Det
beskrivs som att objektet har en tendens att agera på ett visst sätt.80 Det betyder att de drivkrafter eller benägenheter som identifieras inte skall hanteras
som om det finns en deterministisk följd mellan förekomsten av en mekanism och en till den kopplad effekt eller utfall.
De olika perspektiv som kan ses i avhandlingen är både ett idéhistoriskt,
ett teknikhistoriskt, ett agrarhistoriskt och ett geografiskt perspektiv. Detta är
ett val jag gjort som är baserat på övertygelsen om att en undersökning som
utformas så att jag som forskare ställs inför ett kognitivt arbete med flera
olika tematiska fallstudier har större möjlighet att beskriva det icke observerbara, att särskilja de övergripande strukturella drivkrafterna från de enskilda perspektivanknutna förklaringsmodellerna.

Agent, aktör – social struktur
Jag kommer här lyfta fram ett resonemang för att förtydliga den tidigare
beskrivningen av individen som aktör. Inom kritisk realism ses agenter och
strukturer som två olika fenomen med skilda krafter och egenskaper. Människor skapar inte samhället ur intet genom sina handlingar utan de reproducerar och transformerar det.81 Här särskiljs begreppen aktör och agent där agenter inte är det samma som personer utan agent är ett kollektiv som delar
samma levnadsförutsättningar, antingen som organiserade, eller som oorganiserade.82
Individens handlingar möjliggörs och begränsas av de sociala strukturerna
och drivkrafterna och orsakerna kan därför inte bara sökas hos den enskilda
individen utan måste även sökas i de sociala strukturer handlingen utförs.83
Aktörer ses som rollinnehavare där rollens egenskaper inte kan reduceras till
det samma som innehavarens personliga egenskaper. Vilken typ av agent vi
79
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är har inflytande på vilka aktörsroller vi kan välja, det vill säga vilka möjlighetskostnader som är kopplade till rollen. Rollen skall inte ses som statisk
utan personifieras av innehavaren i ett samspel mellan de plikter, sanktioner
och intressen som är kopplade till rollen och innehavarens personliga egenskaper. Det för också över uppmärksamheten på betydelsen av att inte i diskussionen kring agent och aktör reducera bort människan som sådan. Det
aktiva rollskapandet över tid innebär att det krävs medvetande om en personlig identitet för att förena en mångfald erfarenheter och normativa förväntningar i en och samma person.84
Strukturen möjliggör och begränsar agentens handlingar samtidigt som
agenten påverkar strukturen. Studien skall utformas så att man inte bortser
från den ena eller andra då både agenterna och strukturen är två delar av
samma process. Detta innebär att jag i mina undersökningar kommer ha fokus på både strukturer och individer. Då individer såsom beskrivits inte enbart ska ses som enskilda personer utan som bärare av olika aktörsroller och
som del i olika agentkollektiv.

Landskap, plats och process
Inom kritisk realism vill man förskjuta fokus från den klassiska indelningen
mellan kvalitativa och kvantitativa studier. Genom att introducera begreppen
intensiv och extensiv forskningsdesign vill man kombinera de två synsätten
genom kritisk metodpluralism, där inte anammandet av den ena innebär att
man måste förkasta den andra. Intensiv ansats bygger på en eller flera fallstudier där man lägger fokus på processen och agenterna/aktörernas roll. Det
är genom sådana studier generativa drivkrafter det vill säga förklaringar kan
nås. Med en extensiv ansats söks mönster och kan resultera i deskriptiva
generaliseringar och empiriska manifestationer av drivkrafter, utan att för
den skull kunna ge direkta förklaringar. Därför ses en kombination av de
båda med en tyngdpunkt i den intensiva ansatsen som en nödvändighet.85
Detta är enligt min tolkning ett argument för att genomföra en undersökning
där man kombinerar flera fallstudier med fokus på landskap och aktörer där
källorna består av empiriska manifestationer, både rumsliga och icke rumsliga, vilka kan ligga till grund för analyser vars resultat både har ett förklaringsvärde och kan resultera i deskriptiva generaliseringar.
Generellt inom samhällsvetenskapen läggs tyngdpunkten på relationen
mellan agent/individ, handling och struktur. Inom geografin sätts dessa begrepp även i relation till rummet, den materiella verkligheten och de processer som är knutna till denna. Begreppet landskap är komplext. Det beror
grundläggande på dess olika betydelser och användning inom olika språkom84
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råden. Inom svensk kulturgeografi har det tidigt förknippats med ”jordytans
faktavärld” för att senare innefatta mer än det fysiskt påtagliga.86 Geografen
Kenneth Olwig har analyserat begreppet och hans tolkning visar att landskap
förutom att representera ett territorium (landskap) och en utsikt/sceneri
(landskap) också ses som en mötesplats för både samhälleliga, rättsliga, natur- och miljöaspekter. Jag tolkar det som att Olwig menar att landskapsbegreppet också kan vara ett sätt att överbrygga dikotomiska åtskillnader mellan t.ex. landsbygd och stad och att begreppet landskap kan användas för att
teoretisera och öka förståelsen för den inom geografin ständigt aktuella relationen mellan samhälle och natur.87 Landskapsbegreppet förtydligar också
vilka betydelser vi väger in i specifika symbolladdade scenerier.88 Landskapsbegreppet kan liksom platsbegreppet alltså användas för att hantera
komplexiteten i det att både fysiska och icke fysiska komponenter och processer interagerar i det studerade rummet.
På slutet av 1970-talet utvecklade Allan Pred, som tidigare nämnts, en teoretisk referensram genom att binda samman struktureringsteori med tidsgeografi för att betona att den materiella världen och sociala strukturerna
påverkar hur individerna agerar på en plats.89 Det kan också vara på sin plats
att lyfta fram Pred i diskussion om förändringsprocesser då han betonar att
etableringen av nya företeelser kräver en möjliggörande interaktion på platsen, både i tid och rum.90 Betydande för mitt tankesätt är också den tidsgeografiska utgångspunkten om att individer bara kan vara på en plats i taget
och som engagerade i ett tid- och rumsspecifikt projekt kan de inte ha någon
djupare vetskap om händelser på andra platser.91
Kulturgeografen Ulf Sporrong definierade år 1996 begreppet landskap
som:
ett påtagligt och karaktäristiskt resultat av ständigt pågående förändringsprocesser av olika slag eller – annorlunda utryckt – samspelet mellan ett visst
specifikt samhälle, dess kulturella preferenser och potential och givna fysiskgeografiska förutsättningar.92
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I Sporrongs beskrivning talas det inte om individer utan om samhällen. Preds
betoning av det lokala har också fått kritik. Kulturgeografen Doreen Massey
menar att platsen blir en mötesplats mellan det lokala och det globala där
samma globala process får olika platsspecifika utryck och där det globala,
nationella och lokala är sammanlänkade och inte ska ses som en hierarki.93
Grundläggande för min syn på plats och förändringsprocesser är det som
kulturgeografen Elisabeth Gräslund beskrivit när hon konstaterar att det är
viktigt att betrakta även historiska platser som föränderliga och i samspel
med omvärlden.
Detta perspektiv på vad som sker på den enskilda platsen, gör det också intressant att jämföra olika platser där samma utifrån kommande fenomen etableras, för att kunna diskutera just de platsspecifika uttryck som Massey menar att globala strömmingar alltid får.94

Även om både plats- och landskapsbegreppet är relevant för studien kommer
jag i huvudsak att använda landskapsbegreppet i kommande resonemang.
Detta eftersom fokus för mitt intresse är praktiker kopplade till myrarnas roll
inom jordbruket och i min tankevärld har begreppet landskap en tydligare
koppling till det faktiska fysiska rummet och dess komponenter och resurser
än platsbegreppet. Hur skall då denna landskapsforskning utformas? Kulturgeografen Mats Widgren beskriver att man idag kan skilja mellan två perspektiv inom geografisk landskapsforskning. Där det ena i enlighet med
tidens samhällsvetenskapliga teoribildning lagt tyngdpunkten på det individuella perspektivet och anammat ett mer antropologiskt synsätt till källorna.
Det andra perspektivet kan beskrivas som att man genom empiriskt grundad
forskning i arkiv och fält sökt kausala samband till landskapsförändringar.95
Min avsikt är att om möjligt överbrygga en sådan indelning. Geografen Johannes Renes beskriver det som att då förändringarna i landskapet drivs av
ekonomiska, politiska, demografiska och kulturella faktorer måste historisk
landskapsforskning gripa över långa förlopp och vara tvärvetenskaplig. Detta
för att öka förståelsen för landskapets förändring och för att ge en bild av
vilka processer som ligger bakom formandet av de landskap som man förenklat beskrivit som traditionella i bevarande syfte.96
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Begreppen diskurs och rumslig praktik
Eftersom jag kommer att använda begreppen diskurs och rumslig praktik i
senare resonemang kommer jag här klargöra vilken definition av begreppen
som jag då syftar på.
Diskurs
Diskursbegreppet hör hemma inom socialkonstruktivismen. Diskurs kan
beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” det vill säga
att diskursen är ett ”socialt konstruerat betydelsesystem som kunde ha varit
annorlunda.”97 Diskursbegreppet har använts på en mängd olika sätt. Filosofen Michel Foucault som introducerat diskursbegreppet använder själv ordet
diskurs i skiftande betydelser.
Ibland motsvarar diskurs den totala mängden av uttalade och skrivna ord,
ibland de processer, praktiker och utestägningsdrivkrafter som formar diskursen och ibland som en diskurs, det vill säga en avgränsbar storhet.98

När jag använder begreppet handlar det om diskurs som uppfattningen och
talandet om en företeelse. Detta resulterar i sociala praktiker, som konkret
manifesterats genom till exempel en text eller ett rumsligt agerande. Jag ser
också kopplingen mellan skapandet och upprätthållandet av diskurser och
gruppbildning och kollektiv identitet som intressant.99
Praktik
Lefebvres begrepp rumsliga praktiker innefattar både det materiella rummet
och de aktiviteter som sker i rummet.100 Begreppet praktik på individnivå har
förenklat beskrivits som vad människor gör.101 Det är också på det sättet som
jag kommer att använda begreppet. Detta innebär inte att praktiken är separerad från rummet. Tvärt om är det liksom geografen Tina Hansen beskriver
att:

…vores daglige praksis bruger og former vi det fysiske landskab, vi omgiver
os med. Denne relation til landskaber må ud over dominerende samfundsmæssige diskurser have betydning for, hvordan vi forstår landskab. 102
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När man diskuterar strukturer, agenter, aktörer och processer blir begreppet
praktik ett sätt för mig att strukturera tänkandet kring människors agerande i
landskapet och dess betydelse.

Empiriskt genererade teorier
Inom såväl agrarhistorisk som geografisk forskning är det idag mycket ovanligt att i huvudsak lägga fokus på tekniska eller materiella innovationer för
att förklara variationer i de fysiska formerna i landskapet. Så när jag började
min forskning sympatiserade jag tidigt med teorin om agrara förändringar
som ett resultat av stegvisa förbättringar och den kompetente rationella jordbrukaren som i detta sammanhang skulle kunna innebära att bönderna själva
genom historien använt myrmarkerna som marginaljordar som de vid behov
kunde utnyttja som ett komplement till den mer ordinarie jordbruksmarken.103
Ganska snart insåg jag att de skriftliga källorna från 1700-talet, som jag
använde, sällan eller aldrig tillhandahöll stöd för teorin, vilket i och för sig
var väntat. Det hela blev ändå ännu mer intressant när inte heller de historiska kartor som jag till en början arbetade med visade något karterat exempel
på att enskilda bönder odlat upp myrmarker. Därför ville jag också pröva om
kunskapen om hur man dikade och odlade upp en myr ändå kan anses vara
en innovation. Eller kanske mer troligt flera innovationer med olika innovationscentrum och att spridningen av dessa kan studeras rumsligt. Detta har
resulterat i mitt fokus på myrodlingens pionjärer och myrodlingen som en
möjlig innovation och hur kunskapen sprids.

Innovation och innovationsspridning
Geografen Torsten Hägerstrand avhandling Innovationsförloppet ur korologisk synpunkt 1953 har haft stor betydelse för kulturgeografins utveckling
som rumsvetenskap. Utgångspunkten för avhandlingen var hans intresse för
demografi och idéer om spridningsvägar och simuleringsmodeller.104 Hägerstrand definierar innovationsförloppet som ”uppkomst och spridning av kulturnyheter”.105 I den här texten används innovationsbegreppet som “En upp103
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finning är en nyskapelse, som blir en innovation först då den vinner praktisk
tillämpning.”106 Hägerstrand och andra tidiga innovationsforskare har kritiserats för sin nomotetiska inriktning. Hägerstrand själv har också beskrivit att
målet för hans studie varit att visa på generella mönster för spridningen snarare än visa på vilka faktorer som låg bakom denna.107 Jag anser ändå, hans
resultat som visar på betydelsen av geografisk närhet och informationsspridning mellan individer, som fortsatt aktuella. Historikern Christer Winberg
lyfter bland annat upp ett citat från 1951 av Torsten Hägerstrand där han
menade att kulturgeografer har tillräckligt att göra med att ta reda på hur
människor flyttar och borde lämna till andra att reda ut varför de flyttar.108
Jag förstår historikern Winberg när han tycker att det ”måste betraktas som
en stark brist att inte sträva efter en förklaring”.109 Men som kulturgeograf
förstår jag också Hägerstrand och ställer mig liksom andra geografer ofta
frågan när samhällsförändring diskuteras på strukturell nivå: Men vad hände
egentligen på marken? Men för att förtydliga handlar mitt intresse för innovationer och dess spridning inte om kulturområden, modernisering eller diffusion som förklaring av regionala skillnader. Mitt intresse för spridning av
innovationer ligger i hur innovationsspridningen kan vara en indikator för
sociala och rumsliga nätverk mellan olika individer eller grupper. Pred tolkar
också att kärnan i Hägerstrands avhandling handlar om att:
Geographic expression of human behavior, whether they aggregativly reflect
the pattern of movement or spatial distributions, must be viewed in terms of
the information available to the individual decision-maker (migrant, adopter,
firm, etc.) and thereby analyzed in terms of the “social network” of
interpersonal communications through which the information circulates.”110

Pred poängterar att Hägerstrand själv inte formulerat det, men att hans studier rörande innovationsspridning och de tidigare demografiska migrationsstudierna visar på ett samlat tema där informationsbärande migranter fungerar
som agenter för innovationer.111 Hägerstrands fokus på information har också
kritiserats då den kan framstå som den enda faktorn bakom en spridning.112
Jag vill därför lyfta fram att det även finns en omfattande diskussion om
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mottagarens tendens att implementera den nya kunskapen. Här noterar jag
bara att liksom det tidigare återgivna citatet från Stenseke betonat individens
förutsättningar för agerande i landskapet har också ekonomhistorikern Gunilla Peterson betonat att innovationsspridning i högsta grad är beroende av
mottagarnas ekonomiska och sociala förutsättningar. ”En bonde kan inse en
innovations fördelar men tvingas avstå på grund av brist på likvida tillgångar.”113 Detta, tillsammans med Preds tankar om individens begränsningar
genom vardagslivets engagemang i tid- och rumsspecifika projekt, bidrar till
att skapa en bild av aktörernas förutsättningar att få tillgång till och implementera nya innovationer i jordbruket. Jag kommer också att återkomma
med mer utförligt resonemang om information och kunskap.

Ovanifrån eller underifrån
När utvecklingen av hushållningen och jordbruket diskuteras inom agrarvetenskapen har man ofta utgått från teorier om hur kunskap genereras och
sprids. Här har man ofta intresserat sig för om det var godsen/överklassen
eller bönderna som var primära innovationsutvecklare.
Historikern Christer Winberg för i Another route to modern society från
år 1990 ett resonemang om synen på bönderna och adeln som kunskapsspridare och föregångare när det gällde nya jordbrukstekniker. Han menar att
ekonomhistorikern Eli F. Heckscher under 1930–40-talet förmedlade en syn
som varit spridd om bönderna som jordbrukare under historien som tröga
och konservativa. Winberg menar att det beror på att Heckscher byggde sin
redogörelse av 1700-talets jordbruk på information från överklassen och att
han anammade den beskrivning som ges av bönderna i denna.114 Redan 1942
beskrev etnologen Sigfrid Svensson sina resultat om spridningen av spåntak
att informationsspridningen inte självfallet skedde bara från högre till lägre
skikt.115 Men först 1974 kom böndernas betydande roll att lyftas fram i Lars
Herlitz Jordegendom och ränta. Herlitz visade att en stor del av den ökning
av arbetskraft och produktion som skedde under 1700-talet till största delen
återfinns på de friköpta skattehemmanen.116 Ekonomhistorikern Carl-Johan
Gadds Järn och potatis från 1983 byggde ytterligare på bilden då han diskuterade jordbruksteknisk förändring och innovationsspridning under 1700och 1800-talet utifrån förändringar i redskapsteknik, jordbrukets mekanise113
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ring, införandet av potatisen och övergången till växelbruket. Han menar att
den under 1960- och 1970-talet vanliga ståndpunkten att högreståndspersoner hade en betydande roll som förmedlare av impulser utifrån saknar grund.
Övertygelsen bottnade i teorin om innovationsspridning från ett centrum och
förmedling från över- till underklass. Som ett exempel på detta synsätt nämner han etnologen Nils-Arvid Bringéus Järnplogen som innovation. Gadd
visade att bönderna var föregångsmän när det gäller utvecklingen av den för
nyodlingen så viktiga järnplogen. Han visar därmed att bönderna åtminstone
inom detta område var fullt kapabla att införa nyheter och anpassa sig till
förändringar.117 Winberg poängterar också att medelstora jordbruksföretag
baserade på familjen hade fördelar under 1600- och 1700-talet då de saknade
de kostsamma övervaknings- och administrationskostnaderna som följde
med de större jordbruken. Samtidigt som de var benägna att implementera
nya tekniska förbättringar och knappast spenderade några större summor på
skrytkonsumtion.118 Med andra ord har uppfattningen vänt från att under
1700-talet betona godsens fördelar till att nu möjligen se bönderna på de
friköpta skattehemmanen som föregångare.
Ovanifrånteorin använd som teori vid forskning om den agrara revolutionen är idag på grund av Gadds men även andras forskningsresultat mindre
vanlig bland historiker.119 Wiking-Faria beskriver även att:
Ovanifrånteorin är alltså idag mindre vanlig bland agrarhistoriker. Men bland
regionala studier även på vetenskaplig nivå och troligen ganska brett i samhället lever idén om ”stora mäns” avgörande bidrag till utvecklingen kvar.
Dessutom finns en hel del av spridningsteoretikernas idéer kvar.120

Jag tolkar citatet som att Wiking-Faria anser att forskning som bygger på
empiri kopplad till regionala studier tenderar att bortse från den relevanta
källkritik som kan finnas till de historiska källorna som har sitt ursprung i
överklassen.
Argument mot att se innovationers tillkomst och spridning antingen som
en ovanifrån eller underifrånprocess har framförts av kulturgeografen Per
Hillbur. Han menar att en uppdelning likt denna ofta är kopplad till ett sär-
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skilt syfte eller en ideologi.121 Jag upplever det också som en begränsning att
låsa individerna i en teori som sorterar dem hierarkiskt utifrån ett klassperspektiv och vill därför argumentera för att det är mer relevant att studera
kunskapsspridningen i sociala nätverk.122 Med det är inte sagt att makt i sociala strukturer saknar betydelse utan snarare att det är en av flera relevanta
aspekter. Etnologen Britt Liljewall har en viktig poäng när hon beskriver att
om man utgår från dikotomier får man svårare att se blandformer, variationer
och motrörelser som är viktiga för förståelsen av samhällsförändring.123

Kunskapsspridning, nätverk och mobilitet
Dagens geografiska forskning har ofta fokus på platsers relationella egenskaper, flöden, processer och nätverk snarare än kontinuerliga rum. Detta
kan ses som en nödvändighet då nya referensramar har behövts för att hantera globaliseringens omkullkastning av korologiska begrepp som periferi och
centralitet.124 Ett exempel på detta synsätt kan ses i den kritik Massey framfört mot Preds fokusering på det lokala som tidigare diskuterats.
Inom geografisk forskning finns sedan 1960-talet en stark tradition av
nätverksstudier. Då intresse funnits för vitt skilda teoretiska och empiriska
former av nätverk har begreppet kommit att intressera flera olika geografiska
forskningsdiscipliner. Exempelvis inom transportstudier av fysiska nätverk
och dess flöden och inom ekonomisk geografi bland annat i studier av företagskluster och globala företagskedjor. Inom flera andra geografiska forskningsområden studeras nätverk både som globala flöden och kontakt mellan
individer. Många har inspirerats av Castells The Rise of the Network Society
från 1996.125 Inom historisk forskning har historikerna Ylva Hasselberg,
Leos Müller och Niklas Stenlås argumenterat för att nätverksperspektivet
kan vara relevant att applicera även på historisk forskning. De är inspirerade
121
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bland annat av den amerikanske sociologen Walter W. Powells nätverksbegrepp.126 I sin kritik mot tidigare nätverksforskning menar de att fokus lagts
på att beskriva nätverkets struktur snarare än funktion, varpå de vill rikta
fokus på de sociala nätverkens innehåll och nätverksrelationernas betydelse.
De argumenterar för att en form av innehållslig nätverksanalys som bygger
på korrespondens mellan olika aktörer som kan ge nya insikter om betydelsen av relationer mellan olika aktörer inom ett nätverk. Förenklat kan det
användas både som en metod och som en förklaringsmodell.127 Detta nätverksbegrepp är till viss del skilt från den tidigare ofta morfologiska traditionen inom nätverksanalys som fokuserat på att kartera nätverkets form snarare än att visa på dess funktion.128 Ett liknande fokus på relationerna mellan
aktörerna inom nätverken, kritik mot de tidiga sociologiska nätverksstudierna samt ett avståndstagande från dikotomiska indelningar mellan till exempel mikro-makro, samhälle-natur, som jag tidigare beskrivit, har framförts
inom den kring sekelskiftet 2000 växande teoriinriktningen ANT (ActorNetwork Theory). En inriktning som kanske tydligast skiljer sig från sociala
nätverksstudier i sitt sätt att hantera både människor och icke-mänskliga ting
och platser som möjliga aktanter, det vill säga nätverksaktörer.129 En kritik
som dock framförts mot ANT är att studier som baserats på teorin ofta får
svårigheter att hantera historien och strukturer som möjliggör att de studerade nätverken uppkommer.130
I det sammanhanget är det också värt att nämna historikern Örjan Simonsson som i sin avhandling använt en form av nätverksanalys med korologiska matriser och poolkordinatsystem för att beskriva geografiska mönster av social interaktion under 1600-talet.131 Idéhistorikern Sverker Sörlin
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använder nätverkbegreppet på ett bredare sätt och beskriver nätverk som
”över tid bestående – ”sega” – rumsliga relationer mellan många aktörer…”
och menar att en stor mängd historiska fenomen kan bli aktuella att studera
utifrån ett nätverksperspektiv.132
Min avsikt är alltså att använda nätverkbegreppet och teorier kring nätverkens funktion i denna historisk-geografiska studie för att öka förståelsen
för hur enskilda aktörers mellanmänskliga relationer påverkar till exempel
handlingsstrategier och praktiker. Det betyder inte att jag kommer använda
den metod som förespråkas av de nämnda historikerna utan nätverksbegreppet kommer användas för att resonera om relationerna mellan de platser och
de aktörer som studeras. Genom att använda mig av nätverksbegreppet, och
lyfta fram teorier om kunskapsöverföring i nätverk i denna historiskgeografiska studie får jag tillgång till de begrepp som är kopplade till dessa
teorier och kan genom dessa lyfta fram nya aspekter som är relevanta för
studien.
En grundläggande teori som beskriver informationsspridning i nätverk är
sociologen Mark Granovetters teori om de svaga länkarnas styrka. Där han
menar att det går att särskilja svaga och starka länkar i ett nätverk. De starka
banden har vi till de människor vi känner väl, till skillnad från mer flyktigt
bekanta som vi har svaga länkar till. Granovetter menar att en del av dessa
svaga länkarna, genom sin funktion som broar mellan olika tätare nätverk,
har stor betydelse för innovationsspridning och förändringsprocesser. Aktörer i grupper med täta eller starka band behöver nya impulser utifrån för att
göra radikala förändringar. Granovetter gör också en koppling till mobilitet
då han menar att de individer som har många svaga länkar i sitt nätverk har
större möjlighet till mobilitet. Individer som alltså kan föra information mellan de tätare nätverken.133 Om man fortsatt tänker sig nätverkets noder som
individer skulle de nyss nämnda individerna kunna utgöra den mest kompetenta gruppen enligt Crevoisier & Jeannerat. De framför en teori om att noder som har många långväga kontakter och kan kombinera kunskap från
dessa har bäst förutsättningar för framgångsrik förändring. Även om betydelsen av dessa noders fördelar inte kan sättas över den lokala miljön/förutsättningarnas betydelse, menar författarna att teorin kan förklara
varför vissa av dessa noder är framgångsrikare än andra i att ta tillvara nya
möjligheter.134 Betydelsen av mobilitet för kunskapsöverföring beskriver
också ekonomen André Torres. Trots senare års kritik mot teorier om beho132
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vet av samlokalisering av innovativa företag i innovationskluster menar Torre att Temporary Geographical Proximity, som innebär tillfälliga fysiska
möten mellan individer, spelar en viktig roll vid kunskapsöverföring.135 Det
för över till sista delen i min teori om kunskapsöverföring genom praktik.136
Sociologerna Mimi Sheller och John Urry beskriver år 2006 hur man
inom samhällsvetenskapen kan man se ett nytt paradigm formas som de kallar the ”new mobilities paradigm”. Denna nya fokus på mobilitet har, liksom
tidigare beskrivits i samband med nätverksperspektivet, sin grund i de fundamentala förändringar som skett i samhället under vår samtid som påverkar
vår möjlighet till rumslig mobilitet.137 Mobilitet och dess betydelse under
historien har behandlats av bland andra historiken David Sven Reher. År
1990 skriver han att ”One of the least-known yet most visible aspects of past
populations was their mobility”.138 Detta då han i sin forskning kunde konstatera hur omfattande och tillsynes strategisk individernas geografiska mobilitet var och han beskriver att under den förindustriella perioden i den spanska
stad han studerat rådde en ”culture of mobility”.139 Geografen David J. Siddle betonar också att mobilitet och migration som fenomen är inte något nytt
för den moderna tiden. Redan under medeltiden och renässansen var mobilitet vanlig bland Europas köpmän och hantverkare.140 Europas geografi under
medeltiden har också jämförts med den postmoderna världsordningen där
nätverk har större betydelse än nationsgränser. Då territoriernas gränser och
gränsen mellan internt och externt var dåligt definierat kom olika bolag att
utgöra huvudsaklig samverkan mellan olika platser.141 Under tidigmodern tid
(cirka år 1500–1790) kan man se växande nätverk för handel, och verkstadsverksamhet både i de växande städerna och på mindre orter. Städernas roll
för migration ökade och detta fenomen kom tidigt att ligga i fokus för den
befolkningsgeografiska forskningen.142 Siddle lyfter också fram ett exempel
beräknat av Tony Wrigley (historiker, demograf och geograf) som anger den
omfattande inflyttningen till London innebar att under tidigmodern tid hade
en sjättedel av Englands vuxna befolkning under någon period bott i Lon-
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don.143 Det indikerar en intensiv mobilitet hos stora delar av befolkningen
under perioden.
De svenska förhållandena har bland andra beskrivits kortfattat av kulturgeografen Aadel Vestbö-Franzén i hennes avhandling om tresädets införande
i Småland. Vestbö-Franzén gör en beskrivning av bondehushållens influensområden under 1600-talet. Där lyfter hon fram att mobilitet inte enbart var
möjlig för de privilegierade och hänvisar till de omfattande både lokala och
utländska pilgrimsresorna och fälttågen under perioden, samt kyrkans roll
även för den regionala informationsspridningen både på kyrkbacken och från
predikstolen. Hon lyfter också upp exempel från domböcker från 1600-talets
första hälft som visar på en omfattande regional mobilitet (i första hand inom
häradet).144
Geografen Staffan Helmfrid ger en bild av mobiliteten hos de övre klasserna i Sverige under 1700-talet. Även här betonas den höga graden av mobilitet och att:
Sverige hade blivit en respekterad partner i det internationella vetenskapliga
utbytet. Fasta svenska ambassader i metropoler som Paris och Konstantinopel
liksom bildningsresor till Italien förmedlade kulturella och politiska impulser.
Svenska kulturpersonligheter (Carl Gustaf Tessin med flera) och konstnärer
vistades gärna i Paris. Svenska officerare utbildades i regementet Royal Suédois. Till England reste vetenskapsmän och företagare. I Tyskland var Göttingen det viktigaste universitetet för svenskar. Inom naturvetenskapen (Linné, Celsius, Klingenstierna, Bergman, Scheele med flera) var Sverige en
stormakt. ”De flesta vetenskapsmän som Sverige frambragt är kända i hela
Europa” skrev fransmannen Catteau-Calleville, som besökte landet 1788.145

Att det vardagliga resandet från medeltid till slutet av 1700-talet var omfattande även bland bönderna har arkeologen Ylva Stenqvist Millde visat i sin
avhandling Vägar inom räckhåll: spåren efter resandet i det för industriella
bondesamhället. Med exemplet från södra Norrlands inland visar hon att
glesbygdsmänniskornas liv innebar både lokal mobilitet mellan gård och
utmark, resor till kyrka, ting och marknader samt andra säsongsbetonade
resor. Det omfattande resandet även över långa sträckor gjorde att många
människor verkar ha haft ett vitt förgrenat nätverk och kunde upprätthålla
förbindelser med avlägsna släktingar och vänner.146
En teori som visat sig användbar för mina studier är geografen Oliver
Ibert resonemang som pekar på den ontologiska skillnaden mellan begreppen
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”knowledge” och ”knowing” och vilken betydelse den kan få för geografiska
analyser. Skillnaden mellan begreppen kan beskrivas som att substantivet
”kunskap” beskriver kunskap som ett objekt och verbet ”att kunna” beskriver att kunnande är något man utför, en färdighet. Detta har betydelse då
”kunskap” hanterats som något som agglomeras och ofta förkommer i diskussioner om aktörers kunskapsutbyte eller cirkulation av kunskap mellan
aktörer då man hanterar rumslig närhet och avstånd. ”Kunnande” är något
som har tydligare rumslig förankring då det både är en fysisk handling på en
plats och en rumsligt utspridd gemensam strävan där lärandet blir en process
som stärker länkarna mellan olika men sammankopplade platser.147 ”Kunnande” kan inte spridas som om det vore ett objekt eftersom den är kopplad
till den praktik i vilken den ingår. Information kan överföras men för att
”kunnande” skall vara möjlig att förmedlas utanför sin praktik behöver den
anpassas eller översättas. Det kan göras genom att den som förmedlar kunskapen hjälper mottagaren att anta kunnandet i praktik.148 Inom innovationsforskningen får den här synen på kunskap bland annat den konsekvensen att
innovationer har större chans att uppkomma där aktörerna är benägna att
kombinera delar av olika platsers praktiker.149 Liksom Hillbur använt en
tvådelad perspektivindelning för att kunna resonera om skillnaden och mötet
mellan den lokala kunskapen och experternas kunskap tolkar jag det som att
Ibert menar att begreppen ”kunnande” och ”kunskap” kan användas för att
lyfta fram relevanta aspekter av kunskapsbildningen inom geografin. Att
använda de två begreppen parallellt kan ses som problematiskt eftersom de
bygger på två delvis skilda ontologier där den ena riskerar att överbetona
betydelsen av strukturer och den andra individens agerande.150 Mitt syfte
med att använda Iberts indelning är dock att genom det tvådelade kunskapsbegreppet kunna särskilja resonemang och hantera de olika former av kunskap som uppkommer, reproduceras och överförs i de nätverk som kan ses i
de empiriska studierna.

Sammanfattning
Liksom tidigare beskrivits har övertygelsen om att jag som forskare har större möjlighet att beskriva det icke observerbara det vill säga att särskilja de
övergripande strukturella drivkrafterna från de enskilda perspektiv-anknutna
förklaringsmodellerna resulterat i studiens upplägg i ett flera olika tematiska
147
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fallstudier. Alltså kan ett flertal perspektiv ses i de olika fallstudierna även
om den teorin som kommer att användas inte härrör från någon av dessa
traditioner. Jag menar att det i denna undersökning är relevant att använda de
beskrivna teorierna som relaterar till nätverk, kunskapsspridning och innovationer uppkomst inom nätverk då de begrepp som används inom dessa gör
det möjligt att visa på nya relevanta kopplingar och drivkrafter i de studerade
fallstudierna. Det kritisk realistiska perpektivet som betonar begreppens
betydelse ligger också till grund för mitt antagande att det är relevantare att
studera aktörernas relationer utifrån nätverksteorier snarare än klassteorier.
Detta då nätverksteori erbjuder en begreppsapparat som kan synliggöra även
andra relationer mellan olika aktörer och agentgrupper än de som är kopplade till klass eller makt. Inom teorier om nätverk och kunskapsbildning och
spridning har mobilitet en betydande roll. Jag har lyft fram exempel på
forskning som visar på den omfattande mobiliteten under undersökningsperioden, inte bara för en privilegierad överklass utan för stora delar av befolkningen. Genom att skilja på kunskap som vetenskap och kunskap som kunnande kan jag föra resonemang om diskursiv kunskap på institutionell nivå
och en mer praktisk kunskap som skapas genom praktik.
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3. Studiens upplägg

Den tidigare forskning, som i någon mån relaterat till myrodling, har haft ett
fokus på uppodling under modern tid. Man har satt myrodlingen i samband
med den dikning och nyodling som startade under 1800-talet. Denna undersökning kommer därför i kontrast till detta avgränsas till att i huvudsak ge en
bild av hur uppodlingen av myrarna såg ut i södra Sverige under tidigmodern
tid. Jag kommer utifrån det tidigare beskrivna resonemanget om nätverk,
kunskap och mobilitet, som har sitt ursprung i Preds och Hägerstrands fokus
på individ, mobilitet och förändringsprocesser, använda en empiriskt grundad teori om att: geografisk rörlighet befrämjar kunskapsutvecklig, då innovationer uppkommer i nätverk med många svaga kopplingar och sprids i
nätverk genom praktik av mobila individer. Dessutom avser jag att visa exempel på empiriska manifestationer av dessa praktiker. Det vill säga att jag
kommer att studera både processen och landskap. I detta avsnitt vill jag
sammanfattat introducera hur frågeställningarna kommer att undersökas
utifrån de beskrivna teorierna. Till varje delundersökning beskrivs vilka frågeställningar som behandlas, utifrån vilken teori och med vilka metoder.
Därför tillåter jag mig att upprepa de tidigare beskrivna frågeställningarna.
1. Vilka var drivkrafterna bakom den tidigare uppodlingen?
2. Vem stod bakom den tidigare uppodlingen? Vilka var de tidiga
pionjärerna/aktörerna?
3. Hur såg den tidigare uppodlingen ut? Hur omsattes det i landskapet?
I delundersökningarna kommer källor och metoder presenteras mer i detalj i
anslutning till varje kapitel. Övergripande är dock att en kombination av
källor används i varje delundersökning, detta för att inte en enskild källa ska
få tala oemotsagd då det är ett faktum att historiska landskap inte studeras
direkt utan bara kan nås genom samtida representationer så som kartor, bilder, ritningar, brev, dagböcker, beskrivningar.151 Analyserna tar en utgångspunkt från något eller några faktiska exempel ur empirin. Därefter följer en
analys av ett källmaterial, såsom Lantmäteriets digitala historiska kartor,
SOFIs ortnamnsregistreringar, Linnés reseberättelser, 1700-talets lantbrukslitteratur, de Kungliga förordningarna, lagtexter och skiftesinstruktionerna.
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Resultaten beskrivs i ett sammanhang av tidigare forskning och andra samtida historiska skriftliga källor, i de här fallen sockenbeskrivningar, reseberättelser, brev och skrivelser.
Holländska experter i Sverige
I den inledande undersökningen lyfter jag fram exempel på olika holländska
aktörer i Sverige under 1600-talet. Undersökningen visar på den svenska
kronans vetskap om var kunskap om odling på torvmarker fanns samt möjliga drivkrafter som låg bakom inkallandet av holländarna. Undersökningen
har ett fokus på bönder som aktörer som kunskapsspridare och praktiker.
Denna delstudie bygger i första hand på litteratur samt 1600- och 1700-talskällor som används för att ge en bild av de holländska experternas inflytande
vid uppbyggnaden och brukandet av stadsjordarna kring Göteborg. Dessutom har historiska kartor använts för lokalisering av de gårdar holländare
brukade och för att göra analyser av dessa marker över tid.
Dalkarlarna, resande myrodlingsexperter?
Efter de holländska bönderna ligger nästa undersökningsfokus på svenska
bönder som kunskapsspridare och praktiker. Dalkarlarna och deras arbetsvandringar har haft en bestående påverkan inte bara på det fysiska landskapet, utan även indirekt på våra ortnamn. Förutom en analys av ortnamn med
koppling till de arbetsvandrande dalkarlarna ingår också en undersökning av
det digitala arkivet av rikskanslern Axel Oxenstiernas (1583–1654) brev, där
Oxenstiernas anställning av dalkarlar till nyodling analyserats. Dessutom har
förutom tidigare forskning om arbetsvandringarna, Dalarnas jordbruk och
teknikutveckling samt brev och skrifter från 1700-talet behandlats.
Myrodlingsdiskursen och vetenskapsakademien
I detta avsnitt kommer texter som beskriver myrodling före år 1800 att vara i
fokus. Målet med undersökningen är att visa hur myrodlingsidén uttrycks i
texter samt hur dessa beskriver praktiken. Den följande undersökningen
behandlar också relationen mellan myrodlingsdiskursen och praktiken. Jag
vill också utreda vilka samband som finns mellan de olika texterna, och om
möjligt visa på vilka samband som fanns mellan de olika författarnas beskrivningar. En central fråga har varit om texterna bygger på längre erfarenheter eller försök samt hur diskursen kring myrodlingen utformats?
Linnés resor och myrmarkerna
I sökandet efter beskrivningar som kan avslöja hur synen på myrmarken och
hur myrarna användes under 1700-talet, följer jag Carl von Linné under hans
resor i Sverige och försöker även skapa mig en bild av hans resa till Holland
år 1735. Under åren 1732–1749 gjorde Linné fem fältresor i Sverige. Dessa
kan vi följa i hans resebeskrivningar som omfattar sammanställningar av
hans dagboksanteckningar från resorna. Den här undersökningen bygger på
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en läsning av samtliga resors dagböcker. Även i denna undersökning finns
en tydlig koppling till mobilitet och kunskapsspridning då Linnés uppgift var
att genom resor samla in kunskap. Analysen av resedagböckerna blir en källa
till berättelser om både kunskapsläge och teknik i myrodling, bruket av myrarna i 1700-talets Sverige samt synen på myrmarken.
Landskap och praktik
I det här kapitlet vill jag genom en fallstudie av Misterhult socken i Kalmar
län svara på; Hur tidigt kan man se uppodling av mossar och kärr i de historiska kartorna och hur många av gårdarna har odlade kärr och mossar? Jag
vill också analysera om några gemensamma drag kan ses i uppodlingarnas
fysiska form i landskapet, processen bakom uppodlingen, organiseringen av
uppodlingen och när odlingarna eventuellt tas ur bruk. Undersökningen av
drivkrafterna bakom uppodlingen av mossar och kärr i Misterhult har tre
delar. Den första är i huvudsak en textanalys som bygger på de skriftliga
källor från Misterhult som berättar om den tidiga uppodlingen av myrar. Den
andra delen av undersökningen utgörs av en kartanalys av Misterhults samtliga historiska kartor. I den tredje delen görs en jämförande detaljanalys av
odlingsmarken i sex kartor som visar en av Misterhults byar mellan åren
1691–1980.
Nio socknar
I detta kapitel görs en undersökning av förekomster av bland annat myrodling i ytterligare nio socknar, utöver den redan beskrivna undersökningen i
Misterhult socken. Den här geografiskt bredare undersökningen bygger enbart på kartanalyser. Här liksom i Misterhults fallet kommer jag att använda
mig av de skannade historiska kartor som finns tillgängliga via Lantmäteriets
digitala arkiv. Syftet med undersökningen är att se hur och om myrodling
kan ses i kartorna samt att se om de belägg, som kan ses, kan användas för
att öka förståelsen för den tidiga myrodlingens roll i odlingssystemet.
Drivkrafter, pionjärer och landskap
I slutanalysen kommer jag att resonera kring och analysera resultaten från de
olika undersökningarna utifrån de beskrivna teorierna. Jag vänder också
tillbaka till frågeställningarna för att utifrån dessa sammanfatta undersökningarnas resultat.
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4. Holländska experter i Sverige

Tidigare beskriven litteratur indikerar att kunskap från Holland har påverkat
svensk uppodling av myrmarker under 1600-talet, liksom den påverkat myrodling och landskap på flera andra platser i Europa. Kom då de resande holländska experterna någonsin till Sverige? Närmare beskrivningar av holländsk myrodling i Sverige är dock sparsamma och jag har därför valt att i
detta kapitel undersöka, och beskriva de mest tydliga kopplingarna med särskild tonvikt på holländska experters verksamhet i området kring Göteborg
på tidigt 1600-tal.
I tidigare kapitel presenterades van Veens karta som visar europeiska torrläggningsprojekt genomförda av holländare från 1100-talet och framåt, figur
6. I kartan kan man se två markeringar i Sverige, en vid Göteborg 1610–
1620 och en vid inre Mälaren 1640. Till markeringarna finns tyvärr ingen
förklarande text. Van Veens karta är den enda i sitt slag och får ofta illustrera
holländarnas arbeten med torrläggningar i Europa. Därför har den publicerats ett flertal gånger bland annat i Smith (1967), Pounds (1979), Wagret
(1968) och Renes (2005). Den nederländske kulturgeografen Johannes Renes
beskriver också kartan som den bästa som finns att tillgå men att den har
brister då den inte är knuten till någon dokumentation som beskriver de enskilda företagen.152
I Paul Wagrets Polderland från år 1959 kanske vi ändå närmar oss en förklaring. Wagret skriver att två holländare, Jan Claeszen och Jan Kuijl (senare
Kuylenstierna), kommer till Sverige på 1600-talet. De uppges ha lett torrläggningen av Göteborgs kärrmarker år 1618. Det beskrivs också att flera
andra torrläggningar skedde runt Stockholm.153 I Polderland nämns också att
Amager, den ö som en del av Köpenhamn är byggt på, blev torrlagd av 200
holländare som bjudits in av Christian II. Wagret menar att man här kan se
exempel på holländska sedvänjor som tulpanodlingar. Är det möjligt att man
i Sverige, liksom i Köpenhamn, kan finna lämningar efter holländarna i
landskapet? Vad gjorde egentligen Kuyl och Claeszen vid Göteborg?
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Det är känt att Holland hade många kommersiella kontakter med utlandet
redan före 1000-talet.154 Som jag har beskrivit i tidigare kapitel skedde en
omfattande uppodling av de holländska torvjordarna redan före år 1250. Det
skulle därför vara intressant att förstå vilka tidiga kontakter som funnits mellan Holland och Sverige för att få en uppfattning om i vilken grad man i
Sverige var medveten om det omfattande arbete, som skedde på de holländska myrmarkerna. Frågan ligger tyvärr för långt från huvudspåret, så den
måste lämnas och vi får här nöja oss med ett konstaterande att det är troligt
att det förekom kontakt mellan länderna. Från och med Gustav Vasas tid är
det däremot väl dokumenterat att man inkallade utländsk expertis till Sverige, ofta från Holland, då svenska experter saknades både inom konst och
inom teknik. De holländska experterna hade ofta en militär bakgrund och de
blev därför vanligare efter det holländska krigsstilleståndet 1609, då fler blev
tillgängliga för värvning.155 Åren 1590–1670 var vad som beskrivits som
guldåldern för den holländska ekonomin och under denna period hänvisar
Axel Oxenstierna upprepade gånger till holländska städer som ett föredöme
för det svenska handelsborgerskapet.156
Det finns alltså indikationer på att kunskap från Holland kan ha påverkat
svensk uppodling av myrmarker under 1600-talet, liksom den påverkat myrodling och landskap på flera andra platser i Europa. Några andra beskrivningar av holländsk myrodling i Sverige har jag inte stött på. I denna delstudie kommer därför litteratur samt 1600- och 1700-tals källor användas i syfte
att utreda de holländska experternas inflytande vid uppbyggnaden och brukandet av stadsjordarna kring Göteborg. Studien bygger som sagt i första
hand på litteratur, men även på 1600- och 1700-talskällor, som brev och
resebeskrivningar. Dessutom har historiska kartor använts för lokalisering
och analyser.
Vilka var Kuyl och Claeszen? Trots att flera källor talar om två olika holländare med namnet Kuyl, som varit inblandade i bygget av Göteborg, har
det inte varit möjligt att bringa klarhet i exakt vem Wagret syftar på. Även i
släkten Kuylenstiernas släktbok framkommer att det finns skiftande uppfattningar både om ifall dessa olika personer var en och samma och ifall en
Kuyl varit i Göteborg redan på 1620-talet.157 Enligt historikern Helge Almquist fanns det under slutförhandlingarna om Göteborgs privilegiebrev, under sommaren 1621, en samling av holländska blivande göteborgare i Stockholm vilka vid avresan fick ”gratifikationer ur rikets kassa”. En av dem, som
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saknade angivet yrke, är en Jan Claessen Byl, ett namn som troligen var
vanligt, men som också är mycket likt Jan Claeszen.158 Jan Claessen är också
namnet på den förste holländske bonde som kommer till Göteborg år 1620,
något som jag återkommer till.159
Det framstår som att Wagret troligen syftar på slussmästaren Kuyl och
möjligen på bonden Claesson. Av större vikt i detta sammanhang är dock att
det förefaller troligt att holländare var verksamma i uppbyggandet av Göteborg. Indikationer på att holländare var inblandade vid byggandet av Göteborg, sammantaget med noteringen i van Veens karta och Wagrets Polderland talar för att Göteborgs historia kan ha betydelse för svensk myrodling.

Holländarnas roll i Göteborgs historia
När man talar om Göteborgs historia är det egentligen inte en stad som åsyftas, utan flera. Därför följer en kortare bakgrundsbeskrivning om Göteborgs
historia och den holländska kopplingen till denna. Göteborg har benämnts
som den ”vandrande staden” då den nuvarande staden hade föregångare i
orterna Lödöse, Nya Lödöse och Karl IX:s Göteborg även kallat Göteborg
på Hisingen.160 Se figur 13.

Gamla Lödöse
Staden Lödöse växte fram vid den för handeln viktiga knutpunkten mellan
Göta älv och Skagerack och Nordsjön, som under lång tid var den enda farleden för varor ut och in i landet från väster.161 Holländska köpmän fanns
troligen närvarande redan i Gamla Lödöse från slutet av 1300-talet. Ralph
Scander beskriver flera holländska namn i Lödöse, som han tolkar som tecken på en ”bredare holländsk kader av köpmän i Sverige och inte minst i dess
västsvenska hamnstad Lödöse”.162 Ekonomhistorikern Christina Dalhede
påtalar dock att namnen kan vara missvisande vad det gäller nationalitetstillhörighet, vilket hon visar i flera exempel från 1600-talets Göteborg. Vad
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som verkar vara svenska namn kan mycket väl vara till exempel holländska
liksom holländska kan vara tyska.163

Figur 13. Göteborg med föregångare Gamla Lödöse, Nya Lödöse och Karl IX:s
Göteborg kring Göta älv källa: Lilienberg.
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Nya Lödöse
Under Erik av Pommerns krig med Hansan fick de holländska handelsstäderna en fördel genom att de stod utanför konflikten. I det oroliga läget behövde Sverige en förstärkning av handelsmöjligheterna i väst. En ny stad
började planeras och år 1473 utfärdades Götaholms privilegiebrev. Redan
året efter byttes namnet till Nya Lödöse. Det skedde på borgarnas begäran
för att på så sätt behålla Gamla Lödöses handelsprivilegier i utlandet.164 År
1475 gav Sten Sture holländska köpmän privilegier att fritt besöka alla köpstäder i Sverige.165 Holländarna stärkte sin ställning i de nya ekonomiska
tider som följer. Ekonomin påverkas i och med att handeln förändras då vägen runt Afrika öppnas och européerna upptäckt Amerika. Spanjorerna och
portugiserna, som lett upptäckarligan, får se sig omsprungna av holländarna,
vad gäller handeln, då de under slutet av 1500-talet och 1600-talet byggde
upp stora kolonier i Indonesien och bortre Orienten. Konflikten, som följde
med det nya ekonomiska läget, var orsak till de hårda religiösa förföljelser,
som holländarna blev offer för från 1500-talets mitt.166 Dessa förföljelser var
också en av orsaken till att holländarna valde att bosätta sig i Sverige, då de
här hade förhandlat sig till religionsfrihet i det för övrigt evangeliskt lutheranska Sverige.167 Från 1500-talet skymtar det fram namn som skulle kunna
vara holländska både i Stockholms och Nya Lödöses tänkeböcker.168 Gustav
Vasa sökte också genom sin kamp mot Lübeck bryta den tyska kontrollen
över den svenska handeln. Ett av resultaten av detta blev att han avsåg att
stärka Nya Lödöses roll i handeln, bjuda in västeuropeiska köpmän, särskilt
holländare, till staden, samt att använda Nya Lödöse som sin huvudport västerut mot den nya världshandeln.169

Karl IX:s Göteborg
Karl IX fördjupade kontakten med det självständiga Holland och han beslutade att bygga en ny stad på Hisingelandet, till vilken holländska handelsmän
inbjöds.170 Efter flera försök och förhandlingar antogs år 1607 ett privilegiebrev för Karl IX:s Göteborg, som gick de inbjudna holländarnas krav tillmöte i stort sett i allt. De fick bland annat 20 års skattefrihet, holländska skulle
vara officiellt språk och religionsfrihet skulle gälla.171
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I Holland pågick sedan år 1572 stridigheter och religionsförföljelser vilka
fortsatte under det trettioåriga kriget och kolonialkriget med Portugal. Lugnet kom inte förrän efter den Westfaliska freden år 1648 och efter att Holland erkändes som en självständig stat. Med detta som bakgrund framstår
flykten till Sverige och Karl IX:s Göteborg som lockande.172 Karl IX:s avsikt
med anläggandet av staden bör ha varit att locka till sig holländska köpmän
vilka med sina goda kontaktnät och sitt kapital kunde omvandla de svenska
varorna som trä, råg, järn och koppar till kapital, som behövdes för svenska
kronans krigsförnödenheter och värvningar.173 Redan år 1611 brändes Karl
IX:s Göteborg i Kalmarkriget och år 1612 föll även Älvsborg och Nya Lödöse i danskarnas händer.

Nya Göteborg
Efter att Älvsborg 1619 var löst från danskarna beslöt Gustav II Adolf att ett
nytt Göteborg skulle byggas. Ansvarig för planen för den nya staden blev
stads- och befästningsbyggaren, holländaren Hans Flemming, som också
varit inblandad i det tidigare Göteborgs tillkomst.174 Det nya området som
skulle användas för byggnationen var sankare än de tidigare lägena. Ett citat
ur Anna Sandströms läsebok om de svenska bygderna från 1908 visar att när
uppodlingsverksamheten i Sverige var stor var det här något som ansågs
mycket intressant och ingick i allmänbildningen.
…det var en ganska olämplig plats för en stad, ty marken bestod mest av kärr
och sanka ängar. … Eftersom det hade visat sig, att svenskarna icke riktigt
förstodo att sätta fart i handeln, inkallade Gustav Adolf en mängd holländare,
vilka bosatte sig i Göteborg. Holländarna voro på den tiden det förnämsta
handelsfolket i Europa, och det var de, som förde till Sverige de mesta utländska varorna. De inkallade främlingarna läto ej avskräcka sig av stadens
sanka läge, ty de voro i sitt eget land vana vid sumpmarker. För att torrlägga
marken grävde de flera kanaler igenom staden, och vid kanalerna anlades gator med rader av planterade träd – alldeles som bruket var i de holländska
städerna. Också andra främlingar, i synnerhet tyskar och skottar, flyttade in i
den nya handelsstaden.175

Almquist skriver i Göteborgs historia
Även för övrigt skänkte den valda platsen naturligtvis icke enbart fördelar:
såsom konungen själv var medveten om, skulle många av den nya stadens
borgare nödgas bygga på vattensjuk mark,176
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I Kunglig Majestäts memorial för ståthållaren Nils Stiernsköld 16 juli 1619,
som Almquist, citerar står:
…Stådtholleren tilldele borgerskapet, som tillförene hafwe bodt uthi Lösa,
hwar och en sin wisse tompt uth på dyen, der som nidrigest är att byggia opå,
hwilke tompter de sielfwe kunna fylla och pohöja såsom de bäst wele, dermedh de sig så mycket heller moste åtnöia, efter dy K. M:tt dem så widt favoricerer, att de måge efter begäran blifva widh faste landet. Men de tompteställen in emot Uttrella och på de högre platzerne belägne, dem skall han tilldela dem, som förr hafwe bodt uthi Gotenborgh, och andre fremmende, som
wilia sätia sig neder och winna burskap, att the deste snarere dertill kunne
warda öfwertalte.177

Texten visar att de som tidigare bott i Nya Lödöse fick tomter på dyn medan
man i första hand gav de mer höglänta tomterna de till som tidigare bott i det
gamla Göteborg och till de utländska bosättare man på så sätt hoppades ha
lättare att locka till sig.
Jakob van Dijcks, Sveriges ambassadör i Holland och senare Göteborgs
förste burggreve (högste juridiske och militäre tjänsteman), arbetade med att
värva emigranter till Göteborg. Holländska murare, tekniker och hantverkare
anmälde sig villiga att ta sig an husbyggnation, försvarsverk, vallar och portar. Men kungen nöjde sig med att anställa ett par ”konduktörer”, Jan Aertsen och Jost van Werdt, som ledare för hamnbygget och de stod redo att
avresa till Göteborg och startade sin tjänst den 1 januari 1620. De förväntades också skaffa utbildat arbetsfolk från Holland. Arbetet startade troligen
sommaren 1620.178 Aertsen och van Werdt fick också enligt Almquist hösten
år 1619 kungens uppdrag att bevaka att tomtägarna höll sig till den utstakade
planen. År 1621 skulle en ny avmätning och fördelning av tomter ske.179 I det
fall någon redan börjat ”fylla på” sin tilldelade tomt skulle han ersattas för
detta av den nya ägaren vid den nya fördelningen av tomter.180 Aertsen och
van Werdt gick senare även under titeln ”vallmästare” då de övergick till
arbetet med vallgravarna.181
Holländarna ställde långtgående krav i förhandlingarna om privilegiebrevet för nya Göteborg och den nuvarande kungen var inte lika tillmötesgående som hans far varit vid skrivandet av de tidigare villkoren.182 Men till
stora delar följer de nya privilegierna trots allt de från år 1607.183 Enligt
Scander återfinns holländska invandrare på fler platser i Sverige ”i den mån
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affärer och bergsverksamhet var aktuell”.184 Holländarnas inflytande över
Göteborg sjönk under 1600-talet medan svenskarnas och tyskarnas ökade. På
1700-talet fick engelsmän och skottar ett ökande inflytande.185 Orsaken till
den förändring som skedde fanns utanför Sverige och först och främst i den
engelska navigationsakten.186 I oktober 1651 antog det engelska parlamentet
en lag som riktades mot den holländska frakthandeln. Lagen gav endast engelska fartyg rätt att frakta varor till England och endast engelsmän tilläts att
bedriva handel med de engelska kolonierna.187 Scander menat att ”Holland
blev i fortsättningen högst en andrarangsmakt ur ekonomisk synpunkt”.188
Jag har här återgivit i första hand Scanders beskrivning av kopplingen till
holländare i Göteborgs historia. Det är viktigt att notera att Dalhede har vänt
sig mot fokuseringen på holländarnas insatser och förutom den redan beskrivna kritiken mot Scanders belägg på holländsk dominans bland borgarna
har hon också påpekat att det inte enbart var holländare som reste ut som till
exempel kanalexperter. Dalhede tar upp exempel redan från 1500-talet på
experter från Ulm, Nürnberg och Augsburg i södra Tyskland.189
Scander är dock inte ensam om att betona betydelsen av de holländska
experternas närvaro under 1600-talets början. Almquist skriver, för att visa i
vilket sammanhang de holländska göteborgarna skall ses, att:
holländska timmermän voro anställda på kronans skeppsvarv, holländska
bönder värvades för att kolonisera Ingermanland, liksom rikskanslern anställde holländare såsom boskapsskötare på sina gods, holländska tekniker
användes med förkärlek vid diknings- och kanalarbeten och som kvarnbyggare.190

Jag menar att beskrivningarna visar att holländare, även om de inte var ensamma, varit delaktiga i Göteborgs historia sedan Gamla Lödöse och inte var
något nytt fenomen på 1600-talet då Nya Göteborg börjar byggas. De redan
nämnda Kuyl och Claeszen är därför inte på något sätt unika som holländare
i 1600-talets Göteborg. Beskrivningen ger också en bild av att man i stadsbyggandet av Nya Göteborg bemästrat våtmarkerna vid byggandet av själva
staden, men vilken roll hade holländarna i uppodlingen av myrmarkerna?
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Holländska bönder till Göteborg
Som framgått hade holländska ämbetsmän, kanal- och hamnbyggare betydelse för staden Göteborgs framväxt. Men för torrläggning och uppodling av
kärrmarkerna i området så talar litteraturen i första hand om en annan kategori holländska experter, som hade betydande inflytande, nämligen bönder.
Jag har därför försökt utreda deras uppdrag i området, under vilken tid och
under vilka villkor de första holländska bönderna verkade, vad de åstadkom
och vilken påverkan de hade på jordbruket och landskapet.
Nedanstående stycke behandlar historien kring gårdarna på stadsjordarna,
de så kallade landerierna, där holländare verkade. Namnen Marieholm, Qviberg (Kviberg), Kristinedal, Burgården och Härlanda är samtliga så kallade
landerier som var belägna på östra sidan av Göta älv. Landerijordens yttre
gräns är markerad i kartan på denna sida och de aktuella landerierna i kartan
i figur 16.

Figur 14. Flygbild över Göteborg från tidigt 2000-tal med 1696 års
stadsjord, det vill säga landeriernas, ungefärliga yttre gräns samt stadens befästning markerad i rött.
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De holländska böndernas uppdrag
I Axel Oxenstiernas skrifter kan man läsa hans 14 förslag, från år 1621, till
hur Göteborg skulle kunna ”populeras och förbättras”. En av punkterna innebär att så många holländska bönder som möjligt borde förmås att bosätta
sig i Göteborg. Där skulle de få arrendera mark av staden eller kronan för att
driva sin näring med boskap.191
Almquist anger att samtida källor berättar om hur Jakob van Dijck redan
hösten 1619 hade kontakter med Holland för att locka holländska bönder till
trakten av Göteborg och att bonden Jan Claessen besöker Sverige påföljande
år.192 År 1621 anger Johan Adler Salvius, statsmannen som gjorde den första
grundritningen av Göteborg, att det nu fanns några få holländska bönder i
staden. Salvius skriver att han tillåtit dem själva att staka ut områden, som de
sedan skulle få arrendera för mellan två och fyra daler per morgen.193 I ett
brev från Jacob van Dijck till Axel Oxenstierna från 12 januari 1622 anger
Dijck att han nu fördelat 500 plogland, av holländarna kallat mergentalen, av
stadsjordarna till holländska bönder.194 De fick arrendera marken mot fyra
daler om året per plogland på villkor ”att de på egen bekostnad gör marken
för framtiden bättre odlad, med nödiga diken dragna på holländskt sätt; detta
så väl för att utmärka gränserna för hvarje stycke land och afföra vattnet,
som fört på flere ställen öfversvämmat marken”.195 Arkeologiska undersökningar av marken där Nya Lödöse låg har visat att området var låglänt och
sankt.196 Landerierna, som var ett arv från Nya Lödöse, användes till största
delen för bete för borgerskapets djur, senare kom de att delas upp och ge
plats åt borgerliga lantgårdar.197 Att stadsjorden användandes för bete stämmer med den verksamhet som Almquist anger vara skälet för inkallandet av
holländarna då han i ett annat sammanhang anger att de inkallats för att
”idka och lära andra intensivt bedriven boskapsskötsel och mejerihantering.”198 Detta bygger han delvis på en redogörelse för landerierna från 1718
där det anges att de holländska bönderna inkallades för att ”uppå Hollenskt
manéer cultivera och bruka samt providera Staden Götheborg med ost, smör
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och miölk,”.199 Lokalhistorikern Eric Cederbourg skriver också 1739 att de
bönder som inrymde lägenheter på stadens mark ”efter Hollands maner bruka skulle, samt förse denna Staden med Ost, Smör och Miölk.”200 Almquist
menar att dessa beskrivningar är relevanta som belägg då de styrks av Oxenstiernas förslag som tidigare citerats.201
De två syftena, det vill säga att göra vattensjuk mark brukbar och att bedriva boskapsskötsel och mejerihantering, anges alltså båda vara orsaken till
inkallandet av de holländska bönderna. Syftena talar dock inte emot varandra. Jag menar att ett exempel på detta kan ses i 1600-talets Preussen då
kungasläkten Hohenzollern genom Frederick William (1620–1688), kallade
in holländska experter för att torrlägga och kolonisera bland annat de stora
myrmarkerna runt Berlin.202 Ett av syftena med torrläggningen var just att
skapa mark för att etablera mejerier för bland annat ostproduktion. Det resulterade i ett flertal ”Holländereien” – holländsk kolonier.203 Dessa kan också
jämföras med de svenska holländerier som skapades under Gustaf Vasas
regeringstid 1523–1529 då smör- och osttillverkare från Holland inkallades
och förmedlade sina kunskaper vid större gårdar senare kallade, holländerier.204
Arkitekten Gunilla Enhörning gör i sin avhandling Landerierna i Göteborgs stadsbyggande en längre utredning av ursprunget till ordet landeri.
Enhörning menar att ordet landerije för första gången förekommer, i samband med Göteborg, i ett på holländska skrivet utkast i förhandlingarna om
holländarnas privilegier vid grundandet av Göteborg. Även om det genomgående205 hänvisas till landeri som ett tyskt lånord menar Enhörning att det
troligaste är att ordet har börjat användas av de tidiga holländarna. Att man i
Göteborg valt att också använda det holländska ytmåttet morgen tolkar Enhörning som ett försök att förenkla för de inkomna holländska bönderna.206
Salvius anger i sitt brev till Oxenstierna 1621 att man delat marken till de
holländska bönderna ”efter nederländsk mensur nemligh morgentaal; ty efter
wår wele theet icke antage, then the icke förstå.”207 Detta är troligen ett unikt
inslag av långtgående anpassning som tyder på hur betydelsefulla de hol199
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ländska bönderna ansågs vara. Detta kan alltså visa att man satte stort värde
på deras kunskaper.

Figur 15. De holländska böndernas arrendeavgifter i revisionsräkenskaperna för
åren 1624–1635. Tabell återgiven i Almqvists Göteborgshistoria s. 186

Var verkade de holländska bönderna?
I brevet från Jacob van Dijck till Axel Oxenstierna från 1622 framkommer
en annan orsak till vilka marker som kom att fördelas till holländarna. Denna
var dock inte kopplad till holländarnas specifika kunskaper. I brevet framgår
hur flytten från Nya Lödöse till Nya Göteborg var avskydd av alla Nya Lödöses innevånare, och att man hoppades på att få stanna kvar. Van Dijck beskriver hur han genom att arrendera ut Nya Lödöse och kringliggande fält på
åtta år till holländska bönder avser att ta död på alla förhoppningar om att få
bli kvar.208 I Göteborgs revisionsräkenskaper för 1624–1635 framgår att sex
egendomar under denna period arrenderats ut till åtta holländare. Här görs
skillnad mellan ”de holländska bönderna” och de borgerliga landeriinnehavarna.209 Detta sammantaget med beskrivningen om hur de holländska bönderna användes för att tränga ut svenskarna visar tydligt att det gjordes skillnad mellan de svenska och de holländska bönderna.
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Bland holländarna finns Jan Claessen angiven som en av åtta. Övriga kan ses
i tabellen i figur 15. Ingen samtida karta finns som visar områdenas geografiska placering.210
Cederbourgs beskrivning från 1739 talar om att det var Kviberg och Härlanda utmed Säveån som uppläts till de holländska bönderna.211 Lokalhistorikern Sven Alrik Wilhelmsson menar emellertid att Härlanda inte haft holländska besittare.212 Almqvist och Wilhelmsson beskriver hur området nordväst om Säveån på medeltiden tillhörde Kvibergshemmans mark och 1473
kom att tilldelas Nya Lödöse. Senare övergick hela Nya Lödöses mark till
Göteborg och kom då, liksom tidigare nämnts i brevet till Oxenstierna, att
tilldelas de holländska bönderna, fördelat som två lotter norr och två lotter
söder om ån.213 Dessa visas som nr 1–4 i kartan i figur 16.
Konsthistorikern Ernst Fischer gjorde 1915–1922 en inventering av landeriernas byggnader och skriver i sin beskrivning av Kviberg:
De områden, som senare bildade landeriet Kviberg, upplätos redan tidigt till
holländska bönder, som här drevo trädgårdsodling och boskapsskötsel. Sålunda upptagas i stadens räkenskaper för år 1643 såsom besittare av dessa
områden PETTER CORNELISSON, DIRECH GIISSEN (Giertsson)? Och
ESTRI BÖRJES. Den förstnämnda efterträddes 1654 av DAMES GIERTSSON och den andre 1658 av JOAN DIRECHSSON (förmodligen en son) och
den sistnämnda 1672 av BÖRJR ENGELBRECHTSSON.214

Både Fischer, Wilhelmsson och Enhörning har gjort genomgångar av de
tidiga besittarna av landerierna, Fischer och Enhörning till viss del utan att
ge hänvisningar tillbaka till källorna. Det finns alltså en osäkerhet kring vilka landerier som de holländska bönderna verkade på. Den genomgång som
Wilhelmsson gör ter sig mycket noggrann och med ständiga hänvisningar till
källor och årtal. På grund av omfattningen har jag inte haft möjlighet att
kontrollera tillförlitligheten och därför har jag valt att använda Wilhelmssons
uppgifter, även om de ibland talar emot vad Fischer och Enhörning anger.
Wilhelmsson använde Eriks Kuus landerikarta från år 1696 för att lokalisera de brukningsenheter som arrenderades ut till de holländska bönderna
och det är den beskrivning som ligger till grund för kartan i figur 16. Namnen på landerierna är oftast från 1700-talet med undantag av Burgården och
Gullbergsäng vars namn är kända sedan 1600-talet.215
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Vad visar villkoren för arrendet?
Både tiden och villkoren för arrenderätten till landerierna varierade. Burgården, Marieholm, Härlanda och Kviberg tillhörde de landerier som från 1860talet blev upplåtna med ständig besittningsrätt, en form som står mycket nära
äganderätten.216 Enligt Enhörning kunde villkoren för arrendet också, i
tillägg till årsavgiften, innehålla direktiv; ”till exempel … att man åtog sig
att plantera en häck mot landsvägen eller röja, dika ut och odla upp ett visst
mått av mark varje år osv.”217
Fischer återger ett kontrakt som avser ett landeri (39 morgen i Björnkärr
och 8 morgen i Kviberg) som innehas av Cornelius Jansson Carter. Här anges förutom den årliga avgiften att innehavaren är skyldig att hålla landeriet i
gott stånd och på egen bekostnad förse det med diken och stängsel.218
Ytterligare ett exempel på tillägg till avtalen utöver årsavgiften visar den
tvist som år 1640 uppstod mellan den holländske bonden Tonnis Stoffelsens
arvingar på Marieholm och magistratet. Kontraktet finns inte bevarat men
det framgår av tvisten att Stoffelsen hade rätt till ett avdrag av arrendesumman om han skaffade in några holländska bönder i landet. Då detta inte
skedde fick arvingarna avslag på sin begäran och blir också hänvisade till
efterföljande landeriinnehavare då de ville få ersättning för de omkostnader
som nedlagts vid landeriets uppodlande.219 Denna tvist menar jag visar både
att de holländska bönderna fortfarande var eftertraktade efter den första
gruppens anländande och att Stoffelsen genomfört uppodlingar på landeriet.
Ett tidigare exempel på att de holländska bönderna var eftertraktade är en
konflikt som uppstod mellan de holländska bönderna och van Dijck år 1623
om villkoren för jordbesittningen. Holländarnas ledare reste till Stockholm
för att klaga och kungen uttalade sig till holländarnas fördel om att ett avtal
skulle ingås som såg till att holländarna inte blev missnöjda och fick anledning att lämna landet.220 Med andra ord verkar det funnits ytterligare behov
av den kunskap, som de holländska bönderna förde med sig och man från de
styrandes håll inte ville att de skulle lämna landet.
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Figur 16. De holländska böndernas brukningsenheter har lokaliserats enligt en beskrivning av Wilhelmsson (1946). Dessa har jag sedan markerat i Erik Kuus landerikarta från 1696. Källa: LMS N31-1:4

Stannar holländarna på landerierna?
Liksom tidigare diskuterats kan man göra skillnad mellan de holländare som
koloniserade våtmarkerna i Europa och de från 1600-talets mer vanliga resande experterna. Därför kan det vara intressant att förstå om de holländska
bönderna blev kvar i landet. Var det en holländsk kolonisation av våtmarkerna kring Göteborg?
Cederbourg skriver 1739 att de holländska böndernas efterkommande var
döda och marken utarrenderades till Göteborgs invånare på samma sätt som
de övriga Landerierna.221 Uppgiften borde vara tagen från den magistratsskrivelse från 1718 som även Wilhelmsson hänvisar till och citerar; ”de Hollendske Bönder som nu merändels genom tijdens förlopp utgångne äre, och
samme ägor till andra för arrende”.222
Enligt Wilhelmsson arrenderas på 1600-talet Kviberg, Marieholm, Kristinedal och Burgården av holländska bönder. Ännu in på 1700-talet återfinns
ättlingar till de holländska bönderna på delar av Kviberg och Kristinedal.223
Tolkningen av uppgiften är något oklar då ”genom tijdens förlopp utgångne”
både kan syfta på att de är döda och att de flyttat. Men Wilhelmssons uppgift
om ättlingar tyder på att flera av de holländska bönderna stannade på landerierna. Detta talar för att gruppen kan kategoriseras till den tidigare gruppen
av kolonisatörer. Jag har dock tidigare argumenterat för att de inkallats på
grund av sin eftertraktade kunskap, att man försökta värva fler bönder efter
den första gruppens anländande samt att man från styrande håll var beredda
att anpassa sig efter gruppens önskemål för att behålla dem i landet. Jag menar alltså att denna grupp av bönder måste ses som en mellanform mellan
den tidigare gruppen av kolonisatörer och de senare experterna och därför
inte enbart skall ses som en grupp som på flykt från något sökte sig nytt land
av bruka.

Hur påverkade de holländska bönderna?
Det finns indikationer på att de holländska bönderna även påverkat det senare jordbruket på landerierna kring Göteborg. Nedan har jag sammanställt
uppgifter som beskriver bruket av jordbrukstekniker som kan ha ett ursprung
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i den holländska tiden. Som en fallstudie görs också en kartstudie av landeriet Marieholm.

Indikationer på holländsk påverkan på landeriet Marieholm
Den holländska tiden begränsade sig i de flesta fall alltså till ett par generationer då landerierna snart övertogs av andra inom stadens styre och omvandlades till herrgårdar. Holländarnas påverkan var ändå inte helt obetydlig
om man litar på Johan Jacob von Holten som på 1800-talets början var innehavare av Marieholm säteri, före år 1700 nämnt som Nylöse och Gamle Staden. Eftersom jag tidigare visat att man vid tiden gjorde skillnad mellan holländska och svenska innehavare är det både möjligt och intressant att se när
landeriet övergår från holländare till svenskar. Enligt Wilhelmsson var Marieholms äldsta besittare holländaren Tonnis Stoffelsson. Någon gång mellan
1635–1638 övergår landeriet till Jan Tonnessonn, som möjligen var Stoffelssons son. Övergången av arrendeinnehavet från holländska bönder eller ättlingar efter holländska bönder till magistratspersoner skedde på Marieholm
år 1695, då Tonnessonns ”änka samt intressenter” lämnade landeriet och
handelsmannen Lars Bratt tog över Marieholm. I kartan från 1696 anges en
Börje Holm som säljaren av landeriet och han kan kanske vara en av de
nämnda intressenterna.224
För att förstå vilken påverkan holländarna kan ha haft på bruket av de
torrlagda markerna är det relevant att förstå hur holländarna använt landeriet
under sin arrendetid. Samtida kartor och dess beskrivningar kan ge en bild av
landeriet under den holländska perioden samt dess tillstånd då holländarna
lämnade det. Bara ett fåtal av landerierna blev skiftade, därför saknas skifteskartor för Marieholm, men landeriet förekommer i flera av de kartor som
gjorts vid avmätningar av Göteborgs samtliga landerier. I Kuus renritade
landerikarta från 1696 beskrivs Marieholm som mycket väl bebyggt både
med manhus och uthus, stengärdsgårdar runt ägorna och nyanlagd trädgård.
Gården är väl kultiverad med dammar och välhävdad åker och anges vara
upprättad med en stor kostnad. Beskrivningen anger också att på Bratts föregångares tid ”war ingentingd till huus eller några sådant som förmällt äro.”
Det finns alltså belägg för att övergången mellan holländarnas ättlingar och
Bratt skedde år 1695 och från år 1696 finns beskrivningen om den enormt
förbättrade och välhållna landeriet. Redan år 1696 dog Bratt enligt Wilhelmsson. Vilka förbättringar har då Bratt genomfört under sitt år som ägare?
I 1696 års karta finns inga noteringar vid åker eller ängsmarken om att de
skulle vara nyodlingar. Endast en åker beskrivs som utökad av Bratt. Detta
anser jag vara ett belägg för att det är möjligt att vi i 1696 års karta får en
bild av den holländska driften av landeriet i åker och äng. Men andra ord
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menar jag att huvuddelen av uppodlingen skett av holländarna mellan de två
tidigaste kartorna. Att uppodling skett av holländarna före Bratt visar också
den tidigare nämnda tvisten mellan Tonnis Stoffelsens arvingar på Marieholm och magistratet år 1640, då de blev hänvisade till efterföljande landeriinnehavare när de ville få ersättning för de omkostnader som lagts på landeriets uppodlande.225

Figur 17. Landeriet Marieholm visas i fyra utsnitt ur landerikartorna från 1677,
1696, 1800 och 1880. Landeriets gräns har markerats med rött i kartorna 1696 och
1880. På den äldsta kartan syns ännu den cirkelformade vallgraven som gick runt
Nya Lödöse vid Säveåns utlopp samt en bäck och en inhägnad åker inritade i Marieholms norra del. 1696 finns åkrar grupperade efter diket i norra delen av ägan. På
kartan år 1800 är de åkrarna borta och nya ligger i södra delen vid huvudbyggnaden.
I kartan från 1880 ser man troligen Holtens uppodlingar på Holmen med regelbundna diken i fiskbensmönster. Källa: KRA nr 370; LMS N31-1:4; N31-1:17; RSG
Hamnen, 426
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Det kan möjligen vara så att Bratt gjort en ny anläggning av manbyggnad
med trädgård och så vidare, som beskrivs i kartan, men skulle all jordbruksmark ha blivit förändrad skulle troligen inte noteringen om nyupptagen åker
bara funnits för den enda nämnda åkern. Helt utan byggnader var landeriet
inte trots beskrivningen. Den tidigare kartan från 1677, figur 17, visar också
att Marieholm hade byggnader innanför den gamla vallen på Nya Lödöses
stads mark. Att det fanns åkrar visar också kartan från 1677. I norr utanför
den gamla stadsvallen går en bäck och bredvid den finns i kartan en åker,
samma åker som Bratt senare utökar. På övriga ägor i kartan finns flera åkrar
och ängar markerade med text, både med och utan avgränsningar. Huvudsyftet med kartan har inte varit att kartera åkrar och ängar vilket är tydligt. Jag
tolkar det därför som att det finns belägg för att holländarna uppodlat och
idkat åkerbruk även om omfattningen är något osäker.
På Marieholm kan man se omfattande förändringar mellan de olika karteringstillfällena. Fyra av de tidiga kartorna visas i figur 17. År 1695, året innan Kuus karta 1696, övergick landeriet Marieholm från de holländska ättlingarna till handelsmannen Bratt. Kartan visar ett landeri som liksom de
övriga har lite åkermark i förhållande till äng och betesmark. Marieholm har
1696 ängen närmast huvudbyggnaden och på den här kartan ligger åkrarna
efter gränsen i norra delen av ägan. Den yngre kartan, nederst till vänster,
visar tillståndet precis innan Holten tar över Marieholm 1807. Då var de
norra åkrarna igenlagda till äng och nya åkrar upptagna strax ovanför huvudbyggnaden, på kulturlagren innanför Nya Lödöses vallar. I den här kartan kan man se att det är ett dike som utgör gränsen mellan Marieholm och
kringliggande landerierna. Diket har samma dragning som den gräns som
finns redan i 1696 års karta. Diket kan alltså ha funnits i sin helhet redan år
1696 och vara ett av de i Oxenstiernas brev beskrivna diken som de holländska bönderna uppmanades gräva, för att markera gränsen för vart
stycke.226 I övre delen liknar diket en naturlig bäck eller å som förstärkts
genom dikning. Diket kan här även ha utgjort avlopp för odlingarna, en teknik som kan jämföras med den som tidigt användes i Holland vid uppodling
av torvmarkerna. Diket följer sedan gränsen mot Gamlestadens landeri och
är i den nedre delen sammankopplad med den tidigare vallgraven. Därefter
löper det ända ut i Säveån, som möter Göta älv mellan de fyra Gamlestadslanderierna. Den gamla vallgraven har också troligen använts för att skapa
två dammar som ligger strax söder om åkrarna. Rektangulära dammar efter
diken återfinns i kartorna på flera andra landerier och säterier i området, där
man kan se upp till tre dammar i system, som ruddammar.227 Ekonomen Anders Gustaf Barchaeus skriver 1773 i sin reseberättelse vid ett besök på
Öströ säteri söder om Varberg: ”Rude-damm var vid gården, där Rudor trif226
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des och blefvo nog stora endast därigenom att kreaturen i samma damm vatnades. Deras gödsel är denna fiskens föda”.228 Citatet visar alltså att ruddammar ingick i ett system av vattenkontroll och boskapsdrift.
Efter att Bratt dött skedde ett flertal byten av besittare fram till den 16
februari 1807 då Johan Jacob von Holten köpte besittningsrätt, byggnader
och uppodlingar. J. J. von Holten beskriver hur att han förvärvat egendomen
billigt då den var ”icke mycket odlad och husen förfallna.”229 Han fortsätter
senare med beskrivningen om hur han förbättrar egendomen:
Nu begynte jag med all styrka odla den derwid belägna Stora Holmen på
Holländskt sätt; igenom freds-dikning, plöjning, åkerfyllning och dikning
blef wattensjuka jorden uppfriskad och jag skördade en wälsignad frukt för
all möda, kostnad och beswär, så att jag jämte ladugårds-afkastningen kunde
årligen öfverhuvud räkna 12 proc. revenue; och om också wår och höstflöden
öfvweswämmade hela Holmen, fann jag det fördelaktigt och ansåg det som
ett Nilflöde, ty det medförde många förmultnade vegetabilier, befrämjade
gräswäxten, fyllde och utwidgade Holmens omkrets. Så att detta wackra Marieholm genom flit och odling är nu ganska lätt brukat och mestadels så fet
som en smörgås; - ja, jag må väl säga med en gammal Possessionat: Till
Landtbruket erfodras synnerligen twå ting: Flit och Sk..230

I kartan från år 1880 ser vi en uppodling med regelbundna diken på den sanka holmen. Uppodlingen av holmen skedde troligen under första delen av
1800-talet eftersom Holten lämnade Marieholm redan 1838.231 Holtens beskrivning från Marieholm visar att det sätt man valde att odla myrmarker på
benämndes som det holländska brukningssättet. Det kan bero på att det fortfarande var en kunskap bevarad efter 1600-talets holländska bönder. Beskrivningen kan också kopplas till det ökade intresset för myrodling som
finns vid 1800-talets början. Det är dock inte helt vanligt att man hänvisar
till metoden som det ”holländska sättet”. Holtens beskrivning kan alltså antingen ha sin bakgrund i den lokala historien eller en mer lärd diskussion
med koppling till den jordbrukstekniska utvecklingen. Etnologen Kristina
Söderpalm som gjort en beskrivning av kulturlandskapet runt Göteborg gör
liksom jag tolkningen att Holtens uttalande tyder på ett arv från de holländska bönderna. Kristina Söderpalm menar dessutom att det holländska sättet
228
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hänvisar till ”dikning och stark gödsling”.232 Gör man den tolkningen skulle
vi redan under 1600-talet genom de holländska bönderna ha importerat den
teknik som behövs för odling av djupa torvmarker.
Något som blir tydligt vid jämförelsen mellan de olika kartorna är hur
holmen ändrar form, något Holten nämner i citatet. Det grunda vadstället,
prickat stråk mellan holmen och fastlandet strax norr om Säveåns utlopp i
1677 års karta, är först att bli fast mark och sedan sammanbinds hela holmen
med fastlandet då resten av Göta älvs avgrening norr om Säveåns utlopp
torrlagts. Här kan med andra ord även landhöjningen ha haft betydelse för
vid vilken tid en uppodling av holmen var möjlig.
Kartanalysen har visat att den holländska bonden på Marieholm troligen
har uppfyllt de angivna uppdraget och grävt ett dike som markerar gränsen
som kan ses i 1696 års karta samt att bäcken i den norra delen av landeriet
troligen har använts för att torrlägga mark som har odlats upp. Det betyder
att de startat ett bruk av markerna som kan ha utgjort starten för det som
långt senare kom att beskrivas som det ”holländska sättet”. Hur blev det då
med den efterfrågade boskapsdriften och mejerihanterigen?

Boskapsdrift och tidigt växelbruk
Återkommande i 1700-talets landerikartor är noteringar om ett brukningssätt som gör det svårt för lantmätaren att exakt beskriva situationen i åkermarken. Orsaken var att åkrar i stor utsträckning las igen till ängar för att
sedan åter tas i bruk med samma eller annan utsträckning.233 I 1769 års karta
över Gamlestaden beskrivs hur hela landeriet före år 1760, då Christian
Tham tillträdde arrendet, endast bestått av äng och betesmark. Under de
påföljande åren har i stort sett all mark enligt beskrivningen blivit styckevis
upplöjd till åker för att sedan läggas igen till äng. Endast en del av ängen
återstår som ouppodlad och enligt beskrivningen skall också denna förbättras
enligt samma metod. Även de åkrar som är inritade i kartan kan beskrivas
som ”åker vilken nyligen varit i bruk”.234 Barchaeus har uppfattningen att
området varit långt mer uppodlat i äldre tider och noterade vid flera tillfällen
under sin resa i trakterna kring Göteborg 1773 spår av tidigare åkermark i
ängarna och utmarken.235 Han skriver också att all bördig mark på Göteborg
landerier, ca 977 tunnland, under 1770-talet brukas i växelbruk.236 Det beskrivna sättet att förbättra ängsmarken genom korta perioder av uppodling
med en kombination av olika grödor, vete, korn, råg, havre och ärtor, och
232
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sedan insådd av väpling (klöver) eller höfrö237, blev generellt vanlig först
under 1800-talet senare hälft. Växelbruket utan träda krävde mycket gödsel
och ytterligare orsak till det tidiga införandet på landerierna kan ha var den
rika tillgången på gödsel från Göteborg. Närheten till staden gjorde också att
det knappast rådde någon brist på arbetsfolk, vilket förenklade uppodlingarna.238 Området var utmärkande för sin prioritering av boskapsskötsel,
något som bland annat kan ses i de tidiga skattläggningarna, som beräknades
på produktionen i smör.239 Att boskapen har huvudrollen även på Marieholm
kan ses i relationen mellan åker, äng och bete i de tidiga kartorna. Detta blir
särskilt tydligt efter 1639 då landeriet utökas med den mycket sanka holmen
som på södra delen var en sidlänt äng och på den norra delen var bete som
enligt kartan 1696 skulle räcka till 30 nöt.240 Växelbruket i ängsmarken kan
också kopplas till boskapsdriften och en prioritering av ängsmarken. Huvudsyftet med den periodvisa uppodlingen av åker i ängen var troligen i första
hand att förbättra avkastningen från ängsmarken som hade stor betydelse för
boskapen.

Gödselintensiv odling
Gödseln var betydelsefull för jordbruket och på 1770-talet fraktades stora
mängder ut från staden till landeriernas jordar. På Bakaregården fanns till
och med en man anställd som dagligen körde 3–4 körningar in till Göteborg
för att hämta gödsel, latrin och sopor. De andra landeriinnehavarna gick inte
lika långt men många göteborgare körde gödsel till sina gårdar antingen med
kärror eller på pråmar. Det starka beroendet av gödsel ledde till att det fanns
en allmän oro för prishöjningar eftersom man fick betala för den gödsel och
latrin man lät hämta.241 Gödselpriset spelade en stor roll i kostnaden för nyodling då man första året la ut 400–500 lass på tunnlandet. Det gjorde att
man i det beskrivna exemplet på landeriet Qviberg först på tredje året kunde
börja räkna med någon vinst från nyodlingen.242 I Barchaeus resebeskrivning
från 1773 finns indikationer på att bruket av stora mängder gödsel, mer än
den egna boskapen producerade, funnits redan under de holländska böndernas tid. Barchaeus beskriver att på det tidigare holländska landeriet Qviberg,
men även på andra landerier, fanns en inhägnad vid vattnet för den gödsel
som fraktades med båtar från staden. De skall ha kallats kajen efter ett holländskt ord kaj som enligt Barchaeus betydde stängsel av brädor med tre
väggar.243 Kooi på nederländska betyder hållare eller bur.
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På Härlanda, som enligt Cederbourg och Almquist hade holländska bönder
som tidigare besittare, beskriver Barchuaes, den 29 juli 1773, att det bedrivs
ett slags holländeri.244 Fler belägg för en påverkan från de holländska bönderna ger Barchaeus resedagbok från hans besök på de tidigare holländska
landerierna. För Gamlestaden anges i 1696 års karta all mark som äng och
bete men när Barchaeus besökte Gamlestaden år 1773 blev han förevisad en
del av gårdens trädgård där det fanns lämningar av planteringar som ansågs
vara rester från den holländska tiden.245 På Gamlestadslanderiet Kristinedal,
tidigare holländskt, berättas för Barchaeus att ”konsten att upptaga äng” varit
i bruk långt innan en rådman Enerot kommit dit på 1740-talet.246 Detta sammantaget med kopplingen mellan kajen och holländarna talar för att växelbruket i ängarna förekommit långt tidigare och kan ha praktiserats redan av
de holländska bönderna. Det finns indikationer på att dikning och upptagande av åkermark i ängarna kan kopplas till Göteborg. Barchaeus beskriver
nämligen vid två tillfällen ett liknande förfarande i sin beskrivning av
Halland och kallar då detta bruk för ”Göteborgs-vis”. Vid Ås kloster ser han
ett fält i en utmark som inhägnats med fredsdiken och murar. Fältet, en myrjord, är indelat med 2-3 alnar djupa diken i 12 alnars breda tegar med gräsrika ängar igenladgda på ”Göteborgs-vis, efter säd och gödning”.247 Även på
säteriet Särö i Släp, 5 km nordväst om Kungsbacka, har Fru Otterdahl på
Göteborgsvis nyligen upptagit 14 tunnland åker och mycket mark har röjts
och dikats.248

Slutsatser
De svenska kontakterna med Holland var omfattande redan på 1600-talet.
Holländarna hade stort inflytande, inte bara på ämbetsmannanivå vid utformningen och uppbyggnaden av staden Göteborg utan även på Göteborgs
stadsjordar, som blev koloniserade av holländska bönder. Syftet med att de
holländska bönderna kallades in till Göteborg var att de på holländskt vis
genom dikning skulle göra det möjligt att bedriva odling, boskapsskötsel och
mejerihantering på stadsjordarna, landerierna, som var låglänta och blöta.
Att man valde att kalla in holländarna tyder både på att man var medveten
om att de våta markerna var möjliga att odla och att man hade vetskap om att
detta gjordes i Holland. Ett alternativ till att kalla in just bönder hade varit att
anställa svenskar som efter någon holländsk experts anvisningar dikat och
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odlat markerna, vilket litteraturen anger var vanligaste förfarandet efter sekelskiftet 1600 då holländarna var inblandade i uppodling av myrmarker i
övriga Europa. Att så inte var fallet i Göteborg kan visa att man här ansåg att
det behövdes erfarna bönder vid odling av myrmarkerna liksom till mejerihanteringen. Att de holländska bönderna hade en efterfrågad kunskap kan
ses då de i Göteborg fick en stark ställning. Detta indikeras av långtgående
privilegier samt att det gjordes ansträngningar både för att kvarhålla dem och
för att locka ytterligare fler holländska bönder till landet. De holländska
bönderna fick igenom sina krav både när det gällde användandet av det holländska ytmåttet morgen på stadsjordarna och i den konflikt om villkoren för
besittningen där kungen uttalar sig till holländarnas fördel.
De holländska bönderna skulle på egen bekostnad dika sin mark både för
torrläggning och för att markera gränsen. Sådana diken kan återfinnas i kartor från 1700-talet. Förutom torrläggning och uppodling ville man också att
de med rationell boskapsdrift och mejeriverksamhet skulle förse staden med
ost, smör och mjölk. Boskapsdriften har haft stor betydelse i området liksom
på landerierna. På 1700-talet drevs också på Härlanda ett holländeri. Vid
tiden beskrivs att man sedan länge bedrivit ett gödselkrävande växelbruk i
ängarna på landerierna som kan härröra från de holländska bönderna. Detta
ter sig troligt då holländarna redan under 1100-talet hade kunskap om behovet av omfattande gödsling vid odling av torvjordar. Tidigt skedde detta
genom påfyllnad av åkrarna med den näringsrikare torv och kalkrika lera
som grävdes upp ur dikena.249 Redan under 1600-talet försvinner holländarna
och deras ättlingar från de flesta av landerierna, som övertas av magistratspersoner och omvandlas till herrgårdar, men under tidigt 1800-tal genomförs
en större uppodling av Marieholms sanka holme beskriven som på ”holländskt sätt” med dikning, åkerfyllnad samt gödsling.
Enligt den diskussion som Wiking-Faria för i sin avhandling om agrarrevolutionen i Halland skulle den normala gången för införandet av tidigt växel- eller lindbruk inte bero på en utifrån kommande upplysning. Han menar
att en form av lindbruk med växling mellan åker och ängsytor som han benämner ”det dynamiska ensädet” först kom att användas i det bondedominerade norra Hallands mellanbygd. Wiking-Faria gör en koppling mellan tidiga
förbättringar inom jordbruket, som det tidiga införandet av nya redskap,
förbättrad djurhållning, tidigt storskifte, och det tidiga självägandet samt en
lägre grad av godsinflytande än i övriga delar av Halland.250 Göteborg ligger
strax norr om detta område men bönderna på landerierna platsar inte i kategorin självägande bönder. En argumentation om eventuell överföring från
godsen eller ej är inte heller relevant i fallet Göteborgs landerier, eftersom
processen och ägandet inte passar i de gängse kategorierna. Jag vill göra
tydligt att det här snarare är aktuellt att notera hur Oxenstiernas agerande vid
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inkallandet av de holländska bönderna visar att detta ska betraktas utifrån en
annan skala. Jag menar att inkallandet inte berodde på en slump utan att det
skall ses som ett exempel på hur Oxenstierna i sin roll som representant för
den svenska kronan hade kontakter, vetskap och resurser att inkalla de experter som behövdes till landet. Det visar att det inte bara var vallonerna vid
bruken, de tyska handelsmännen samt andra redan välkända utländska expertgrupper som inkallades till Sverige vid behov utan att även bönder med
specialkunskaper kunde kallas in till jordbruket. Vi ser här hur svenska kronan på en institutionell nivå har en aktiv roll vid inkallandet av de holländska
bönderna till Göteborg och att sedan överföringen av kunnandet i det praktiska bruket av jorden kan ha skett till de bönder som bott i området. Jag
menar att det visar att kronan haft en roll i spridningen av kunnandet till
bönder i området utan att det ska ha skett genom tvång eller direkt påverkan
ovanifrån. Lika väl som att bönderna har bytt erfarenheter eller fått impulser
från andra svenska bönder kan de mycket väl ha gjort det samma med de
holländska bönderna och deras ättlingar. Jag menar däremot inte att de belägg jag framfört kan användas som bevis för att så har skett. Min ståndpunkt är dock att de flexibla och framåtsträvande bönderna i området bör ha
varit lika intresserade av nyheter och intressanta tekniker som praktiserades i
närområdet, oavsett om grannen var en godsägare, holländare eller halländsk
bonde.
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5. Dalkarlarna, resande myrodlingsexperter?

I de tidigare kapitlet har jag behandlat de resande holländska myrodlingsexperterna under 1600-talet. I dagens svenska kartor kan den som är intresserad av myrarna notera ett fenomen som berättar om en annan grupp resande
experter. Figur 18, på följande uppslag, visar tre utsnitt ur olika ekonomiska
kartblad från 1900-talet. I de tre åkrarna som där visas kan man läsa namnet
”Dalkarlskärret”. Följande kapitel kommer jag att ägna åt att utreda vilken
roll dessa dalkarlar hade vid uppodlingen av kärr och mossar. Förutom förekomsten i kartorna är dalkarlarna ständigt återkommande både i 1700-talets
lantbrukslitteratur och i andra historiska källor som rör uppodling av myrar.
Vilken betydelse hade dalkarlarna för uppodlingen av myrmarkerna i Sverige? Var och i vilken omfattning skedde deras arbeten på myrar? Etnologen
Göran Rosander presenterade 1967 sin avhandling Herrarbete: dalfolkets
säsongsvisa arbetsvandringar i jämförande belysning och denna måste fortfarande sägas vara den mest omfattande undersökningen om dalfolkets arbetsvandringar. Trots att hans forskning finns att tillgå måste det konstateras
att den inte kan ge svar på var och i vilken omfattning dalkarlarna arbetat
med uppodling av myrar.
Efter att ha stött på ett antal ”Dalkarlskärret” bestämde jag mig för att
göra en generell undersökning om dessa. Detta har inte bara visat sig vara ett
sätt att få indikationer på att uppodling av myrarna ägt rum på olika platser
och att de givits namn efter dalkarlarna. Det har även visat sig vara ett sätt
att undersöka regionala skillnader, om än med osäkerhet eftersom ortnamnregistret som källa, för den här typen av kvantitativa undersökningar, har
uppenbara brister. Detta ställer krav på försiktighet vid tolkning av resultatet.
I delundersökningen ingår också en analys av det digitala arkivet med rikskanslern Axel Oxenstiernas (1583–1654) brev, där Oxenstiernas anställning
av dalkarlar till nyodling analyserats. Dessutom har förutom tidigare forskning, om arbetsvandringar, Dalarnas jordbruk och teknikutveckling, också
brev och skrifter från 1700-talet behandlats.
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Namnet Dalkarlskärret/mossen – ett spår av dalkarlarnas
arbete
Metod
För att visa på förekomster av namn som tyder på dalkarlarnas delaktighet
vid uppodling av myrar har jag gjort en undersökning med hjälp av ortnamnsregistret som utgör den digitaliserade versionen av det Topografiska
registret i Institutet för språk och folkminnens samlingar.251 Totalt fanns vid
undersökningstillfället 18 län tillgängliga med ca 3,7 miljoner inskannade
och registrerade arkivkort. Varje kort är geografiskt ordnat efter län, härad
och socken och innehåller uppgifter om ortnamnets äldsta belägg och dess
uttal. På vissa av korten förkommer hänvisningar till facklitteratur där namnen tolkas eller behandlas. Det förekommer också beskrivningar av lokala
tolkningar och utsagor om namnens ursprung eller betydelse.
I undersökningen har 17 av de 18 länen tagits med. Undantaget är Kopparbergs län, Dalarna, som inte blir aktuellt för sökning efter namn som vittnar om herrarbetande dalkarlar. I de övriga har en sökning av registret gjorts
efter alla namn, både bebyggelse och naturnamn, som innehåller ”dalkarl”.
Jag har valt bort att söka på enbart ”dal” eftersom det förutom alla namn
relaterade till ”dal”arna innehåller mängder med ”dal” som i ”berg och dal”.
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Figur 18. Tre exempel på åkrar
med namnet ”Dalkarlskärret”
överst Utö i Stockholms skärgård sedan Sätersta Södermanlands län och nederst Tullinge
Stockholms län.
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Figur 19. Av de totalt 588 beläggen för namn som innehåller “dalkarl” visas i kartan
de 241 som syftar på marker, som troligen blivit brukade av eller förändrade av
dalkarlarna, t.ex. Dalkarlskölen, -kärr, -ängen, -maden, -hagen, -skiftet, -mossen
-gärdena, -landerna, -hugget, -vreten, -rödjan, -slätterna, -lyckan och -dikan
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Figur 20. Kartan visar fördelningen länsvis av de totalt 125 akter i SOFI för namnen
”Dalkarlsmossen” och ”Dalkarlskärret”.
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Förekomster av namn med koppling till dalkarlarna
Vid sammanställningen framkom 588 namn som ”Dalkarlsön”, ”Dalkarlsberget”, ”Dalkarlskärret” och ”Dalkarlstorp” med flera. Eftersom det ibland
gjorts noteringar om samma ortnamn vid flera tillfällen kontrollerades de så
att varje objekt bara räknades en gång. Jag har också rensat bort Dalkarlsgruvan, Dalkarlsberget, -sjön, -bäcken, -udden, -torpet, -holme, -backe och
så vidare och försökt finna de namn som syftar på marker som blivit brukade
av eller förändrade av dalkarlarna, exempelvis Dalkarlskölen, -kärret, ängen, -maden, -hagen, -skiftet, -mossen, -gärdena, -landerna, -hugget, vreten, -rödjan, -slätterna, -lyckan och -dikan. Eftersom det finns en notering
på varje kort vad namnet avser, åker, berg, by eller till exempel bäck, kan
man se att samma namn kan användas på olika företeelser. Ett sådant exempel är Dalkarlsbäcken som både avser en bäck och i ett annat fall ett dike.
Det kan vara svårt att veta om även bäcken är ett dike men i sådana fall valde jag att rensa bort bäcken men inte diket. Jag har också i ett fall valt att
räkna med en tjärn i Värmlands län eftersom den bär namnet Dalkarlsäng.
De som blivit kvar efter denna genomgång var totalt 241 dalkarlsnamn
fördelade över landet, så som visas i kartan i figur 19. Ur denna sökning har
sedan namnen som vittnar om myrodling det vill säga Dalkarlskärr/et eller
Dalkarlsmossen/myren/myran skiljts ut och visas i kartan i figur 20. Då har
inte namn som dalkarlskölen räknats i denna kategori trots att kölen lokalt
använts för avlägsna kärrängar. Orsaken till detta är att det hade varit en för
stor uppgift att utreda alla lokala variationer av namn till myrar och myrängar.
Dalkarlsnamn förekommer vanligast i Stockholms, Södermanland och
Östergötlands län. Resultatet tycks stämma väl överens med de områden dit
Rosander menar att dalkarlarnas arbetsvandringarna i första hand gått. Se
figur 21. I de mest sydliga och de mest nordliga länen förekommer inga
”dalkarlsnamn” alls. Avsaknaden av dalkarlsnamn i län som geografiskt låg
utanför de vanliga målorterna för arbetsvandringarna från Dalarna tycks
bekräfta att namnen verkligen gavs till platser där dalkarlarna verkat, och
inte till andra platser. Detta kanske annars inte hade varit helt självklart, om
än mycket troligt. Man hade exempelvis kunnat tänka sig att en viss typ av
mark kommit att kallas ”dalkarlskärr” eller liknande på grund av någon annan association till dalkarlarna än att dalkarlar nödvändigtvis arbetat just där.
Så tycks det nu inte vara, vilket styrker undersökningens relevans. Att det
finns en koppling mellan dalkarlsnamn och dalkarlarnas arbete kan också
beläggas i flera fall genom att det i texten till kartorna där till exempel ett
”Dalkarlskärret” förekommer står angivet att dalkarlar arbetet med till exempel röjning eller rothuggning av kärret. Namnen tycks också vara vanligast i de län där man kan anta att det funnits en ekonomi, framför allt gods,
som hade råd att anställa dalkarlarna.
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Sammantaget menar jag att det talar för att den bild som ortnamnsundersökningen ger av omfattningen och fördelningen av dalkarlarnas arbete på myrarna är relevant. Undersökningen tyder på en ganska tydlig geografisk avgränsning i dalkarlarnas direkta påverkan på myrarna.

Figur 21. Schematisk bild
av den svenska säsongsarbetsvandringen omkring år
1750 ur Rosander 1967.
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Att undersökningen inte kan visa på antal blir tydligt om man betänker att
alla marker som röjdes, dikades eller rothöggs av dalkarlar knappast fick
dalkarlsnamn. Man ska därför se antalet namn som redovisas i kartan ovan
som en mindre del av det verkliga antalet utdikningar som genomfördes av
dalkarlar, då det verkliga antalet med säkerhet är högre. Hur mycket högre är
svårt att säga, men troligtvis kan man argumentera för att betydligt högre. Ett
argument är att då ortnamn identifierar en enskild plats, kan det inte ges till
två uppodlingar inom samma äga eller samma område. Mot uppfattningen att
dalkarlarnas arbete med nyodling bara undantagsvis skulle var kopplat till
myrarna talar undersökningens resultat som i Stockholms län visar att 52 av
de 88 dalkarlsnamnen, inom den utvalda kategorin, är namn på kärr eller
mossar.

De arbetsvandrade dalkarlarna
Från vissa bygder, till exempel Sjuhäradsbygden och Dalarna, företogs regelbundet arbetsvandringar över stora områden för avsättning av hemslöjd
eller till vissa koncentrerade arbetsmarknader för säsongsmässiga extraförtjänster.252 Termen herrarbete finns belagd i Dalarna sedan 1600-talet och har
använts för att beskriva säsongsarbetet som ofta utfördes hos herrskapsfolk.253 I sin undersökning använder Rosander termen säsongsarbete enligt
följande definition:
frivilligt arbete utom socknen av industri- eller grovarbeteskaraktär och utan
konstnärligt, affärs- eller småhantverksmässig anstrykning under den ungefärliga tidrymden ett par veckor–tre kvartal, helst återkommande under flera
år; målorten skall vara belägen så långt bort från hemmet, att dygnsvilan ej
normalt äger rum därstädes.254

Under sommaren fanns både det största arbetsbehovet i det egna jordbruket
samtidigt som möjligheten var som störst till herrarbete. Det gjorde att
många dalkarlar delade in sitt säsongsarbete i två delar för att kunna medverka i slåtter och skörd på den egna gården.255 En grupp som Rosander inte
räknar in bland herrarbetarna är lösarbetarna. Lösarbetaren lever uteslutande
på tillfälliga sysslor, där sådana erbjuds, och har inte den tidigare nämnda
tydliga återkopplingen till hembygden och jordbruket.256
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Arbeten med röjning, dikning och rothuggning.
Det äldsta belägget för herrarbete generellt är från år 1504 och gäller de dalkarlar som arbetade vid Kopparberget, troligen främst med vedhuggning.
Andra tidiga uppgifter är till exempel då Gustav Vasa år 1546 talade om
dalkarlarna och norrlänningarna som vandrande tröskare i Uppland, Sörmland och andra platser i riket och då Karl IX år 1604 omnämner dalkarlar
som röjde mark. Att arbetsvandrare arbetat med röjning och rothuggning
finns väl belagt i källorna från tidigt 1600-tal.257 Bland Axel Oxenstiernas
bevarade brev (1637–1654) finns ett trettiotal som behandlar dalkarlarnas
anställning för i första hand röjning och rothuggning men även dikning på 13
namngivna platser.258 I Jämtlands läns hushållningssällskaps handlingar från
år 1825 uppges att herrarbetare från Älvdalen, eventuellt även från Mora,
under mer än 50 år har arbetat med att bryta mark och dika.259 När Linné
nämnde den viktigaste inkomsten näst jordbruket i de olika socknarna skrev
han:
Det, som slipstensgruva för Orsa socken, dikande för Mora, laggande för
Älvdalen, skjutande för Särna, smidande i Lima, skinnande för Malung, är
här för Nås pastorat kubbars huggande och transporterande till Falun.260

Rosander har gått igenom de uppgifter om de utvandrade herrarbetarna som
finns kopplade till varje socken. Arbete med dikandet finns det belägg för
från sex socknar förutom Mora. Han har hanterat Västerbergslagens socknar
som ett område. Det tidigaste beläggen Rosander beskriver för de olika
socknarna är från 1600-talet till slutet av 1700-talet.261 Dessa socknar kan ses
i figur 23. Hans Forssell skrev i sitt inträdestal i Kungl. Vitterhets-, Historieoch Antikvitets-akademien den 17 Februari 1880, Anteckningar om Sveriges
jordbruksnäring i sextonde seklet, att det under 1570-talet saknades den stora
lösa befolkning som under 1880-talet arbetade med jordbruk, järnvägsbyggande och skogshuggande. Forssell skrev:
Endast dalkarlar och någon gång helsingedrängar synas redan vid denna tid
hafva vandrat i bygderna på arbetsförtjenst; man påträffar understundom vid
de kungliga gårdarne i Upland , i Vestmanland, i Östergötland dylika dalkarlar såsom >>dikare>> murare eller timmermän…262
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Figur 22. Dalasocknar till vilka
Rosander funnit belägg för att
herrarbetarna vandrat ut på arbete med dikning. Rättvik även
rothuggning. Jag har här valt en
sockenindelning från ca år 1900.

Forssell beskrev också vid sin genomgång, av vilken arbetsinsats som behövdes i jordbruket under 1500-talet, hur det utöver dagsverken ofta anlitades särskilt inhyrt folk för utförandet av större dikningar. Som exempel anger han ”från räkenskaperna för Vadstena 1557: >>till 12 dikare som dikat
3,092 famnar i Sarby och Kedjevads gärden, famnen 7 penn.;-vid Konungsbro gård 1558:till 10 dikare för 2,091 famnar ; vid Norrköpings gård
1558:till 11 dikare för 4,490 famnar; vid Tuna gård 1595: 25 dikare för
3,351 famnar; Linköpings gård 155 : 900 famnar dike 4 penn:r famnen.”263
Rosander skriver att det vid 1600-talets mitt finns herrarbetare både på
Öland, i Blekinge och Västergötland. De anställdes även till rensning av
diken och till kanalbyggen så som bygget av Göta kanal där ett par tusen
dalkarlar var i arbete år 1813. Dalkarlar anställdes också för kanalgrävning
vid sjösänkningar. Ett exempel som Rosander nämner är sjösänkningen i
Vattholma, Uppland, år 1759 där 115 dalkarlar arbetade.264
Det blir vid dessa sammanställningar tydligt att grupper av dalkarlar åtagit sig dikningsarbeten från åtminstone 1500-talets mitt.
För Rättvik nämns exempel på rothuggning som enligt Rosander är en
term som används för brytning av ny mark och för återställande av ängar
efter igenväxning. Rothuggning är en av de äldsta sysslorna för herrarbetarna.265
263
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Figur 23. Herrarbetessysslornas tidsaktualitet. Källa: Rosander 1967, s. 326

I Kalmar län finns också belägg för namnet ”Rothuggaren” på en mosse,
”Rothuggaremaden” på en odlad mosse, flera ”Rothuggarekärret” på kärr
eller åker samt flera ”Rothugget” på åkermark.266 Detta tyder på att rothuggningen inte enbart skett på fastmark utan även vid uppodlingen av myrarna.
När Linné under sin Skåneresa 1749 beskrev hur man på Lärkesholm använde dammar för att rensa myrytan talade han om dessa dammar som
”långt bättre än någon dalkarl”.267 Det han då syftade på måste med största
sannolikhet vara de arbetsvandrande dalkarlarna.
Linne skrev också som tidigare nämnts vid två tillfällen under sin Dalaresa om dalaböndernas herrarbete. I första hand var det morakarlarna som enligt Linné nödgades att vid påsktider vandra neråt i landet då Mora socken
var mager på spannmål. Noteringen skrivs då han den 10 juli beskrev Älvdalen:
Folket i denna socken går inte ned i andra provinser att arbeta som morakarlarna. Emedan Mora socken är mycket mager på spannmål, ej heller har någon annan särdeles förmån, varigenom penningar vinnas kunna till nödiga utlagor och omistligt bröd. Ty nödgas mest allt manfolket över hela socken i
påsktiden neråt landet att där arbeta med uthuggande, gravande, murande, dikande, timrande; varuti de till midsommartiden kontinuera, då de gå tillbaka
igen hem till sin höst. Kvinnfolken emellertid driva åkerbruket. När allt är inbärgat, resa de andra gången ned och bliva kvar intill Allhelgonatid.268
266
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Figur 24. Fiskmansbo – Uppsala
län år 1705. Dalkarlskärret på koncept (övre) och renovation (undre).
I kartorna är Dalkarlskärret en del i
skogstäckt kärr. Notera att det inte
ritats in träd i Dalkarlskärret på
konceptet samt att det skiljs av från
den norra delen av kärret som har
träd. Detta tyder på att kärret med
största sannolikhet rothuggits av
dalkarlarna.

Nyodling med röjning och rothuggning beskrivs alltså som en av dalkarlarnas äldsta arbetsuppgifter. Att även detta liksom dikning har koppling till
bruket av myrmarkerna visar både de beskrivna namnen, som kopplar samman rothuggning och myrmarker, samt Linnés beskrivning som indikerar att
det finns en koppling mellan dalkarlarnas arbetet med röjning och myrmarkerna. Detta styrker den bild som ortnamnsundersökningen visat. Det vill
säga att dalkarlarna har arbetat med omvandling av myrmarker under sina
arbetsvandringar.
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Dalajordbruket eftersatt eller förebild?
Hur såg då jordbruket ut hemma i Dalarna? Hur beskrivs detta under 1700talet? Enligt Rosanders beskrivning var jordbruket främst i övre Dalarna,
under 1700-talets slut och 1800-talet, skött med ålderdomliga metoder. Även
dikningen beskrivs som eftersatt och senare, vid sekelskiftet 1900, var andelen täckdikade åkrar låg.269 Historikern Anna Götlind lyfter fram 1787 års
Kungl. Maj:ts kommission som hade uppdrag att kartlägga böndernas situation för ”Dalortens upphjälpande”. Jordbruket beskrivs i kommissionens
rapport som varande i stort förfall och ett folk som levde på ”kanten av elände och undergång”. Orsakerna bakom ortens problem anges delvis ha varit
det kärva klimatet men huvudsakligen lyfter kommissionen fram hemmansklyvningen med påföljande omfattande ägoblandning och skogarnas och
mossarnas samfällda bruk.270 Hemmansklyvningen i Dalarna var större än i
många andra delar av landet. Det beror till stor del på det arvssystem som
tillämpades i Dalarna. Systemet kallas realarv och går i huvudsak ut på att en
fördelning av arvet sker mellan alla syskon i en syskonskara vid ett arvsskifte. Dess motsatts är förstfödslorätt.271 Internationellt sett förekommer också
realarvssystem ofta i bergstrakter och i områden med en diversifierad försörjningsbas där åkerbruket ofta haft en svag ställning.272
Schultze beskriver dock 1743 hur dalabefolkningen och i första hand
bergslagsmännen brukar och utvidgar sina små åkrar och ängar mycket effektivt. Han lyfter i detta sammanhang fram ett ordspråk ”hwad man minst
äger utaf, thet skötar man bäst” och menar att han på sina resor aldrig sett
mer diken brukas än i Västmanland och Faluns bergslag.273 Även historikern
Pablo Wiking-Faria lyfter fram exempel på denna ståndpunkt när han citerar
Förslag till lanthushållningens upphjälpande i Dalarne 1776 och menar att
dalabönderna var mycket skickliga jordbrukare och fick goda skördar av de
knappt tilltagna och magra jordarna.274 Detta har på senare tid även bekräftats
av agrarhistorikern Jesper Larsson i hans studie av lindbruket i södra Norrland och Dalarna under 1700-talet och 1800-talets början. Lindbruket var en
tidig form av växelbruk där man förbättrade ängen genom upplöjning och ett
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års sådd. Linné syftar troligen på lindbruket då han år 1741 skriver ”Ni
kommer att se att odling av gräs och foderväxter allra bäst utföres av Kopparbergsborna…”275
Wiking-Faria beskriver hur man från 1730-talet runt Falun kunde se att
man även börjat lägga igen åkern till äng och år 1734 hade troligen Kopparbergs tingslag övergivit tvåsädet och lagt om nästan all åker och äng i lindbruk.276 Larsson menar dock att lindjorden i första hand utgjordes av tidigare
ängar och nyodlingar och inte innebar ett övergivande av ett odlingssystem.277
Realarvet och den omfattande hemmansklyvningen sågs av samtiden som
ett hot mot befolkningens försörjning. I 1700-talets beskrivningar har man
ensidigt lagt fokus på tillgången av åkermark och därför inte uppmärksammat Dalarnas väl fungerade system, där utmarken hade en avgörande betydelse för försörjningen. Schultzes text om åker- och ängsbruket vid Stora
Kopparberget visar dock att denna åsikt inte gällde för alla, då Schultze menar att jorddelningen i Dalarna till och med var bättre än besittningsrätten.278
Genomgående hänvisas det till dalkarlarna men kvinnorna i Dalarna hade
en särdeles betydande roll i försörjningen. Realarvet innebar inte en helt
jämn fördelning av ägorna utan sönerna kunde få en större, del ofta i tomt
och åkrar, medan döttrarna ofta fick delar i ängar, utmarker eller fäboställen.279 Här kan en koppling mellan arbetsfördelningen inom hushållet ses, där
kvinnorna hade ansvar för boskapen och mjölkförädlingen. Markerna som
var kopplade till boskapen var just ängar, utmarker och fäbodar och var troligen inte ansedda som den sämre delen av arvet. Det påståendet baserar jag
på Jesper Larssons resonemang där han visar att dalaböndernas framgång
berodde på det specialiserade arbetet med fokus på djurhållning som från
mitten av 1500-talet utfördes av kvinnorna. Detta var också i förlängningen
orsaken till att dalabönderna, från 1700-talets början till mitten av 1800-talet,
utmärker sig inom jordbruksutvecklingen.280

Dalaböndernas redskap
Dalaböndernas redskap ansågs vara ålderdomliga med undantag för dalplogen. Det var en effektiv plog på lättare jordar då en kunde dras av en enda
häst.281 Linnés beskrivning av dalplogen i sin reseberättelse från år 1734 är
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det första belägget på förekomst av plog med järnvändskiva i Sverige.282
Ekonomhistorikern Carl-Johan Gadd menar att man genom övergången till
järnplogen från träplog kunde reducera antalet dragdjur, vilket ledde till att
behovet av foderproducerande arealer minskade och mer av gårdens jord
kunde odlas upp. Vid övergång från årder blev effekten besparing både av
arbetskraft och jord.283
Wiking-Faria framför att en förutsättning för det effektiva lindbruket och
nyodlingen i Dalarna var bruket av både järnplog med svängd vändskiva och
rist. Det minskade behovet av dragare bidrog till att man kunde öka antalet
mjölkkor och därmed få mer gödsel. Gödseln beskrivs som en förutsättning
för nya lindor och nyodlingar.284 År 1742 beskriver Linnés svärfar, läkaren
Johan Moraeus, efter egna erfarenheter, ängsbruket i Faluns bergslag. Han
menar att den ökade gödselmängden berodde på att den ökade höskörden
gjorde det möjligt att föda mer boskap, varpå man fick tillgång till mer gödsel.285 Dalplogen kan också ha haft betydelse för möjligheten att genomföra
nyodling och uppodling av myrarna i Dalarna. Något som talar för ett sådant
resonemang är de indikationer som finns angående spridningen av plog och
myrodling på sydsvenska höglandet. Den västgötske folklivsforskaren Linnar Linnarsson beskriver hur plogen, då den först kom i bruk, användes för
att plöja upp mossarna. Han menar att den i huvudsak ansågs vara ett redskap för detta arbete då den gick under namnet maaplog, där maa syftar på
mad som är ett namn på våta ängar. Det är dock oklart vilken tid Linnarsson
syftar på.286 Att det inte var så, att lindbruket måste föregås av ett införande
av plog, blir dock tydligt i och med att det redan på 1400-talet förekom lindbruk i Dalarna. Lindbruket fick dock en större spridning vid sekelskiftet
1700 i södra Dalarna.287 Samtidigt med ökat antal förekomster av dalplogar
och den kraftiga befolkningsökningen i Bergslagen kan man se att lindbruket
expanderar i södra Norrland och övriga Dalarna. Vid 1700-talets mitt kan
lindbruk ses i Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland samt delar av Jämtland och Härjedalen.288 Dalkarlarna ska enligt Utterströms Jordbrukets arbetare inte ha fört med sig sin dalplog på resorna vilket däremot
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fryksdalingarna gjorde, som förde med sig både häst och värmlandsplog. De
arbetsvandrande värmlänningarna var specialister på nyodling och har
många likheter med dalkarlarna. Men även om några exempel från slutet av
1700-talet finns, blev värmlänningarnas arbetsvandringar vanliga först efter
år 1800.289 Att jag valt att helt fokusera på dalfolkets arbetsvandingar beror
också på att jag inte mött värmländska arbetsvandrare i den 1700talslitteratur eller de historiska kartor som behandlas i avhandlingen.
I 1700-talets lantbrukslitteratur, som beskriver myrodlingen återkommer
däremot ständigt beskrivningar av dalkarlarna. Ett exempel är Kungl. Vetenskapsakademiledamoten och finske professorn Pehr Adrian Gadds skrift från
1772 där han beskriver hur det i skogsbevuxna kärr var bäst att ”rothugga på
dalkarlarnas sätt”. Han refererar här till Schultze 1743 som beskriver hur
man med hjälp av rotyxan högg av trädets sidorötter och sedan med rep eller
genom att dra i grenarna välte trädet så att roten drogs upp.290 Gadd hänvisar,
i sin beskrivning av hur den rothuggna marken skall hägnas, till Johan Brauners Försök om åker och äng utgiven 1749.291 Efter att marken rothuggits
kunde laggarna ”upptagas till åkertägter”. Först användes en plogrist och
efter plöjdes med en dalplog. Risten användes för att plöja längs med och de
trädrötter som påträffas och inte kan skäras av bryts upp ur marken. När
dalplogen sedan används plöjer man tvärs över ristfårorna och marken blir
som skuren i tärningar vilka lätt kan vändas.292 Gadd gör också 1773 en beskrivning av den speciella yxa som används av dalkarlarna kallad rotyxa.293

Figur 25. Planch från Schultzes Om sättet at bruka åker och äng wid stora Kopparberget och omkring Fahlu stad… 1743. De i texten beskrivna redskapen är figur 7
rotyxa och figur 4 dalplogen. Dessa bilder återges även i Gadd 1773. Reproduktion:
Kungliga biblioteket
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Schultze beskriver 1743 dalplogen, men utöver denna och Gadds beskrivning, som delvis är en upprepning av den från England invandrade fabrikören och jordbruksförfattaren Stephen Bennets Jordmärg 1745, nämns inte
dalplogen i de källor jag studerat då dalkarlarnas arbete som arbetsvandrande
nyodlare eller rothuggare finns beskrivet under 1600- och 1700-talet.294 Det
redskap som man återkommer till är i stället rotyxan som enligt beskrivningarna från början var unik för dalkarlarna. Med tiden kom kunskapen om hur
den skulle användas att spridas genom att man arbetade sida vid sida med
lokalt inhyrda arbetare.295 En liknande spridning skedde av hackebränningen
på myrarna under 1800-talet enligt Bringéus. Denna skulle ha haft en äldre
tradition i Västergötland för att därifrån spridas med vandringsarbetare.296

Nyodling/Uppodling i Dalarna
Hur såg den generella nyodlingen och uppodlingen av myrarna ut i Dalarna
under 1700-talet? Finns det belägg för tidig uppodling av myrarna till åker
eller äng? I landshövdingeberättelserna från andra halvan 1700-talet upprepas ständigt att bönderna av skatteskäl inte anmäler nyodlingar, WikingFaria anser det vara ett tecken på att en ganska stark nyodlingsverksamhet
pågick.297 Han beskriver, i sin undersökning av dalplogen, nyodlingstakten
under mitten av 1700-talet som våldsam. Detta bygger på undersökningar av
revningslängderna. Orsakerna till den omfattande nyodlingen anser han var
både den lag om viss skattefrihet vid nyodling som kom år 1731 samt andra
förklaringar som exemplet i Älvdalen där man beslutat att ingen fick gifta
sig förrän han nyodlat ¼ tunnland jord.298 Götlind konstaterar att ett flertal
dalapräster ägnade sig åt nyodling- och utdikningsverksamhet.299 Ett exempel
är kyrkoherde Wollenius i Mora som år 1743 beviljades skattefrihet för en
uppodling av Lomsmyra, mellan Vika och Utmeland, till åker och äng. År
1767 beviljas han ytterligare privilegier och förmåner för sin uppodling av
jord.300 Det finns också ett på flera sätt intressant brev från morabonden Täpp
Matts Larsson till Mårten Triewald från år 1744 (se även kommande diskus294

Schultze 1743, s. 33; Bringéus 1963, s 31; Stephen Bennet under synonym Sten Biörnsons
Jordmärg, eller Trogna bonda–läro, huru åker och äng bättre böra skötas, ödemarker och
wretar uptagas, hägn och stägn hielpas, afwel och boskap ökas; grundad på sanfärdige egne
rön och försök, och nu wårt kära Swerige, men i synnerhet, almogen til nytta, framgifwen.
Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma, 1745.
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sion) publicerat i Vetenskapsakademiens Handlingar. Täpp Mats beskriver
hur han efter Triewalds instruktion uppodlat en myr.301 I Linnés lärjunge
Anders Tidströms Resa genom Dalarna från 1754 noterar Tidström:
At upodla mossar til åker eller äng brukades här at dika och kjöra qvaters
djup sand på sjelva måssan hvilken förmentes skola förtära måssan och giöra
stellet tjenligt. Försöket var nytt, så at derpå kunde intet gifvas viss försäkran,
om man af sanden hade tilbörlig fördehl och nytta. Om vintren kiöres han dit
och lägges ofvan snjön.302

Noteringen verkar inte vara i första hand för att påpeka att uppodling av
myrarna skedde på platsen utan snarare att metoden med att påföra sand på
myren var en nyhet. År 1750 har också detta beskrivits av Carl Brenners i
Rön om måssars förbättring och upodling genom sand som publicerades
Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar.303 Linnés notering om växtföljden
på myrjorden med endast ett år korn och fem till sex år gräs visar också att
lindbruket även praktiserades på de dikade myrarna.304
Historikern Rosemarie Fiebranz studier från Hälsingland visar på möjligheten till en framgångsrik försörjning med en kombination av binäringar,
nyodling och kraftig hemmansklyvning. Resultaten från Bjuråker förklarar
orsaken till hemmansklyvningen med att man trots ett mindre jordinnehav
ändå kunde säkra försörjningen tack vare svalbruket, den lokala benämningen på lindbruk. Huvudnäringarna var försäljningen av lin, som odlades på
svaljorden, i kombination med transporter och kolning för järnbruken.305 Om
strategin var liknande i Dalarna kan detta vara förklaringen till hur den så illa
sedda hemmansklyvningen kan ha varit en del i ett framgångsrikt dalajordbruk.306 Att produktionen från lindbruket, även i Dalarna, var för avsalu beskrivs också redan år 1742 av Johan Moraeus. Han anger då att orsaken till
lindbrukets uppkomst var det stora behovet av hö till de många hästarna vid
Falu gruva.307
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Specialister eller ej
I ”Een land-book” beskriver Johan Risingh år 1671 att ”Dahlekarlarne .. äro
på affröyningar, Roothuggning och Dijkegrafning kunnige, och förretta thet
arbetet wäl; äro och medh måttigt Underhåld och Löhn benögde.”308 Citatet
visar att dalkarlarna redan mot slutet av 1600-talet ansågs ha kunskap och
kunde genomföra arbeten med röjningar, rothuggning och dikning. Risingh
beskriver dalkarlarnas arbete i ett avsnitt om hur mossar och kärr kan göras
till i första hand ängar men också till åkrar. Han menar dock att uppmätta
diken i kvarter och genomdika mossar ”hörer Wetenskap til/ hwarföre sådane konstnärer förtiandes äre at lära aff/ ”.309
Både dikning och rothuggning beskrivs dock av Rosander som grovarbeten, liksom vägbygge och arbete i gruvor. Övriga sysslor som utförts vid
jordbruket såsom trädgårdsskötsel och lanthushållningen räknas till kategorin lantarbete. Rosander skriver att rothuggningen/nyodlingen var ett tungt
arbete och termen grovarbete skulle också kunna tyda på att Rosander faktiskt tolkar dalkarlarnas insatser som dikare som rena arbetskraftsinsatser
snarare än som teknisk expertis. Rosander säger ändå att dalkarlarna, i den
äldre svenska lantbrukslitteraturen, genomgående beskrivs som specialister
på nyodling. Han tolkar 1700-talets beskrivningar som att nyodlingstekniken
inte var allmänt utövad och att man till de noggranna beskrivningarna om
tillvägagångssättet får rekommendationen att på svårt stenbunden mark bruka ”Dalkarls maner”. Han beskriver hur marken bryts upp, för att avlägsna
stenar, och beskriver sen rothuggning av den eventuella skogen och plöjning
med plog, vilken han anser inte fördes med av dalkarlarna.310 I detta sammanhang uppmärksammar Rosander inte dalkarlarnas arbeten på myrarna
som nyodling utan endast arbeten på fastmark. Rosander för också en diskussion om skillnaden mellan de säsongsarbetare som drevs av nödvändigheten att söka sig arbete och inkomst utanför hembygden och de specialarbetare, som var efterfrågade och tingade och som ofta vandrade på arbete trots
att de inte var tvungna. I den första gruppen finns de vars arbete inte krävde
större förkunskap och arbetet kunde ha utförts av lokal arbetskraft. I den
andra, ingick de som saknade konkurrens från bygdens folk. Rosander nämner bland andra de nyodlande värmlänningarna och menar att även herrarbetarna i de allra flesta fall hörde till den senare gruppen. Men ham skriver
också; ”Alla herrarbetare var emellertid ej specialiserade - tvärt om, arbetsgivarna anställde dem stundom just av den orsaken, att de var användbara i
många sysslor.”311 Han menar ändå att de hade en position som specialister
308
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eftersom de var kända som arbetsamma och duktiga och efterfrågades just
för att de var dalfolk. I ett brev från Oxenstierna till Tessin år 1641, som jag
också senare kommer att återkomma till, framgår att det är dalkarlarna som
påtalat att kärret som de ska rothugga måste dikas först. I det här fallet var
det alltså varken Oxenstierna som beställare, eller för den delen Tessin, som
hade kunskapen om det bästa förfarandet vid omvandlingen av kärret till
äng, utan dalkarlarna.
Hellsann medh Gudh Allzmächtig
Jagh haffver låtit migh berätta monsieur Nicodeme aff desse dalkarlar att
dedh kerret, dee under händerne haffva till rothugga på Saalbiörke egor, är
nogot besverat medh vatn så att de intet bequämligen kunna deres arbete fullföllia medh mindre därtill skaffas both och vatnet egenom dijkande affsleppes. Altså är min begiäran till eder I ville resa dijt till dem, att affsee huru
sigh bäst vill bequema eller giöra låta och effter som I då beskaffenheten finna medh dem afftinga och accordera, på dedh uthi deres arbetande intet hinder i så måtto måtte sättia dem tillbaka, effter såsom iagh särdeles sinnat är
hela kerret så myckit nyttigt finnes till eng låta tillverka och arbeta. Befaller
eder Gudh allzmächtig.
Stockholm denn 3 junii 1641.312

Blivande akademiledamoten baron Johan Brauner skriver år 1751 i Tankar
och försök om åker och äng i sin beskrivning av försöken på säteriet Sandbro
i Uppsala län, om hur dalkarlarna, och en och annan arbetare från socknen,
anlitades till rothuggning året efter att mossen dikats. Brauner beskriver hur
dalkarlarna med tiden blev allt dyrare att anlita och hur sockenborna med
tiden både blev flinka och villiga att utföra arbete med rotyxan.313 Ofta återkommer också denna diskussion om hur dalkarlarna blivit dyra att anställa
och att man propagerar för att deras jobb, med nästan lika gott resultat, bör
kunna genomföras av bygdens eget folk bara de får de rätta redskapen. Brauner beskriver också hur rotyxan kommit i upplänningarnas händer via dalkarlarna och hur de nu tar arbetet och förtjänsten i deras ställe.314
Ytterligare ett exempel på hur man ansåg att dalkarlarnas expertkunskap
skulle tas över av bönderna kan ses i M. G. Craelius landskapsbeskrivning
från Kalmar 1774. Craelius beskriver att rothuggningen snart säkert kommer
genomföras av bönderna själva då det börjats göras av ”berömliga hushållare” på orten. Detta trots att bönderna verkar tro att det bara var dalkarlarna
312
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som kunde konsten att rothugga särskilt sanka platser, som inte kunde svedjas. Craelius menar att arbetet kunde göras bara bönderna gick samman och
inte envist föredrog att arbeta var och en för sig.315 Redan år 1663 beskriver
Schering Rosenhane i sin Oeconomia dalkarlarna som mästare, men också
att de var dyra att anlita. Han skiljer i sitt avsnitt om ängsskötsel mellan
oduglig moras (mosse) och slät mark i skog och kärren som han menar ska
avröjas enligt det sätt som ”i landet brukligt var”. Det verkar ha syftat på
anställning av dalkarlar eftersom han fortsätter i nästa mening:
Och ähr wäl sant adt dalekarlarna ähre mästare till att röija ängen både uthi
huggande och gräffwande äffter the mäd större arbete hugga rotan uthur iorden adt skogen icke snart wäxer igän,316

Att dalkarlarna även skulle haft en speciell teknik för plöjning av nyodlingar
nämner Schultze år 1743 då han beskriver ”Dalkarlen, som med plogen wid
obrukad marks uptagande har bästa maner.”317 Schultze anställer varje höst
dalkarlar på sitt gods i Uppland för att plöja. Han beskriver att han gör detta
både för att hans eget folk inte hinner med allt arbete, men också för att hans
förmögnare grannar ska få kännedom om och möjlighet att lära sig av dalkarlarnas plöjningskunskaper.
Det troliga var att det bara var godsen som hade råd att anställa dalkarlarna då dalkarlarna ansågs dyra ”män såsom the ähre mycket dyra”, men hade
man inte råd med dem skulle man enligt Rosenhane 1663 ändå inte misströsta. Han ansåg att de egna bönderna och drängarna kunde sättas in att röja inte
på dalkarlarnas sätt eller deras hastighet men de ”knåpa skogen bort, att thet
likwäl bliffwer äng.” Sedan beskriver han även hur man ur kärrängen inte
bör gräva ut allt vatten och använder samma ord gräva som i meningen om
dalkarlarna.318 Att dalkarlarna beskrevs som att de blivit lata och oförskämt
dyra med tiden kan tolkas som att de efter en längre tid av arbetsvandringar,
som givit erfarenhet från många genomförda arbeten med gott resultat, var
medvetna om sitt rykte som goda arbetare och kunde ta allt mer betalt.
Beläggen som här presenterats både från beskrivningarna i lantbrukslitteraturen och Oxenstiernas brev visar att dalkarlarna inte bara utgjorde en flitig
arbetskraft utan att man vid slutet av 1600-talet samt under 1700-talet
beskrev hur dalkarna hade en specifik kunskap om hur röjning, rothuggning,
dikning och nyodling skulle ske. Både Oxenstiernabrevet och Craelius beskrivning från 1774 visar att de hade kunskap som var kopplad till bruket av
sanka platser. Att de hade en specifik kunskap visar också de beskrivningar
315
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som talar om spridningen av denna. Schultze beskriver sin ambition att sprida vetskapen om dalkarlarnas speciella kunskap till andra godsägare. Andra
texter visar också att den praktiska kunskapen spridits lokalt till andra bönder då sockenborna arbetat sida vid sida med de inhyrda dalkarlarna.

Attityden till arbetsvandringarna
Trots dalkarlarnas insatser vid nyodling och dikningsarbete i stora delar av
landet visar etnologen Maria Adolfsson att arbetsvandringar inte sågs med
blida ögon från överheten. Hon skriver ”Nej, bondens plats var vid den egna
torvan.”319 Arbetsvandrandet sågs som ett problem och hinder för utvecklingen av jordbruket i Dalarna då det ansågs att åkrar och ängar missköttes
på grund av den långa bortavaron.320 Därför blir det brev från morabonden
från Noret Täpp Matts Larsson till Mårten Triewald som publicerades i vetenskapsakademiens handlingar år 1744 ytterligare intressant. Mårten Triewald var en av akademiens grundare och det framstår i brevet som om han
mött Täpp Matts på dennes arbetsvandring och att Triewald instruerat i hur
myrodling kan genomföras och hur den nya åkern skall gödslas genom
brännodling samt givit Täpp Matts potatis och bovetefrön. Täpp Matts beskriver i brevet sitt lyckade arbete med det 6 tunnland stora kärret eller myren samt att han nu avser stanna vid gården och fortsätta uppodlingarna och
inte gå på arbetsvandring mer. Han beskriver också hur han fått genomföra
projektet mot både sina grannar och sin kullas vilja.321 Om brevet är i handlingarna återgivet exakt som skrivet, kan man förstå Triewalds förtjusning
och vilja att sprida det i tryck. Det är nästan lite för bra, man blir lätt lite
misstänksam mot brevets äkthet, då det både är en röst för myrodling från
allmogen och en dalkarl som talar för att stanna hemma vid gården och förbättra jordbruket istället för att vandra ut på arbete. Texten översattes och
publiceras även på tyska, danska och franska.322 Det visar både att det fanns
en kommunikation mellan de olika språkområdenas vetenskap och hushållningsivrare samt vilken betydelse just denna text ansågs ha haft.
1758 publiceras i vetenskapsakademiens handlingar ytterligare en liknande berättelse om en framgångsrik och fattig bonde som vunnit framgång
bland annat genom myrodling till äng samt genom att ta till vara skogen och
319
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jordens resurser då han ”håller det för et stort fel af en bonde, at sköta annat
än åker, äng och boskap”.323
En mer ovanlig notering som visar att bönderna själva hade en mer positiv bild av resandet beskrivs redan av Barchaeus 1773 då han återger ett
möte med de arbetsvandrande bönderna i Halland. Även här försökte ståndspersoner motverka resandet och Barchaeus skriver att arbetsvandrarna beskrivit dess fördelar bland annat som att ”den vandrande ungdomen får alltid
lära något nyttigt af andras hushållning.”324 Det kan ses som en indikation på
att bönderna själva kan ha haft en helt annan syn på säsongsarbetets nytta för
det egna jordbruket än den negativa bild som spreds av överheten.

Figur 26. Dalkarlskärret på Utö i Stockholms skärgård, ett av de tre exemplen i
inledningen till kapitlet. I kartan ses Dalkarlskärret och Porskärret, de dikade ängarna i grön färg längst ut i högra delen av kartan. De blev genom rothuggning, dikning
och plöjning, uppodlade till mark duglig för både säd och äng tio år före karteringen
år 1791. I en annan del av ägan fanns åkern Silfvergrufsmossen, uppodlad ur djup
rödmossa med porstuvor. Den och två andra åkrar blev år 1775 uppodlade ur utmarken men enligt notering har man redan då kartan fastställs beslutat att de skall läggas
igen till äng. Källa: LSM Ut-Ön 1791A110-3:1
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Slutsatser
Dalkarlarna och deras arbetsvandringar har haft en påverkan inte bara på det
fysiska landskapet, utan även indirekt på våra ortnamn, som i flera fall innehåller ordet ”dalkarl”. Denna undersökning har visat utbredningen av ortnamn med koppling till de arbetsvandrande dalkarlarna. Dalkarlsnamn förekommer vanligast i Stockholms, Södermanland och Östergötlands län. Resultatet tycks stämma väl överens med tidigare forskning som lokaliserat de
områden som dalkarlarnas arbetsvandringarna i första hand gått till. I den
tidigare forskningen har dalkarlarnas roll som arbetskraft vid ängsröjning
noterats, jag har här visat att deras röjning, diknings och rothuggningskunskaper även kan sättas i samband med myrodling. Det är ett samband som
också ortnamnsundersökningen tydligt visar på. Mot uppfattningen att dalkarlarnas arbete med nyodling bara undantagsvis skulle var kopplat till myrarna talar undersökningens resultat som visar att 52 av de 88 dalkarlsnamnen, i den utvalda kategorin, i Stockholms län är namn på kärr eller mossar.
Det är välbelagt att dalkarlar åtagit sig dikningsarbeten från åtminstone
1500-talets mitt. Förutom de belägg Rosander funnit för dalkarlars arbete
med röjning, rothuggning och dikning under 1600-talet visar den här genomförda undersökningen av Oxenstiernas brev att dalkarlarna under första halvan av 1600-tal anställdes av Oxenstierna för i första hand röjning och rothuggning, men även dikning, på 13 namngivna platser.325
Nyodling, röjning och rothuggning beskrivs som några av de arbetsvandrande dalkarlarnas äldsta arbetsuppgifter. Jag har visat att även dessa uppgifter liksom dikningen kan kopplas till bruket av myrmarker. Dalkarlarnas
rothuggning beskrivs som ett sätt att röja våta marker som inte kunde svedjas, och anses under 1700-talet som en för dalkarlarna unik kunskap.326 Risinghs beskrivning 1671 och Oxenstiernas brev från 1641 tyder på att de
redan på 1600-talet utvecklat denna speciella expertis. Kopplingen mellan
rothuggning och myrmarker har också visats genom förekomster av namn
som Rothuggarekärret. Linnés beskrivning från 1749 av dammarna på Lärkesholm indikerar att det finns en koppling mellan dalkarlarnas arbete med
röjning och myrmarker. Detta styrker den bild som ortnamnsundersökningen
visat, det vill säga att dalkarlarna har arbetat med omvandling av myrmarker
under sina arbetsvandringar.
Larsson beskriver hur lindbruket och fäbodriften var viktiga delar av ett
framgångsrikt dalajordbruk. Genom erfarenheter av lindbruket kan dalabönderna ha förfinat sina kunskaper i nyodling och myrodling. Kanske har utökningen av lindbruket delvis skett genom myrodling. Detta kan ligga bakom
dalkarlarnas efterfrågade kunskaper i nyodling, röjning, dikning, rothugg325

Risingh 1671, ss. 11–12; Se källföteckningens sammanställning av de aktuella breven till
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ordet ”dalkarl”
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ning och uppodling av myrar till åker och äng. Linnés notering om växtföljden på myrjorden med endast ett år korn och fem till sex år gräs indikerar att
lindbruket även praktiserades på de dikade myrarna.327 En hypotes skulle
kunna vara att dalkarlarna själva utvecklat dikning och uppodling av myrmarker som en del av lindbruket, något som de sedan blev inhyrda för att
genomföra på andra orter i Sverige där lindbruk inte var praktiserat. 328
Dalkarlarna hade inte bara kunskap och dokumenterad erfarenhet utan
även de redskap som behövdes för myrodling. Kombinationen av deras speciella redskap rotyxan och järnplogen tillsammans med risten ger goda förutsättningar för nyodling på myrar. Oftast beskriven i 1700-tals litteraturen är
rotyxan, men även det kominerade bruket av rotyxa, dalplog och rist vid
upptagande av kärr till åker finns beskrivet år 1773.329 Lindbruket i sig krävde inte plog, det blir tydligt i och med att det redan på 1400-talet förekom
lindbruk i Dalarna.330 Dalaböndernas speciella plog ”Dalplogen” kan senare
ha haft betydelse för möjligheten att genomföra nyodling och uppodling av
myrarna i Dalarna. Det finns också indikationer på att spridningen av plogen
kan vara kopplad till myrodling i andra delar av landet.
Överheten såg arbetsvandringen som ett problem för utvecklingen av
jordbruket i Dalarna, trots att det så ofta beskrivs hur skickliga dalabönderna
var. Brevet från Morabonden Täpp Matts till Triewald från 1744, där dalabonden beskriver sin lyckade myrodling som genomförts efter Triewalds
instruktioner, ser jag som ett exempel på försök med myrodling som var
kopplad till överhetens myrodlingsdiskurs snarare än som en del av det beskrivna dalajordbruket. Istället för enstaka uppodlingar på uppmaning från
Kungl. Vetenskapsakademien menar jag att säsongsarbetet skall ses som en
viktig orsak till jordbruksutvecklingen i Dalarna. Att resandet innebar möjlighet till nya erfarenheter och insikter angående hushållningen beskrivs
redan av Barchaeus 1773.331 Resandet innebar också, som tidigare beskrivits
att den förvärvade kunskapen, samt vetskapen om att dalkarlarna besatt denna, kunde spridas vidare både till godsherrar och andra bönder.
Undersökningen av de skrivna 1700-tals källorna om dalkarlarnas arbete
liksom det faktum att det förekommer så många ortnamn med ledet ”dalkarl”
inom några kustlän i östra Sverige visar sammantaget att dalkarlar under
1700-talet sågs som experter på nyodling på myrmarker och att deras arbete
verkligen påverkade landskapet. Studien indikerar att dalkarlarnas arbetsvandringar hade en omfattande, eller kanske till och med avgörande, betydelse för myrarnas uppodling i denna del av landet.
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Figur 27. 1814 år karta över Götebo i Misterhult socken Kalmar län. Nr 34 visar
Dalkarlsmossen under 1900-talet även kallat Stora Dalgubben. Fotot från 2007 över
samma område visar ett bra exempel på hur omställda myrodlingar kan se ut i dagens landskap. I det här fallet har myrodlingen täckts av skog och vi kan se dikenas
dragning bland träden.
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6. Myrodlingsdiskursen och
vetenskapsakademien

I det föregående kapitlet om dalkarlarnas roll vid uppodlingen av myrar har
jag återgivit flera beskrivningar ur litteraturen från 1700-talet. I detta avsnitt
kommer texter som beskriver myrodling före år 1800 att vara i fokus. Målet
med undersökningen är att visa hur myrodlingsidén uttrycks i texter. Den
följande undersökningen behandlar också relationen mellan myrodlingsdiskursen och praktiken. Jag vill också utreda vilka samband som finns mellan de olika texterna, och om möjligt visa vilka samband som fanns mellan
de olika författarnas beskrivningar. Vilken roll tillskrivs dalkarlarna i texterna? En central fråga har varit om texterna bygger på längre erfarenheter eller
försök samt hur diskursen kring myrodlingen utformats? Vilka idéer har
inspirerat författarna? Undersökningen är inte en diskursanalys utan en
textanalys av delar av 1700-talets lantbrukslitteratur som beskriver uppodlingen av myrarna. Urvalet har skett genom en sökning efter titlar som innehåller mossar, kärr, moras, mossodling, myrodling och myrar i Kungl. Bibliotekets sökverktyg Regina. Dessutom har en genomgång gjorts av ett urval
av de 1700-talsskrifter som i samma register har kategoriserats under Lantbruk Sverige. Utifrån de här skrifterna har sedan materialet utökats med de
texter som de refererar till. Därutöver har delar av de skrifter som kategoriseras under myrodling i Hebbes bibliografiska förteckning över den svenska
lantbrukslitteraturen använts, samt ytterligare någon skrift som nämns i Arrhenius text i Mosskulturföreningens tidskrift och i Runefelts beskrivning i
den tidigare nämnda uppsatsen från 2009.332
En stor del av de texter som ingår i undersökningen kan knytas till Kungl.
vetenskapsakademien och dess medlemmar och täcker i första hand första
delen av 1700-talet. Innan jag redovisar undersökningens resultat är det relevant att förstå i vilken kontext de behandlade texterna tillkommit.
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Kungliga vetenskapsakademien och Oeconomia
För att förstå hur man inom vetenskapen såg på myrarna kan de sättas i ett
sammanhang genom att lyfta fram hur Linnés och hans samtid såg på naturen i stort. Linné ansåg att Gud hade skapat naturen till människans nytta och
förnöjsamhet. Men det var också människans uppgift och ansvar att utnyttja
den för sin hushållning.333 Detta är ett tydligt uttryck för det allmänt rådande
nyttotänkandet. Historikern Donald Worster menar i De ekologiska idéernas
historia att den linneanska natursyn betonar människans uppdrag att exploatera snarare än att bevara. Detta gjorde att anhängare till de linneanska tankarna senare, trots inställningen att naturen skulle beundras som något fulländat, fann stöd för överexploatering av miljön.334
”Oeconomia” var ett ledord och kom under den här tiden först att betyda
hushållningens konst och senare en stats förvaltning av alla sina resurser för
produktion.335 Under 1700-talets början ökade intresset för naturstudier och
rön som grundade sig på erfarenhet, samt hur dessa skulle tillämpas inom det
praktiska och ekonomiska livet.336 Året 1739 instiftades Kungl. vetenskapsakademien på initiativ av vetenskapsmän och hattpolitiker, vilka just hade
tagit makten i riksdagen. Tanken var från början att akademien skulle heta
”Ekonomiska akademien” vilket skulle visa på akademiens inriktning.337
Akademien var tidigt fokuserad på agrara förbättringar och uppodling. Ledamöterna var både vetenskapsmän och provins- eller ”gentlemannaforskare”, det vill säga initierade godsägare, provinsialläkare och präster ute i landet. Att den senare gruppen valdes in i akademien måste ses som en bekräftelse på att de hade en etablerad plats inom vetenskapen.338
Redan under akademins första år utgavs i Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar Faggots Tankar om lantbruk, och huruledes Wetenskaps Akademien ärnar främja dess upodlande.339 Jacob Faggot, veten333
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skapsman och senare bland annat överdirektör för lantmäterikontoret, menar
att Sveriges stora problem vid den här tiden var det stora importbehovet av
säd, vilket försvagade den egna ekonomin och stärkte de ”främmande”. Faggot beklagade i sin skrift att jorden inte brukas på ett klokt sätt och var övertygad om att man på vissa orter skulle kunna dubbla avkastningen med uppodling och rätt skötsel. För att sprida kunskapen om det rätta sättet att
handskas med en rad beskrivna problem, som ängar, åkerbruk, gödsel, säd
och sådd, efterfrågade han skrivna svar ställda till akademien för publicering. Svar började komma redan samma år. Under åren 1739 och 1740 kom
svar från Baron Wrangel, Polhem, Baron Cederhielm och Adlerheim, vilket
visar att intresset för området var spritt och försöksresultat och kunskap
inom området redan fanns tillgängliga.340

Litteraturens koppling till praktiken
Det finns idag en osäkerhet kring lantbrukslitteraturen och dess koppling till
praktiken. Detta belyser historikern Bernard Slicher van Bath då han talar
om 1700-talets jordbruk och det stora gapet som då fanns mellan teori och
praktik. Han menar att de experiment och metoder som beskrevs i litteraturen ofta inte prövades i praktiken. Och även om några prövades och blev
allmänt använda menar Slicher van Bath att lantbrukslitteraturen varken är
berättelsen om den förbättrade hushållningen (New Husbandry) eller vad
som fanns innan dess. Eftersom lantbrukslitteraturen är skriven av ivrarna
för förnyelse menar Slicher van Bath att:
These last were so convinced of their own superiority that they depicted the
old ways in darkest colours. They regarded themselves too much as the
bringers of light into the obscurity of ignorance and backwardness to be able
to see the situation as it really was.341

Historikern Joan Thirsk för fram motsatt åsikt om den engelska lantbrukslitteraturen. Hon menar att alla författarna fanns inom samma sociala klass och
alla önskade att deras gods skulle skötas så effektivt som möjligt. Thirsk
poängterar att 1500-talets skrifter ofta skrevs av personer med höga positioner, men också av yngre söner till gentlemän som rörde sig i samma kretsar,
men som måste förtjäna sitt levebröd. Ofta blev de jordbrukare som också
själva fick gå bakom plogen och inte bara se sina tjänare arbeta. Därför förtjänar hushållningslitteraturen noggrann läsning eftersom deras författare

340

Kongl. Swenska Wetenskapsacademiens handlingar för åren 1739–1740 Vol I s. 291, 354,
362 & 366.
341
Slicher van Bath, Bernhard H. (1966). The agrarian history of western Europe A.D. 500–
1850. Repr. London, ss. 239–240
113

ofta var kompetenta och ibland ytterst kvalificerade inom ämnet.342 Detta
gäller även för senare litteratur och Thirsk lyfter fram att författarna under
det tidiga 1700-talet lade stor vikt vid att ge sina läsare bästa möjliga hjälp.
De läste tillgänglig litteratur, studerade arbetet hos de flitigaste hushållare
(husbandsmen) och la till sina egna erfarenheter, efter att ingående ha diskuterat dem med andra författare.343 De svenska förhållandena har tidigare beskrivits av idéhistorikern Erland Mårald. Han beskriver att:
Spridningen av jordbruksvetenskapliga idéer var ett barn av 1700-talets upplysning. Vetenskapsakademien och senare Lantbruksakademien har genom
sina tidskrifter och publicering av böcker spridit de senaste rönen ut över landet. Detta hade emellertid främst nått ut till andra ”upplysta” gentlemän på
godsen, som under konstlade och kostsamma former tvingade sina underlydande att genomföra dem. Att ägna sig åt lantbruksvetenskap blev ett kulturellt kapital vid sidan av konst och litteratur.344

Denna beskrivning ligger snarast i linje med van Baths argumentation. De
två olika synsätten gör att det, förutom en utredning om hur myrodlingen
beskrivs i litteraturen, också är det relevant att fråga hur kopplingen mellan
litteraturen och praktiken ser ut i detta specifika fallet?

Myrodling i 1700-talets hushållningslitteratur
Nämns myrarna som möjlig odlingsmark i texter före år 1700?
I de tidiga svenska hushållningsskrifterna återfinns få direkta beskrivningar
av myrodling. Däremot kan beskrivningar om dikning av åkermarken ses, till
exempel i Peder Månsson Bondakonst, från 1500-talets början, där en kort
passage om dikning anger att ”Än är jorden waath haffwandis sma säff, tha
graffwes dike at I hon kan törkas,”. Det vill säga att om jorden är våt och
beväxt med säv kan man genom att gräva diken få den att torka.345 I Schering
Rosenhanes Oeconomia från 1662 beskrivs hur åkern kan hållas torr genom
att djupa diken grävs omkring åkern eller genom att jorden läggs upp i ryg342
Thirsk, Joan (red.) (1985). Agricultural innovations and their diffusion. I The agrarian
history of England and Wales. Vol. 5, 1640–1750, 2, Agrarian change. Cambridge: Cambridge U.P. s. 534
343
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344
Mårald, Erland. (1996). Lantbruket före och efter 1840. I Linnér, Björn-Ola.- Svidén,
John. (red) Miljöhistoria på väg. Artiklar presenterade vid Miljöhistorikt Möte 1995. Tema V
Rapport 22. Linköping: 71–81, s. 78
345
Månsson, Peder (1983[ca 1465–1534]). Bondakonst. I Peder Månssons Bondakonst jämte
parallelltexter utg. med inl. och komment. av John Granlund. Samlingar utgivna av Svenska
fornskriftsällskapet, 253 [i. e. 254] s. 24

114

gar.346 I det kapitel som behandlar ängsskötsel tar Rosenhane också upp hur
man kan avvattna ängen om den är så belägen att man genom diken kan tappa den på vatten. Om man sedan plöjer upp den och sår havre kommer den
förvandlas till hårdvall.347 Detta är en tydlig beskrivning av ett dikat lindbruk. Risinghs hushållsbok från 1761, som jag behandlat i samband med
dalkarlarnas arbete, är troligen den första svenska beskrivningen av hur mossar och kärr kan röjas och dikas till åker, äng eller betesvall. Denna beskrivning är kortfattad men innehåller bland annat en instruktion om hur nyttiga
träd skall planteras utmed dikena.348 Johan Risingh var ämbetsman och anses
vara den svenska nationalekonomins förste vetenskaplige författare. Han
tillbringande liksom många andra flera perioder i Europa, bland annat i Holland, England, och Frankrike, och han kom att beskriva Holland som ett
föregångsland inom ekonomin.349 Det är också ”the bedikade länder i Holland” som är hans förebild då han beskriver hur mossar och kärr kan tas i
bruk.350

Myrodling börjar beskrivas
År 1727 publicerades magister Magnus Stridzbergs En grundelig kundskap
om swenska åkerbruket… där han i avsnittet om ängars hävdande i ett stycke
beskriver hur kärr och moras (mossar) kan upparbetas till åker och äng. Han
beskriver en metod som innebar att myrarna skulle avstyckas och dikas med
avfalls- och tvärdiken. Sedan skulle den översta kärrjorden som kastats
samman i högar brännas, varefter man kunde så råg och korn. När man några
år fått säd av jorden brändes den igen och lades i linda till höväxt ”som blir
det yppersta äng.”351 Bringéus menar dock att Stridzbergs skrift inte kan ses
som ett uppenbart belägg för att metoden förekommit i Sverige vid denna
tid.352 Jag gör en liknande bedömning av Christopher Polhems ”Om kiärr och
måssars beredande till åker och äng” i Åtskillige allmänne hushåldsförslag
från 1726. I den korta texten förespråkade Polhem dikning av kärret eller
mossen genom ett djupt korsdike och en vall med en väderkvarn som vänder
346
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sig efter vinden ”nästan som de qwarnae som brukas i Holland”.353 Dessa
texter, liksom Risinghs beskrivning, visar att kunskapen om myrodlingen
fanns inom vetenskapen, men Polhems hänvisning till Holland och beskrivningen av vattenpumpande väderkvarnen gör att den beskrivna metoden
snarast hör hemma utanför Sverige. Troligen bygger den på Polhems läsning
av någon utländsk skrift i ämnet eller, liksom Risinghs text, på observationer
gjorda under en resa.

Myrodlingsmetoder och rön efterfrågas av akademien
Eftersom Polhems beskrivning troligen bygger på ett utländskt exempel är
det intressant att den beskrivningsinstruktion som Faggot publicerade i
Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar år 1741 hade som syfte
att flytta intresset från främmande länders ”geographier och hushållning” till
de svenska förhållandena. Enligt Faggot var de svenska förhållandena okända för samtidens studenter. Detta oroade Faggot som betonade vikten av
kunskap om det egna landet bland dem som en dag skulle ta över rikets styre. Faggots påpekande om bristen på kunskap om det egna landet kan också
ses som en reaktion mot de traditionella bildningsresorna till Europa. Man
såg en problematik i de unga männens resor då de, förutom den risk det innebar att undgå den sociala kontrollen hemma vid, bidrog till att vissa unga
män efter hemkomsten kom att förakta allt inhemskt.354
Enligt Faggots förslag skulle studenter lämna in beskrivningarna för att få
ut sin examen. Beskrivningarna skulle sedan användas som ett komplement
till de landkartor som lantmäteriet hade uppdrag att utföra.
hvarigenom inbyggarne måge bliwa uplyste om Fäderneslandets skeppelse
och orternas rätta läge, hwar uti många härtils bodt som en Främling, och
icke kunnat sätta rätt värde uppå det fagra skick, och underbara blänning med
sjöar, strömmar, skogar och fruktbara ängder om hwarandra, som Fädernesbygden eger fram för måna annor land i welden.355

För första gången blev det enligt Faggot möjligt att, med hjälp av kartorna
och beskrivningarna, få en översikt över hela vattensystem, vilket var av stor
vikt för lantbruket.
Faggots instruktion är indelad i tolv huvudpunkter med totalt 165 delfrågor. I den första avdelningen som rör lantbruket behandlas under fyra rubriker ett sjuttiotal frågor. Att jordmån, åkerbruk, ängar och beteshagar tas upp
bland de första punkterna visar på fokuseringen på de agrara resurserna vid
353
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inventeringen av landet. Senare behandlas bland annat skogen, boskap, jakt
och gruvorna. Under punkten jordbruk frågar han både om ”… huruwida
åkern wäl dikas …” och ”Om duglige platser till Åker och Ängs uptagande
finnas i någon ort ...” samt ställer en rad följdfrågor men direkta frågor om
mossar och kärr kommer under II § Om Äng och Beteshager. Fråga 28 lyder:
Om kärr och måssar äro någorstädes med winning förvandlade til fruktbart
land, och om icke sådant kunde ännu ske mångestädes med måttlig kåstnad

Faggot efterfrågade alltså både exempel på platser där uppodling skett och
undersökningar, som skulle visa på platser, som lönade sig att uppodla. I
nästa fråga gick han vidare i samma spår och det framgår att även om han
efterfrågade hur de på bästa sätt ska hanteras är han medveten om att de kan
brukas och att jordarten under torvlagret i mossen har betydelse:
Hwilka orter mer eller mindre öferflödiga med sumpiga kärr, måssar och moraser; om de äro af åtskilligt slag huru diup Måssa, eller Gytja, Matjord eller
Lera plägar finnas deruti; huru de på bästa sätt synas kunna göras gagnelige
til Åker eller Äng, om der til fordras större eller mindre kåstnad; om Allmogen är oförmögen eller owillig at uptaga dem, och Hwarföre.

Denna text visar att kunskap om möjligheten att odla myrarna fanns och
beskrivningar av metoder och försök kom strax att publiceras. I figur 28 kan
Faggots text 1741 ses som en inledande kategori under titeln Metoder efterfrågas innan de två nästföljande texterna av Schultze och Stenius under Metoder och försök som nu kommer diskuteras.

Myrodlingsoptimism och försök
År 1742 publicerades en Kort underrättelse om kiärr och mossar samt deras
nyttiande,.. som är en omfattande och detaljerad beskrivning av kärr och
mossars uppodling. Författaren av texten var Jacob Stenius (1704–1766), en
finsk präst känd för sitt arbete med dikning och myrodling i Karelen. Han
ska till och med hos allmogen ha gått under namnet Korpi-Jaakko (kärrJakob).356 I skriften görs en noggrann beskrivning av de olika kärr- och
mosstyperna. Han anses vara den första som gjort denna typ av beskrivning
av kärren och mossarnas vegetation.357 Stenius beskrev både svenska och
finska förhållanden och i skriften kan man se en koppling till den finska
kyttningen av myrmark då Stenius bland annat förespråkade bränning av
kärrmullen och svedjande snarare än rothuggning på, som han kallar det,
”Dalkarlarnes sätt”. 358
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Figur 28. Beskrivningar av egna försök samt referenser till andras försök och andras
skrifter i de behandlade skrifterna.
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Metoden för att göra mullkärr tjänliga till äng innebar att man först styckade
upp dem i 30 alnar breda tegar, där grässvålen upphackades och sedan brändes varpå askan breddes ut och besåddes. Denna metod är mycket lik den
som Stridzberg beskrivit 1727. Stenius angav också de hinder som fanns mot
en lyckad uppodling av kärren och mossarna. Här nämnde han fyra huvudproblem; behovet av förlag, det vill säga kostnad på egen räkning, den långa
tid det tog för uppodlingen att bära frukt, brist på arbetskraft och de ”hinder
och förtretligheter af illwillige eller försummlige teggrannar i Bolaget.” Därpå följer sedan förslag på hur problemen ska hanteras. De två första ansåg
han kunde övervinnas eftersom det är en stor vinst för eviga tider som man
vinner med arbetet. Han poängterade att kostnaden ofta är ringa i jämförelse
med den till fastigheten tillagda oskattade åkern eller ängen. Han menade
också att under de 30–40 år man fick vänta, i de fall man önskade göra en
mosse eller mullkärr till äng, kunde man få en fördelaktig sädesväxt utan
gödning. Arbetskraften som behövdes menade Stenius kunde tas bland lösdrivare, lättingar och inhysningar.359
Stenius menade också att den olagliga hemmansklyvningen bidrar till att
hemmanen försvagas. De problem som uppstod mellan teggrannarna beskrev
Stenius som ”icke ringa och synes oförgriperligen på annat sätt än genom
Höga Öfwerhetens hälsosamma och alfwarliga förordnande kunna förekommas”. Behovet av samarbete var stort då utfallsdiket skulle grävas genom hela sankmarken men också då mellandikena grävdes då brist på samordning kunde leda till att hela projektet föll i stå. Stenius skrev också att det
krävs reglering för hägnaderna, då både de diken som grävts trampas igen
och sädesväxten förstörs av ”i otid insläppta kreaturen” då de släpps in på
markerna av de teggrannar som hunnit skörda eller de som ingen skörd haft.
Lösningarna var enligt Stenius att utan någons ansökning skulle kronobetjänten (även kallad fjärdingsmannen, som var lägsta nivån i Landshövdingens
organisation) fördela den sankmark som skall uppodlas mellan grannarna,
helst i stora stycken, och med olika medel förmå delägarna att dika och underhålla sin andel. Stenius nämner avslutningsvis problemen med de kvarndammar och fördämningar som hindrar flödet i de strömmar och åar som
brukas för utflödet av vattnet från utloppsdikena. Han efterfrågade utnämningar av några slussmästare och strömrensare som kunde inkallas vid behov
på delägarnas omkostnad.360
Den skrift som länge ansågs som det främsta uppslagsverket för lantbruket var Magnus Mentzers Swenska åkermannen… en instruktion för lantgodsdrift från år 1727. I denna kan man se att Mentzer var medveten om
lindbrukets existens, men han anger att han inte gör någon beskrivning av
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detta eftersom lindbruksmetoden inte kunde brukas på andra orter.361 Som
tidigare nämnts ger även Moraeus 1742 en mer utförlig beskrivning av lindbruket och i denna nämner han att lindor både fanns på hårdvall och myrjord.362 Året efter Stenius och Moraeus texter publicerades Samuel Schultzes
Om sättet at bruka åker och äng wid stora Kopparberget och omkring Fahlu
stad som redan några år uti Upland med nytta warit försökt; men nu efter
någras åstundan framgifwes där han både beskrev lindbruk, dikning, plöjning och nyodling på myrar. Schultzes text visar tydligt på kopplingen mellan ängsbruket och myrodling i Dalarna. Schultze hänvisade i sitt avsnitt
”om huru kärr och myror, mossar och sumpland skola göras til bärande
hårdwall” till andra svenska författares texter om mineraler och redskap,
bland annat Polhems nyligen uppfunna plog. Men han gör här skillnad mellan deras metoder och det bruket som sker vid Kopparbergslagen. Han menade att det i den samtida litteraturen omdiskuterade brännandet av mossan
och skogen inte var vanligt i Dalarna vilket kan visa på skillnaden i ursprung
mellan myrodlingen i Dalarna och den myrodling som beskrivs i Stenius och
Stridzbergs skrifter. Även i frågan om faran med hemmansklyvningen skiljer
sig de båda texterna markant då Schultze menade att jorddelningen i Dalarna
till och med var bättre än besittningsrätten.363
Schultze hade från början avsett att sända sin uppsats till Kungl. Vetenskapsakademien för publicering men valde sedan att ge ut den som en egen
skrift eftersom den blev för omfattande för att kunna publiceras i akademiens
handlingar. Det tyder på att Schultze hade en position i relation till vetenskapen, samt att han troligen såg sin skrift som ett svar på uppmaningen om
information och försök och rön inom jordbruket. Skriften beskrev sättet att
bruka åker och äng vid Falu kopparbergslag och de försök han själv gjort i
Uppland sedan 1739 med dessa metoder. Schultze beskrev dalkarlarna som
mycket måna om sin åker och äng och dess utökande men menade att de inte
var mästare i detta så som kopparbergsmännen. Till varje bergsfrälsehemman fanns enligt författaren tägter, det vill säga en inhägnad yta skog (4-6
tunnland) med flera lindor. (Dessa var uppbrukande, gödslade, ett år sådda
och sen igenlagda till ängar.) Till skillnad från Mentzer 1727 menade
Schultze att såväl ”myror och kärr” som ”gamalt skogland” kan göras både
till trädesåker och lindor inte bara i Uppland och Falun utan beroende av
jordmånens beskaffenhet även på andra orter. Schultzes mål var att hans
361
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grannar i Uppland skulle följa hans exempel och få mer och bättre vinterfoder för sina djur och dessutom kunna göra sina nu brukade åker- och ängsmarker till sommarbete för djuren.364
Det kan alltså göras skillnad mellan den myrodling som beskrivs i litteraturen där Stenius 1742 har kopplingar till kyttlandsbruket på myrar i Finland
och Schultze 1743 har kopplingar till det specialiserade bruket av myrarna i
samband med åker- och ängsbruket kring bruken i kopparbergslagen. Bringéus gör skillnad mellan det finska kyttlandsbruket och brännodling och menar att det trots att kyttandet nämns i litteraturen under 1700-talet skulle den
ej förekommit i Sverige.365 Detta talar för att den separering jag gjort mellan
de två texternas ursprung ter sig rimlig. Att det är just kyttning som diskuteras under denna tid kan ses då uppgifter om kyttning efterfrågas i Faggots
frågelista.366

Myrodling är lösningen för landet
Under 1740-talet publicerades flera texter där författarna beskrev myrodlingen av landets kärr och mossar som lösningen på landets ekonomiska
problem. En dominerande uppfattning under denna tid var att rikedom för
landet hängde samman med en stor befolkning som till fullo kunde utnyttja
de resurser som naturen gav.367 Man ansåg att landets befolkning måste ökas
och uppodlingen av de då outnyttjade myrarna skulle ge den nya odlingsmark som behövdes då befolkningen skulle växa. Faggot 1746 beskriver att
de stora myrmarkerna borde odlas upp på det allmännas bekostad, nya vägar
dras och för att locka ut befolkningen till de öde markerna borde man också
enligt Faggot minska socknarnas storlek, så avstånden inte blir orimligt
långa från nybyggena till deras närmaste kyrka. Liksom Mennander 1743
och Berch 1746 liknande skrifter beskriver han inte försök eller myrodlingstekniken närmare.368 De här texterna kan snarare ses som exempel på hur
myrodling nu höjs upp från att ha varit en metod inom jordbruket till att få
en politisk betydelse som en del av hushållningsidéologin. Att detta synsätt
inte avtog efter 1740-talet kan ses då även Kalms text Tankar om nödwän-
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digheten at utdika och upodla kärr och mossar i Finland från 1763 kan föras
till denna grupp.369

Figur 29. Schemat visar exempel på kopplingar som fanns mellan några av de vetenskapsmän och författare som nämns som aktörer under 1600- och 1700-talet.
Gifta par i ovaler. Raka linjer mellan generationer. Böjda linjer visar på andra
kopplingar så som genom vänskap och /eller profession.

Metodbeskrivningar sprids
På 1750-talet kommer en ny typ av metodinriktade skrifter, som förutom att
de hänvisar till egna och andras försök även refererar och plagierar andras
texter. Denna grupp av texter kan ses i figur 28 i den nedre kategori Metoder
och försök. Den första skriften, som beskrev myrodling, som verkar fått en
större spridning var troligen Johan (Jan) Brauners Tankar och försök om
åker och äng, med dertil nödiga redskap, som utgavs första gången 1749 och
sedan i minst fyra upplagor till.370 I första upplagan av texten skrev Brauner
om åkerns gödning och sädesslag samt om ”sumpiga åkrar” som med rätt
behandling, det vill säga täta djupa diken med ett avlopp, är mer tacksam än
369
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höglänt åker. I upplagan 1752 har texten utökats och Brauner beskriver förutom allmänt om kärr och mossars uppkomst även dikning och rothuggning
och måttligt svedjande, ristning och plöjning med järnplog. Förutom sina
egna försök på Sandbro, som troligen startades på slutet 1740-talet, beskriver
han i texten försök på två andra uppländska gods; Bielkes Löfstad i Funbo,
Kapten Winblad i Östuna. Om sina egna försök gör han också en längre beskrivning under titeln ”Särskildt beskrifning öfwer Sandbro och andra nyligen upodlade måssar.” Han beskrev arbetet på mossen som att första året
grävdes ett avloppsdike genom hela mossen varpå problem med utloppet
uppstod när man mötte nästa ägares mark. Grannarna var ohjälpsamma och
enligt Brauner orsakade detta en fördröjning av projektet. Året därpå anlitades dalkarlar till rothuggning. Även en och annan arbetare från socknen anställdes och Brauner beskriver hur dalkarlarna med tiden blev allt dyrare att
anlita och hur sockenborna med tiden både blev flinka och villiga att utföra
arbete med rotyxan. Man brände efter rothuggningen riset och rötterna på
plats och spred askan över mossen. Tredje året grävdes tvärdiken mot
huvuddiket och så att åkrar med 30 alnars bredd skapades. Efter ett år grävdes sedan dikena djupare och åkern förbättrades med det uppgrävda som i
dikesbäddarna bildat ”svartmylla”. Problemen med de kringliggande ägorna
återkom då marken sjunkit samman och avloppsdiket behövde göras djupare.
Brauners text skall ses i sitt sammanhang. Brauner ingick i det uppländska
nätverket kring Kungl. Vetenskapsakademien och Linné. Ett försök till att
illustrera detta finns i figur 29. Förutom sina skrifter och försök uppfann
Brauner flera jordbruksrelaterade redskap varav en dikesplog, som år 1925 i
Juhlin-Dannfeldts Lantbrukets historia kom att beskrivas som den första
svenska järnplogen, vilket senare genom bland annat Wiking-Farias arbete
om dalplogen har motbevisats.371 Förutom de försök Brauner gjorde på sina
egna egendomar och det beskrivna försöket han gjorde i samråd med sin
svåger Johan Ihre på hans gods Sandbro gjorde även Brauner försök med
utländska växter med sin andra svåger Sten Carl Bielke på Lövsta.372 Sten
Carl Bielke (1709–1753) var president i Åbo-hovrätt och vetenskapsidkare.
Han ansågs bedriva sina gods som mönsteregendomar.373 Han beskrivs som
en pionjär när det gällde införandet av nyttoväxter i Sverige och Finland.
Bland de olika större försök som genomfördes på Lövsta på Uppsalaslätten
utmärker sig en myrodling. Klackmyren dikas, bearbetas och sås med råg det
första året för att sedan användas för försök med olika gräsarter.374
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Figur 30. Karta över Lövsta från 1748 visar vid gränsen i norr den dikade myren
Klackmyren där Bielke med hjälp av Kalm genomför försök med olika gräsarter.
Källa: LMS B21-26:1
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Bielke beskrivs som en av Linnés närmaste vänner och de båda ingick i den
första vetenskapsakademien vid dess instiftelse år 1739. Bielke var också
mecenat till Linnés framgångsrike lärjunge Pehr Kalm (1716–1779). Kalm
skötte också under långa perioder odlingen på Lövsta i Bielkes frånvaro.375
Linné och vetenskapsakademien visade intresse för Bielkes försök och från
år 1747 finns ett protokoll från Linnés exkursion till Lövsta, då han studerade odling av råg och gräs på Klackmyren.376 Senare publicerade Kalm två
skrifter, bland många andra, i Åbo år 1757 en med titeln En oeconomisk
beskrivning huru sådana kjärr kunna gjöras nyttja, hvarifrån vatnet ej kan
ledas med diken, samt år 1763 Tankar om nödwändigheten at utdika och
upodla kärr och mossar i Finland. 377
År 1752 invaldes Brauner i Kungl. Vetenskapsakademien och i åminnelsetalet som år 1776 hölls vid Kungl. Vetenskapsakademien efter Brauners
bortgång beskrevs hans skrift som den första som på modersmålet med ordning och redighet beskrivit lantmannaarbetet.378
Flera därefter kommande skrifter refererar till metoder i Brauners skrift
och hans försök i sina beskrivningar av myrodling. En av dem är ekonomiprofessor Anders Berch som år 1753 publicerade Försök till åkertägt af
sänkjord. Berch var här liksom i sin tidigare skrift mycket positiv till myrodling även om han i denna framstår som något försiktigare i sin iver att få ut
bönderna att dika kärren och mossarna. Han gör detaljerade återgivningar av
i första hand Westbecks försök men gör också långa utläggningar om torvens
och dyns egenskaper. Han menade att man måste vara medveten om myrens
”inre natur” som trots ett gott och kunnigt arbete med dikning kan göra arbetet helt bortkastat. Han menade dock att ingen myr är så steril att den inte
genom uppblandning kan göras något fruktsam.379 Berch hänvisade till internationella exempel och menade att:
har det arbetsamma Holland kunnat göra sin sjöbåtten frugtbärande medelst
vattnets updämmande, så torde vi få mycket lättare med dess aftappande,
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kunna förvandla våra redan med tufvor och gräs belupna måssar och kärr, til
ymniga åkerfält.380

Berchs text är den som innehåller flest hänvisningar till äldre och samtida
försök och uppodlingar av myrar. Förutom de redan nämnda uppodlingarna
på godsen Sandbro och Lövsta samt prästen Westbecks uppodling beskrev
han ytterligare sex olika ”herrar” i Uppland som upptagit myrar varav ett
arbete avstannat. Han tar upp två exempel på uppländska bönder som genomfört uppodlingar. Där utöver lyfter han fram den flera gånger redan diskuterade dalabonden Täpp Matts Larsson. Berch återgav hela Täpp Matts
Larssons brev till Triewald i sin skrift som ett bevis för sin åsikt att hindren
för böndernas uppodlingsinitiativ inte bara är brist på kunskap utan även
rädslan för grannarnas åsikter. Det senare beskriver han som begabberi (hån
och missaktning) om man misslyckas och avund om man lyckas.381
Berch menar att alla de uppodlingar som skedde bara var ett försök om
man såg den vidd som återstod och för att de ofta mycket dyra uppodlingarna skulle kunna genomföras ansåg Berch att kostnaden inte kunde ligga på
den enskilda bonden utan var en gemensam fråga. Han förespråkade att en
fond liksom den för manufakturverken skulle införas. Han förordade också
en form av myrodlingslotteri, som skulle öka bönderna intresse för uppodlingen och också få dem att bidra i insamlandet av medlen till fonden.382
Ytterligare ett exempel på 1750-talets metodinriktade litteratur är Pehr
Kalms redan nämnda skrift från 1757 som beskriver hur kärr vars avlopp
hindras, då det omgavs av berg, kan dräneras genom användandet av vattenpumpande väderkvarnar. Kalm hänvisar i övrigt till Brauners beskrivning av
hur kärren kan bearbetas med dammar och hur marken skall behandlas efter
att vattnet pumpats ut.
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Figur 31. Uppodlingar av myrar och försök som nämns i de 1700-talstexter som
ingår i undersökningen. De äldsta exemplet är kyrkoherden Isac Brenner som enligt
Berch 1753 ska ha uppodlat myrar som röjts genom bränning redan år 1661.
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Väderkvarnarna har enligt Kalm varit i bruk vid Landskrona då man arbetat
med att bygga slussar och liknande, men verkar inte vara i bruk vid myrodling eftersom Kalm inte gör några hänvisningar till några sådana exempel.383
Även Lorens Wolt. Rothof beskrev 1761 de försök han gjort på en dikad
mosse tillsammans med Alströmer. Han redovisar resultaten från olika inblandningar i myrjorden som sand, aska och lera samt olika gödsling och
grödor mossen på Alströmers gård Nolhaga utanför Alingsås.384 År 1756
publicerades Carl Carlesons Hushållslexicon som kom att ersätta den tidigare nämnda Swenska Åkermannen som uppslagsverk i jordbruksfrågor. I utgåvan från 1769 bygger de avsnitt som beskriver myrodling på andras texter
och Carleson refererar till Brauner och Kalm samt återger ordagrant Berch
beskrivning av Westbecks myrodling.385

Debatt om mossarnas odlingsvärde
I Svensk mosskultur: odling, torvanvändning och landskapets förändring
1750–2000 ger Leif Runefelt efter sin läsning, av delar av de även här behandlade texterna, en bild av tiden som ohämmat optimistisk inför möjligheten att odla upp landets myrmarker.386 Optimismen var stor men det fanns
också i ett flertal av de längre skrifterna en större försiktighet inför nyttan att
uppodla alla typer av myrar. Vissa författare avråder helt från de som kallades till exempel moss-kärr, mineral-kärr, bottenlös fly-måssa.387 Texterna av
såväl Stenius (1742) som Brenner (1750), Berch (1753) och Gadd (1777)
innehåller den typen av beskrivningar. Gadd (1777) är till exempel medveten
om skillnaden i odlingsbarhet mellan olika typer av mossar och kärr och
beskriver också vikten av vilken jordart (alv) som fanns under torven.388
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Figur 32. De två väderkvarnsmodeller som beskrivs i Kalms skrift från 1757. Kalm
menar att de kan användas för att pumpa ur vattnet ur mycket sanka kärr. Den första
är en modell som enligt Kalm används i Holland för att vattna ängar och den senare
användes i Sverige för att pumpa bort vattnet vid anläggningen av slussar och dylikt.
Med andra ord var de vid den tiden inte brukade i Sverige för det syftet som nu
Kalm föreslår.
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År 1757 kunde man i Stockholms Wekoblad, Lärda Saker och Rön, läsa en
text ’Oförgripeliga tankar om kiärrs och måssars upbrukande til Åker, Äng
eller Skogsmark uti Wästmanland’ skriven av en anonym författare. Den
börjar med en beskrivning av skillnaden mellan kärr och mossar för att sedan
fortsätta i en i ganska hårda ordalag framförd motskrift mot det, som skribenten anser, för tiden alltför onyanserade propagerandet för uppodling av
alla mossar och kärr utan att skilja ut de odugliga mossarna. Skribenten menar att han i sitt län har sett misslyckade exempel på uppodlingar av mossar
och att sådana kommer att avskräcka allmänheten från all myrodling till stor
skada för riket. Han menar också att den gödsel som finns inte ska spillas ut i
mossarna och kärren där den ej gör full nytta. Bränntorvkärren menar han
kräver sådana mängder av sand- och lerpåfyllnad att de inte lönar sig att
uppodla dem. Om man ändå vill göra våld på naturen är det bättre att köra
jord eller mylla på berget och där göra åker, fortsätter skribenten. I trakter
med god tillgång på gödsel men där det nästan helt eller helt saknas åker och
äng finner han dock det meningsfullt att ta sig an uppodling av myrarna.389
Det här är den enda kritiken av myrodlingsidén i sig som jag mött i skrifter
från perioden och som man kan förvänta sig fick den okände skribenten svar
på tal. Några veckor senare publicerades en försvarsskrift för myrodlingen.
Även denna författare är anonym och det bidrog säkert till att skribenten inte
är rädd att gå hårt fram i sin kritik. I sitt svar är denne näst intill sarkastisk i
sin ton och mycket upprörd över att den föregående skribenten medvetet
motarbetar fosterlandets bästa, går emot bevisade goda exempel från andra
länder, Kongl. Maj:ts och ständernas givna privilegier och bevisligen mycket
lyckade uppodlingar som ”ligger för allas ögon” i Uppland.390 Svar skrivs
och det blir nu tydligt hur författarna vill stärka sina ståndpunkter genom att
belägga praktisk erfarenhet av många års arbete inom lantbruket och uppodling av myrar. Skribenten menar sig vara väl insatt i lagar och Kungl. Maj:ts
förordningar då han som riksdagsman närvarat både vid 1741 och 1751 års
riksdagar samt suttit i ”Cammar Oeconomie Deputationen”. Han påpekar att
hans invändning i huvudsak handlar om ”mossar och bränntorvs dyen”.
Skribenten menar att om man skulle hushålla bättre med veden i vårt land
skulle vi kunna minska mängden skog och då skulle skogarna vara lämpligare för röjning och uppodling än myrarna.391 Efter detta inlägg i debatten blev
389
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hans opponent mer tillbakahållen, då han uppenbarligen förstått vem han
debatterar emot, och intygar nu sin högaktning men menar att även han själv
med sin 30-åriga erfarenhet som lantbrukare vet vad han talar om. Han menar att mossarna kan odlas om man bara kan få ett utlopp för vattnet. Som
svar på den andres åsikt att bara en av 50 sankmarker i Västmanland har
detta påminner han om holländarnas väderkvarnar som kan avhjälpa detta.
Debatten gäller också nyttan av bränning av mossarna och den uppländske
lantbrukaren menar att mossarna kan odlas efter att de bränts så länge askan
finns kvar. Då den har tagit slut måste mossen åter brännas av. Detta måste
fortgå tills man kommer så nära alven (jorden under torven) att man kan
blanda torven med denna också på så sätt få en god åkerjord. Denna jord
skall sedan gödslas så som åker på fastmark. Denna beskrivning kan tyda på
erfarenhet av ett längre bruk av myrmark och skribenten menar också att
”Sådant ligger hos mig för allas ögon, et en hwar kan taga där på med bägge
händerna: det öwerwinner alt prut och gensäyelse” Han avslutar med att det
inte finns någon inom riket som kan vara skiljemän i frågan eftersom ”de ej
lagdt handen härwid”.392
Båda skribenterna var väl insatta i frågan och båda hade genomfört försök. Den hetsiga tonen i debatten dem emellan visar på hur den rådande diskursen i frågan om uppodling av myrarna innebar att den inte kunde ifrågasättas utan att riskera att stämplas som någon som medvetet sökte motverka
landets och folkets bästa. Båda var dock noga med att påpeka att de talar av
egen erfarenhet och att de inte bara fått sina åsikter i kammaren.
En liknande om ändå något stillsammare debatt kan ses mellan akademiledamöterna Gadd och Wäsström i Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar under 1770-talet. Gadd framstår som en trogen förespråkare av myrodlingsidén och i hans skrift från 1776 beskrivs att ”Gung- och Fly-måssar”
visst är kostsamma att uppodla men ändå inte på långt när som fastjord och
hårdvall. Då Wäsström 1776 i sin anmärkning till Gadds skrift menar att han
ändå har anledning att tvivla på nyttan med att uppodla mossar då han kan
visa på flera misslyckanden när stort arbete lagts på uppodlingar av mossar.
Wäsström lyfte också fram den då avlidne Prosten Westbecks myrodling på
en mosse som ett misslyckande. Han var noga med att påpeka att han inte
ville avskräcka från uppodlingar av mossar och kärr men manade till aktsamhet i försöken.393 Uttalandet tyder på att en försiktighet fortfarande var
nödvändig då man framförde kritik mot myrodlingsidén. Men kanske kan
effekten av Wäsström anmärkning ses i Gadds fortsättning på sin skrift som
publicerades 1777. Han svarade visserligen först, angående Westbecks misslyckande, genom att beskriva en rad möjliga brister i odlingsmetoden som
392
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trolig orsak till det misslyckade resultatet, utan att nämna möjligheten att
själva mossen var del i problemet. Men han klargjorde sedan, som tidigare
beskrivits, i denna skrift skillnaden mellan olika myrtypers odlingsbarhet
och beskriver nu ”Granskogskärr med björnmossa” och ”Gung- eller Flymåssar” som odugliga till åkermark varför de i första hand bör brukas till
ängsmark eller bete.394

Myrodlingsfrågan betyder forum
Runefelts menar att huvuddelen av 1700-talets myrodlingsskrifter skulle ha
skrivits under en period på 1740- 1750-talet.395 Detta kan troligen ifrågasättas. Under hela perioden 1740–1780 publicerades texter som propagerar för
myrodling både i Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar och som separata skrifter. Vid 1770-talets slut övergick publiceringen kring myrodling från
att i huvudsak ha förekommit i Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar till
Kungl- Patriotiska sällskapets skrift Hushållningsjournal. Till exempel publicerades i denna år 1776 Beskrifning hurulunda en Brännetorfs måse blifwit
förvandlad til åker uti Elfborgs län. Författad av ryttmästaren T. M. Schotte
på Tubbetorp, som här beskrev sina lyckade försök med uppodling av en
torvmosse.396
År 1773 publiceras Gadds redan diskuterade skrift Försök til en systematisk indelning i swenska lantskötseln som innehåller en längre beskrivning av
myrodling med referenser både till andra svenska och utländska skrifter.
Efter 1776 kom dock utgivningen av separata skrifter inom lantbrukslitteraturen att minska till förmån för de periodiska skrifterna och Hushållningsjournal som under slutet av 1700-talet kom att ha en central ställning inom
lantbrukslitteraturen.397 1772 kallades också de båda professorerna i Åbo
Gadd och Kalm till medlemmar i Patriotiska sällskapet.398 År 1774 handlade
sällskapets prisfråga om möjligheten att bilda uppodlingssällskap som skulle
hantera uppodlingen av bland annat större mossar. Tolv svar inkom och efter
att vinnaren återskänkt prispengarna till sällskapet och frågan kompletterats
med nya svar, två gånger om, blir vinnaren adjunkt Anders Gustaf Barchaeus.399 I det bearbetade materialet under 1770-talet finns också myrodlingsrön
och metoder beskrivna i ortsbeskrivningarna, till exempel av samma Barchaeus. Detta skulle kunna tala för att en förskjutning skett så att huvudaktörerna inom diskursen inte längre var akademiledamöterna kopplade till Uppsala
och andra centrala personer inom vetenskapen. Nu fördes i stället budskapet
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fram av, de tidigare diskuterade, så kallade provins- eller gentlemannaforskarna. Dessas skrifter tillkom i samma tradition som de tidigare skrifterna
och var liksom dem präglade av Faggots beskrivningsinstruktion som kom
att påverka de topografiska och geografiska författarna in på 1800-talets.400 I
Pehr Adrian Gadds skrift i KVAH från år 1780 med uppgifter om hur nybyggare i fjälltrakterna borde bedriva ett lämpligt lantbruk läggs huvuddelen
av beskrivningen på olika grödor och åkern beskrivs som dikade myrar utan
att någon längre beskrivning av dess beredning görs.401 Detta kan tyda på att
myrodlingen vid denna tid sågs som en metod som var väl känd av läsarna
och inte krävde någon längre beskrivning.

Figur 33. Utsnitt ur karta från 1775 över Tubbetorp i Siene socken. Längst i söder
ligger en bränntorvmosse vars östra del uppodlats till åker av ryttmästaren Schotte.
Kartan tillkom då Schotte var ”övertygad om de fördelar man uti Landthushåldningen på flerehanda sätt kan hämta enär ett hemmans ägor blifva Geometrice aftagne,”
Källa: LMS O150-17:1

Slutsatser
Målet med undersökningen i detta kapitel har varit att visa på hur
myrodlingsidén uttrycks i texter före år 1800. I hushållningslitteraturen
400
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förekommer texter som beskriver myrodling med början på 1670-talet. De
tidigaste texterna verkar dock knappast bygga på erfarenheter från svensk
uppodling av myrar utan visar snarare att svenska vetenskapsmän hade
vetskap om uppodling av myrar i andra länder. Faggots beskrivningsinstruktion från 1741 hade som ett mål att öka kunskapen om det egna landet
och i denna efterfrågades beskrivningar av svensk uppoding av myrar. Två
mycket olika skrifter som beskriver myrodling kom att publiceras. År 1742
utges den finska prästen Stenius skrift om som beskriver myrodling med
kyttning och året efter publiceras Schultzes text som tydligt visar på kopplingen mellan ängsbruket det vill säga lindbruket och myrodling i Dalarna. I
detta tidiga stadium av myrodlingspublicering kan man alltså se minst tre
olika ursprung för beskrivningarna: den holländska vattenkontrollen med
väderkvarnar, den finska brännodlingen på kärr, kyttandet, och de dalska
teknikerna för lindbruk på myrmarkerna. Dalkarlarnas odling- och uppodlingsteknik är alltså väl kända och anses under tidigt 1700-tal relevant för
myrodlingsfrågan. De lyfts fram i de tidiga skrifterna och omnämns redan i
Risings text från 1671 och är huvudfokus i Schultzes skrift från 1743.
Under några år därefter publicerades texter där det blir tydligt att inte metoden i sig är viktigast att diskutera utan nu höjdes myrodling upp till att få
politisk betydelse som en del av hushållningsideologin. Man ansåg att landets befolkning måste växa för att kronan skulle kunna lösa sina ekonomiska
problem och man argumenterade för att uppodlingen av myrarna skulle ge
landet det tillskott av odlingsmark som behövdes för att försörja en större
befolkning. Försök med myrodling kom nu att bli en komponent i den praktik, som kan ses hos de vetenskapsintresserade godsägarna och gentlemannaforskarna. I denna praktik ingick förutom försöksodlingar också utvecklande
av nya jordbruksredskap och publicering av hushållningsrön. Det fanns dock
ingen stor grupp möjliga aktörer. Den svenska överklassen var under 1600talet ca 450 personer och under 1750-talet inte mer än 3000 personer.402 Hodacs och Nyberg lyfter dock fram exempel på tre ledamöter i KVA som tidigare varit lärjungar till Linné som var söner till torpare och bönder och menar därför att man kan dra slutsatsen att ”Gemensamma vetenskapliga intressen kunde alltså verka för att upphäva sociala skillnader.”403 Trots detta är
det inte någon stor grupp vi talar om och troligen fanns det täta kontakter
dem emellan. Modellen i figur 29 visar några av de beskrivna författarna och
aktörerna under 1600- och 1700-talet. Figuren ger en bild av vilka kopplingar som binder samman dessa individer. Ofta kan man se en kombination av
både släktskapsband och professionella relationer. Dessa och andra aktörer
runt Uppsala verkar ha varit de mest aktiva då det gäller den försöksverk402
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samhet som beskrivs i de behandlade skrifterna. Under 1750-talet kom också
en ny typ av metodinriktade skrifter där författarna både beskrev sina egna
och andras försök. Man gav dessutom långa beskrivningar om hur man på
bästa sätt skall dika och uppodla myrarna. Tydligt är att man i dessa skrifter
både plagierar och refererar till andras skrifter. Detta visar att man inom
gruppen av intresserade tog del av varandras skrifter.
Diskursen om nytta av uppodling av landets myrmarker hade troligen
starkt inflytande på den vetenskapliga debatten och den kritiserades sällan
offentligt. I det fall som jag har lyft fram visas att man riskerade att stämplas
som någon som medvetet försökte motverka landets och folkets bästa då
man vågade ifrågasatte uppodlingsförespråkarna. Däremot förekom det under hela perioden av myrodlingsskrifter en medvetenhet om skillnaden mellan uppodling av kärr och mossar. Man hade vetskap om svårigheten att odla
torvmossar vilket också kom att vara fokus för flera diskussioner. Mot slutet
av 1700-talet kom dokumenterade beskrivningar av myrodling att i första
hand förekomma i Kungl. Patriotiska sällskapets skrift Hushållningsjournalen men som den kommande Misterhultstudien visar, se kapitel åtta, blev de
också en komponent i de topografiska ortsbeskrivningarna.
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7. Linnés resor och myrmarkerna

I tidigare kapitel framkom att myrodling under 1700-talet kom att ingå i de
vetenskapsintresserade godsägarna och gentlemannaforskarnas praktik och
att det förekom myrodling vid ett flertal gods med centrum runt Uppsala.
Inom denna praktik ingick bland annat inhyrandet av arbetskraft från de
arbetsvandrande dalkarlarna vilkas odling- och uppodlingsteknik var väl
kända. Hur har då myrarna hanterats av andra grupper under 1700-talet?
Finns det något som tyder på att de ansågs vara en naturtyp värd att bevara
eller var de en resurs som kunde exploateras eller ett av naturens problemområden som skulle bekämpas? Och vilken roll spelade myrjordarna för
jordbruket före år 1800? I denna undersökning har jag valt att följa den
svenske naturforskaren Carl von Linné (1707–1778) under hans resor i Sverige i sökandet efter beskrivningar som kan avslöja synen på myrmarken och
hur myrarna användes under 1700-talet. Jag har även försökt skapa mig en
bild av hans resa till Holland år 1735 till 1738 för att se om Linnés resa kan
ha påverkat hans uppfattning av myrodling. Många aspekter av Carl von
Linnés liv och produktion har behandlats inom olika forskningsområden.
Där emot är mycket lite skrivet om Linnés syn på och relation till myrmarkernas bruk. Från 1907 finns en uppsats i Svenska Mosskulturföreningens
tidskrifts med titeln Linnés åsikter om torfven och dess användbarhet författad av föreningens botanist och torvgeolog Emil Haglund. Haglund visar
exempel på hur Linné beskrivit bruket av torv med tyngdpunkt på torvens
nytta som jordförbättringsmedel och bränsle.404 I Myrodling om bruket av
våtmarker från förr och nu från 1976 beskriver limnologen Hans Berggren
hur människor sedan urminnes tider haft en negativ inställning till myrarna.
Han gör en tolkning där han menar att inte ens Carl von Linné skulle ha uppskattat ”myrlandskapets vida skönhet”.405 I Svensk mosskultur odling, torvanvänding och landskapets förändring 1750–2000 från 2008 antyder Fredrik von Feilitzen att Linné skulle ha genomfört exprementiell mossodling.406
Titeln på botanikern och växtbiologen Einar Du Rietz sammanställning Linnés som myrforskare skulle skulle kunna tolkas som en antydan om det
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samma. Denna sammanställning av Linnés beskrivningar av myrar syftar
dock till att utreda i vilken omfattning Linné under olika tider gjorde skillnad
mellan kärr och mossar i sina framställningar av myrar och vilka olika botaniska aspekter av myrmarkerna som var kända av Linné och hans samtid.407
Ingen av dessa texter ger dock en samlad bild av hur Linné beskriver dikning, uppodling och annat bruk av myrmarkerna under sina resor.

Metod
Under åren 1732 till 1749 gjorde Linné fem fältresor i Sverige. Dessa kan vi
följa i hans resebeskrivningar som omfattar sammanställningar av hans dagboksanteckningar från resorna. Dagböckerna är en form av rapportböcker
som innehåller både noteringar om hans upplevelser och noteringar gjorda
för att redovisa den typ av ekonomieinventeringar som var hans uppdrag på
resorna. Följande studie bygger på en läsning jag gjort av samtliga resors
tryckta dagböcker. Jag har noterat alla beskrivningar i dagböckerna där Linné nämner myrar. Dessa noteringar har sedan kategoriserats utifrån skilda
teman som redovisas i figur 38.
Linnés beskrivningar är intressanta eftersom de skiljer sig från den tidiga
lantbrukslitteraturen i det att han beskriver det han faktiskt möter ute i landskapet samtidigt som han också kommer med förslag som han anser skulle
gynna lantbrukaren. Det gör att det i det här sammanhanget blir mer intressant att granska Linnés dagböcker eftersom de kan ge oss en bild av hur Linné såg på myrarna och det faktiska bruket av dessa. Hans förslag på förbättringar av lantbruket borde ändå läsas med samma skepsis som man bör anta
då man läser de i lantbrukslitteraturen beskrivna försöken och nya rönen.
Samtidigt hade inte reseberättelserna samma syfte som den rena lantbrukslitteraturen. Linné beskrev både kloka och okunniga bönder liksom godsägare.
Även om det oftast framstår som att de som gjorde honom mest imponerad
var män ur hans egen klass som ivrade för lantbrukets nymodigheter. Liksom han ofta beskrev sig själv som bringaren av kunskap och rädd-ning till
de okloka bönderna som inte visste sitt bästa. Trots detta står jag fast vid att
Linnés reseberättelser har ett speciellt värde eftersom de inte enbart kan ses
som en produkt av en enskild människas idéer, eller bara spegla Linné som
en aktör i sin roll som vetenskapsman, utan också är en rapport direkt från de
svenska landskapen. Det måste dock nämnas att dagboken till Lapplandsresan har kritiserats då man menar att Linné hittat på vissa delar av den.408
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Figur 34. Kartan visar ungefärlig resväg under de fem resor
som Linné beskriver i dagböckerna.
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Linnés resor i sammanfattning
Då Linné år 1732 genomförde sin första resa till Lappland var han 25 år och
hade sökt och fått medel för att genomföra forskningsresan från den tidens
enda lärda akademi, Kungliga Wetenskaps-Sociteten i Uppsala. Han hade
som förebild i resandet sin lärare Olof Rudbeck d. y, som berättat om sina
märkliga upplevelser under sin Lapplandsresa 1695.409 Linnés resa varade
enligt dagboken från den 12 maj till den 10 oktober.
Under 1734 gjorde han på uppmaning av Reuterholm, landshövdingen
över Dalarna, en liknande resa i Dalarna. Denna gång hade han med sig sju
utvalda studenter, varav fem var bördiga från Dalarna, vilka studerat eller
studerade med Linné i Uppsala och nu på egen bekostnad valt att följa med
honom.410
Linnés enda resa till utlandet varade mellan åren 1735–1738. Målet var
Holland. Väl där blev han promoverad till medicine doktor då han försvarade sin avhandling om orsaker till frossan. Han publicerade under dessa år ett
stort antal verk bland annat den första upplagan av Systema Naturae.411
År 1741 fick Linné i uppdrag att genomföra forskningsresor i flera av det
svenska rikets provinser. Av dessa genomfördes samma år resan till Öland
och Gotland.412 Den 15 maj reste Linné, och sex av honom utvalda studenter,
från Stockholm mot Öland. Efter en tid på ön och efter ungefär en veckas
försening tog de sig den 21 juni från Öland över till Gotland där de fortsatte
resan i cirka en månad.413
Först 1746 fick Linné tillfälle att genomföra den sedan 1741 planerade resan till Västergötland. Med sig på resan hade han denna gång endast en följeslagare, sin ämnesvän från Uppsala fil. kand. Eric Gustaf Lidebeck, som
deltog på resan på egen bekostnad.414 Under denna resa hade Linné vädret
emot sig och fick under en stor del av resan ett ihållande regn.
Skåneresan blev Linnés sista större forskningsresa genom Sverige. Våren
1749 gav han sig iväg från Uppsala och nu var Linné en storhet som färda409
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des i vagn med en av Kungl. Maj:t bekostad amanuens.415 Under Skåneresan
ägnade han sig helt åt det agrara landskapet som han ansåg var det vackra till
skillnad från den laglösa och osköna vildmarken han mött under sina resor i
norr.416

Resedagböckerna
Den rådande uppfattningen inom ekonomin och lantbruksvetenskapen kom
att påverkad uppdragens utformning och ledde Linné i vad han noterade
under sina resor. Detta är dock inte lika tydligt i den första skildringen,
Lapplandsresan, då man kan få en uppfattning av att han beskriver allt som
för honom ter sig intressant och som kommer i hans väg. Senare håller han
sig mer till en strikt plan för vad som inom uppdraget skall rapporteras. Dessa senare reseberättelser har också omarbetats inför tryck. Gullander beskriver att Linné och hans sällskap under Dalaresan samlades varje kväll för att
redogöra för sina iakttagelser, samt föra dagboksprotokoll över dessa enligt
Linnés diktamen. Varje dag har en rad ämnen hanterats enligt följande ordning; geographica, physicalia, mineralogica och oeconomica.417 Syftet med
Linnés resor var också i likhet med vad denna indelning visar att inventera
och upptäcka de svenska naturtillgångarna; växter för apotek och färgerier,
mineraler och annat som var intressant för industrin. Huvudsyftet var att
minska behovet av import.418 Linnélärjungarnas senare resor har beskrivits
haft två vetenskapliga grundsyften ett som kopplade till utilismen och nyttotänkadet och ett som byggde på en grundvetenskaplig nyfikenhet.419 Jag
tycker att det stämmer även på Linnés egna resor även om det utilistiska
betonas i uppdraget. Linné skriver i företalet till reseberättelsen från Öland:
Riksens höglovlige ständer vid riksdagen 1741 behagade förordna, det skulle
jag antaga en resa till åtskilliga landsorter och i synnerhet…; till vilken förrättning Riksens Höglovlige Ständers manufaktur- och handelsdeputation av
d. 27 aprilis anmodade dess manufakturkontor att för mig utfärda instruktion,
vilket bestod uti följande punkter:
1. Att se efter, om på något ställe vore tillgång på sådana gräs och växter,
som till färgerier äro tjänlige, samt där de finnas undervisa allmogen om
deras nyttjande.
2. Att undersöka, om några ler- och jordarter kunde anträffas, som till heloch halvporcellianer, tobakspipor, klädesvalkande etc. kunde brukas.
3. Vilka växter och naturalier som i apoteken brukas, men härintills varit
vanlige att utifrån införskrivas, kunde inom riket finnas.
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4.
5.

Att jag skulle underrätta mig om vad som hörer till historiam naturalem
patrae,420 såsom allehanda träd och växter, djur, fåglar, kräk etc.
Att jag skulle hålla över denna förrättning ett noga diarium, och efter
återkomsten därmed inkomma.421

Linné beskriver också hur han kommit att notera andra ekonomiska anmärkningar i resedagboken från Ölandsresan.
Ekonomiska anmärkningar har jag på denna resan mer sorgfälligt hopsamlat.
Inbyggarenas seder, kläder, husbyggnad, deras åker och sädesskötsel, deras
äng och skogar, tjärubränneri, kolmiler, golvstens- och sandstensbrott beskrivit och här och där som kortast anmärkt, varuti ett och annat kunde förbättras.422

Beskrivningarna visar hur Linné uppfattade uppdraget och hur det kom att
påverka hans resebeskrivningar och hans sätt att betrakta de platser och företeelser han kom att observera och notera.

De tryckta reseberättelserna
Linnés resor blev kända under hans levnad och var en bidragande orsak till
hans lyckade karriär. Resebeskrivningarna från ungdomsresorna kom dock i
tryck först lång efter hans hemkomst och kan därför inte ha haft någon inverkan på den stora allmänheten under hans tid.423 Han genomförde dock
föreläsningar efter den lappländska resan både i Sverige och utomlands, då
han iklädd den hemförda samedräkten, gjorde succé bland annat i Holland.424
Så på detta sätt nådde han ut med sin berättelse även om den i sin helhet inte
kom att läsas förrän långt efter hans död. Den första reseberättelsen från
Lapplandsresan trycktes först 1811 och då på engelska. Den hade liksom
stora delar av Linnés övriga samlingar, böcker och handskrifter köpts av
naturforskaren J.E. Smith 1784, det vill säga sex år efter Linnés död. På
svenska utgavs den först 1889, samma år som också Dalaresan utgavs.425
Linnés övriga resor som genomfördes på 1740-talet kom i tryck betydligt
tidigare. Dagboken från 1741 års Ölands- och Gotlandsresan gavs ut efter att
Linné omarbetat dagboken till ett manuskript för tryck 1745.426 Västgötare-
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san som genomfördes 1746 gavs ut redan 1747.427 Den sista resan till Skåne
1749 dokumenterades i tryck 1751.

Figur 35. Carl von Linné i samedräkt replika av en målning på
Hartenkamp i Holland 1853.

Linné om myrarna
Sammanställningen av myrmarksnoteringarna i dagböckerna visar att myrarna på flera sätt varit en naturtyp som enligt Linné verkar ha varit värd att
notera i dagboken. Han gör också detta vid drygt 170 tillfällen under sina
fem resor. Se figur 37.
427
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Redan under den första resan kom Linné i närkontakt med myrmarkerna på
ett dramatiskt sätt. Det avsnitt som färgade hela Lapplandsresan, är den blöta
och tröttsamma vandring som Linné och hans vägvisare gjorde över Lycksmyren i Lappmarken. Berättelsen har beskrivits som den mest bekanta av allt
han skrivit. Den användes till och med i en läsebok för folkskolan.428 I dagboken finns ett längre stycke som målande beskriver denna vandring. Den 2
juni skriver han:
Omsider kom ett långt fall, att vi måste lämna båten eller håpen och söka lappen landvägen, som var 1 mil. Vi gingo då per montes ... [översätt: över berg
och vattendrag, genom skogar och dalar], på backarna låg ljung och Empetrum, som snärjade fötterna, förutom träd ändlängs och korsvis kullkastade,
att man måste kliva över; i kärren inkommoderade vitmossan, som svek foten, och Betula nana, som snärjde fötterna."..."Strax efter begynte myrar, som
mest stodo under vatten, dem måste vi gå en hel mil, tänk med vad möda;
vart steg stod vatten upp till knäet, råkade vi ej på tofos, gick länge. Somligstädes gick djupet utan botten, att vi måste vända hela trakten om. Våra
kängor vore fulla med kallt vatten, ty kälen låg på soliga ställen. Hade jag
skolat utstått detta för en delictum capitale, [högmålsbrott], hade detta straffet
varit crudelt, men vad skall jag nu säga? Jag önskade då aldrig hava påtagit
mig denna resan,...Hela denna lappens land var mest myr, hinc vocavi Styx
[därmed kallar jag det Styx]. Aldrig kan prästen så beskriva helvete, som detta är ej värre. Aldrig har poeterna kunnat avmåla Styx så fult, där detta ej är
fulare.429

En redovisning av resan som Linné lämnade till sin uppdragsgivare efter
Lapplandsresan var länge det enda publicerade från resan. Senare tids Linnéforskare har beskrivit delar av Linnés tidiga reseberättelse från Lapplandsresan som delvis överdriven men också rent falsk. Linné skulle ha gjort detta
för att öka argumentet för att den ersättning som blivit beviljad från Kungliga Wetenskaps-Sociteten i Uppsala skulle betalas ut. Lång färdväg och svåra
och äventyrliga reseförhållanden skulle gynna Linné. Nu misslyckades det
och Linné fick ut endast en del av den ursprungliga summa han först blivit
beviljad och ansökt om utbetalning av. Den citerade texten om myrvandringen är hämtad från den ursprungliga dagboken, som publicerades efter hans
död, och anses med största sannolikhet vara fri från större överdrifter.430
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Figur 36 se text under tabellen.

Myrarna: fyndplats för växter och djur och i
landskapsbeskrivningar
När Linné reste genom landskapet beskrev han det han såg och förklarade
ofta en intressant gård eller annan företeelses läge och omgivning. Här är en
sådan beskrivning av en mosse och de växter han noterade på denna från
Västgötaresans färd mot Filipstad:
Myra eller mosse låg på vänstra handen, förrän vi kommo fram till Filipstad,
och nog kullrig eller upphöjd i anseende till vägen. På honom växte harull 45,
Andromeda 335. Och vivang i myckenhet.431

Bland de övriga noteringar, som rör myrar och är enbart av mer landskapsbeskrivande art, finns en från 3 juli 1741 skriven angående resan mellan
Gothum och Östergarn på Gotlands östkust:
Agmyror med vidlyftiga kärr lågo på bägge sidor om vägen.432

Detta var innan de stora utdikningarna av Gotlands myrmarker började och
av de stora myrar som Linné såg efter vägen till Östergarn återstår idag inte
mycket. Enligt den undersökning som gjorts av kartmaterial i Markdatabas
Gotland fanns på 1700-talet 24 000 hektar myrmark på Gotland, av denna
återstod endast 9 000 hektar på slutet av 1970-talet.433
Oftast nämns myrar i resedagböckerna i samband med att Linné noterade
de växter, ibland djur, han såg i olika kärr. Detta är den enskilt största kategorin i undersökningen och förekommer i alla fem resedagböcker. Detta
visar kanske var Linnés huvudsakliga intresse låg.

Myrmark som äng
Förutom de noteringar om växter och djur som Linné finner i myrar och hur
de kunde komma till användning, noterade under kategorin om Bruk av…,
nämns myrarna flest gånger då han talar om bruket av myrar som ängsmark.
I tabellen kategoriseras beskrivningar av befintliga och potentiella myrängar
som Kärrängar. Under kategorin Myrodling till äng finns de noteringar som
beskriver befintliga eller potentiella uppodlade ängar i kärr. Med uppodlad
menas här dikade eller dikade och jordbearbetade. Under kategorin Myrod431
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ling till åker eller äng räknas de noteringar som behandlar uppodling av
myrar då både åker och äng nämns. Alla noteringar visar alltså inte på befintligt bruk. Vid några av de myrar som Linné passerar på resorna gjorde
han noteringar om förslag på hur de obrukade myrarna skulle komma bönderna till bättre nytta. Ett sådant exempel är de stora kärren i Lyckseletrakten. Linné talade också med bönder och godsägare som planerade eller hade
gjort försökt med avvattning och vid andra tillfällen nämnde han myrar som
redan användes som äng sedan de avvattnats.
Under den första resan, Lapplandsresan, skrev Linné att de norrländska
bönderna hade mycket lite äng, ofta kärräng, eller som han skrev vid ett tillfälle:
...de hava mycken svårighet efter hö, ty deras äng är mest myrar,...434

Det uttalandet tyder på att denna typ av äng inte ansågs särskilt högavkastande. Han beskrev också senare under resan hur kärr då de blir slagna
ibland redan efter första året, ibland efter andra blev övervuxna med vitmossa och ofruktbara. Linné såg de stora släta kärren i Lyckseletrakten och
skrev:
Jag har sett stora kärren av flyängar eller helst sank, vilka jag är viss på skulle
bliva bästa äng, allenast vattnet finge öppning genom en liten väg och rinnabort.435

Detta visar att han ansåg att dikade kärr skulle kunna ge en bättre avkastning
än de naturligt sanka kärrängar. Att han var säker i sitt uttalande kanske inte
bara ska tolkas som typiskt Linné, utan kan kanske visa på att han hade kunskap och erfarenheter som talar för avvattning. De lappländska bönderna
svarade Linné och han fortsatte:
De hava proberat, [pröfva, undersöka] men säga att alldeles intet gräs växer
sedan, sed tantum exarescit [utan bara torkar bort], vilket kommer tuvorna
och Juncus radice implicat. Explicetur et deducetur ulterius [bör uppryckas
och bortföras] dika, vända torven.436

Denna notering ger oss en anvisning om att Linné redan 1732 har insikten
om att dikning av myrarna är något som är till nytta. Den lappländska bonden hade redan prövat detta och funnit att det inte varit gynnsamt och Linné
hade då också svar på varför de tidigare försöken inte hade lyckats då han
menar att kärren förutom att dikas även behövde uppodlas. I Flora Dalekarlica publicerad efter Dalaresan skrev han också om Björnmossan och hur
434
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denna bör bortbrännas då kärren utdikats om kärret skall komma till någon
nytta.437
Ytterligare en notering, som talar för att Linné hade en längre erfarenhet
eller kunskap om avvattning av myrängarna, gör Linné i Mosås i Närke under sin resa till Västergötland. Denna notering visar att han såg en myr och
gör bedömningen att vattennivå var för hög för att avvattning för att vinna ny
ängsmark ska vara möjlig. Han skrev:
En mossa tämligen stor, låg ett stycke ifrån Mosås, på högra handen vid vägen, där han medelst en bro under landsvägen hade utlopp i Mosjön. Vattnet i
mossan stod i perpendikulär höjd med sjön, kunde mossan således ej denna
tiden göras fruktbar; men efter 100:de år, eller när vattnet med tiden förminskas i sjön, och då kulturen tillkommit, lärer den kunna bliva en härlig äng.438

Skåneresans reseberättelse är den som innehåller de mest direkta beskrivningar av dikandet av myrar och bruket av dessa som åker och äng. Dessa
behandlas i första hand under resorna fram och åter genom Småland. Tydligast är nog den i kommande stycke citerade noteringen från Stenbrohult,
från nerresan och Lärkesholm, från återresan. Vid godset Rössjöholm förevisades Linné en myr som brukades som äng och han beskrev då hur detta har
blivit genomfört:
Myror vore upptagne till äng. Jorden blev dikad, tvärdikad, torkad, körd,
sandblandad med fin sand, harvad, sådd med hösmål. Ett fint, mjukt, tjockt
gräs täckte jorden och nästan låg kull, vilket bestod mestadels av brunven
Fl.1138.439

Denna bearbetning av myren stämmer väl överens med hur uppodling av
myrar senare kom att beskrivas inom litteraturen, så som visats i tidigare
kapitel. Sidlänta naturliga kärrängar beskrivs vid ett flertal tillfällen under
resorna. Att de hade en stor betydelse för försörjningen i åtminstone Dalarna
kan anas då man ser till den arbetsinsats som lades på dessa. Detta beskrev
Linné i juli 1734 vid besöken i Skattungbyn och Orsa. Det visade sig nämligen att då Linné kom till Skattungbyn var allt byfolk, utom en hållskjuts,
borta. De hade varit borta i åtta dagar och väntades inte hem förrän efter
ytterligare 14 dagar, då de var att bärga höet från kärrängarna som låg 4–5
mil bort från byn. Likaså konstaterade Linné att det var ganska tomt i Orsa
kyrka följande söndag av samma orsak.440
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Myrmark som åker
Linné beskrev några gånger under sina resor bruket av myrar som åkermark
även om det inte beskrevs i närheten lika ofta som myrängarna. De flesta
gånger myrar nämndes som åkermark handlade det om att Linné betraktade
myrar som han ansåg bör kunna avvattnas både till ängs och åkermark. Den
enda gång han möjligen endast nämnde en myr som potentiell åkermark var,
andra gången han nämnde myrdikning, då han studerade Limningeäng i
Ångermanland.
Limninge äng, större än både Övertornes och Rödbecks, begynte nu komma.
Han var förstone helt sank med fräken uppfylld, men besynnerligen Arundo
[säv] i sådan myckenhet, att han liknade en skog."…"Limninge äng är 2 mil
lång. Vid Limninge by högre; fänaden [boskapen] har intagit den bästa delen,
som ligger torrare och högre, men av tuvor tämligen skadad. Om hon skulle
kultiveras till 3:e, more scanico [på skånskt vis], skulle hon giva träfflig avena [havre]. Det träffliga kärret sades kunna vid havsstranden genom dike avtappas, men fruktas för vit mossa, som giver intet.441

Myrjord var den som oftast ansågs vara god för havren. Att den skulle vara
god havreåker behöver ju inte betyda att den övre delen av Limninge äng var
ett kärr liksom de lägre delarna som senare beskrivs. Linné hade ännu inte
genomfört sin skånska resa men talade ändå om det skånska viset att bruka
jorden, vilket tyder på att det åtminstone inom hans lärda kretsar fanns en
känd innebörd i more scanico. Det skulle möjligen kunna handla om skånskt
tresäde.
Beskrivningen i den tryckta resedagboken från Skåneresans besök i Småland och Linnés födelsesocken, Stenbrohult, innehåller en genomgång i hur
man skall genomföra en lyckad dikning av en myr samt ger en bild av hur
Linné ser på detta. Han skriver bland annat:
Sådana myror hade vi sett åtskilliga i Småland, och voro desse nu de onyttigaste orter för en lantman, varest boskapen ofta förolyckas i den djupa dyen;
men just desamma äro de platser, av vilka en idog hushållare i senare tider
lärt sig att göra största båtnad [vinnig].442

Texten talar för att Linné menar att tekniken är något som ambitiösa jordbrukare tagit till sig på senare tid men av nästa citat framkommer att det
fanns brister som de som vet bättre borde upplysa dem om.
Här nere har lantmannen begynt ansenligen att föröka sin åker; men jag räknar detta myckna åkerbruket mindre, så länge gödsel fattas till åkerns föda,
vilken gives icke här å orten, därest lantmannen ej, griper till myrorna. Härtill
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fodras dock någon konst, och borde nobless och präster förelysa lantmannen i
denna vetenskap, som ej var bonde förstå.443

Linné ansåg sig uppenbarligen vara en av de som visste bättre och skrev:
Jag har alltså ment mig göra mina sockenboar en tjänst, om jag föreställer det
sätt som brukas i Uppland, varpå jag sett besynnerliga prov hos herr vicepresident baron Bielke på Lövstad och professor Ihre vid Sandbro, därest saken
på följande sätt praktiseras:... "444

Därpå följer det en för reseberättelserna ovanligt lång beskrivning av hur
myren på bästa sätt dikas, rothugges och gödsla sig själv genom att tuvorna
rötades i högar. Efter detta tvärdikas myren som sedan besås med korn första
året och korn eller havre andra året. Därefter ”stannar fruktbarheten” och
myren plöjes och besås med gräs. Här beskriver Linné också hur myrjorden
bör blandas med lera eller sand som lyftes upp ur tvärdikena.445 Referensen
till Ihre och Bielkes försök och de mer tekniska noteringarna är dock inte
skrivna under resan utan ett tillägg som Linné gjorde i efterhand då de saknas i manuset.446 Det förklarar också varför dessa noteringar har en annan
form än de övriga dagboksnoteringarna. De flesta övriga myrodlingsbeskrivningar verkar dock vara skrivna i fält. Detta kan ses i det att Linné beskrev
hur han blev förevisad exempel på bönderna och godsherrarna som själva
planerade eller redan startat dikningar och försök. I Nås, Dalarna, fick han se
både en myr som var tänkt att dikas och en myr där man arbetade med dikning för avvattning.
D. 12 aug. Måste bliva kvar uti Nås prästgård för regnet skull. Man gick till
nästa by i väster, Linde kallad, att bese en myr, som tillämnad var att upptagas till åker och äng. Regnet varade mest hela dagen. Strata i myren voro
först en tjock turva eller mosskorpa, därpå en kvarters tjock svart mylla helt
vattufull, varpå tog emot en vit mogrund, som vattnet bortslog. Inga synnerliga stenar fann man i dag. Ler och kalk sades här vara mycket svåra att få,
dock funno bägge sorterna på finnmarken.447
Länsmannen hade här låtit utgräva en myr, varav han lär få ett vackert åkerfält och äng; ty vattnet leddes i nästrinnande bäck. Sådant tillfälle skulle stå
mången i Dalarna öppet med en otrolig förmån, allenast bonden bleve härvid
van. Länsman hade här brutit isen och några strax begynt imitera honom.448
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Att länsmannens exempel kommer att följas av andra tedde sig för Linné
som en självklarhet. Denna inställning stämmer väl med den i senare tider
följande inställningen att godsägarens dikningsföretag skulle vara goda exempel som skulle följas av allmänheten. Under Dalaresan beskrevs också ett
annat exempel på hur överheten kunde försöka påverka bönderna till förändringar inom jordbruket. Kyrkoherden i Älvdalen hade inte bara propagerat
för potatisodling i socknen utan också erhållit sitt tionde i potatis. Linné
konstaterade dock att odlingen hade avtagit men skrev. ”Projekteras att sätta
dem i myror. Sat Sapienti (nog sagt för den kunnige).”449 Alltså gjorde Linné
här en koppling mellan uppodling av myrarna till åker och potatisodling som
båda kom att bli viktiga inom ekonomidiskursen.
I appendix från den tryckta dagboken finns en notering om Faluns åkerbruk som bland annat innehåller raden; ”…på myrjorden sås ett år korn allenast och 5 à 6 år gräs.”450 För det första menar jag att detta tyder på att myrjorden redan år 1734 är ett begrepp som anses kunna förstås av läsaren (om
denna anteckning inte enbart är för Linné själv) samt att den är brukad under
så lång tid att man har funnit 1 + 5–6 års intervallet lämpligt. Växlingen
mellan korn och gräs och intervallen visar att myrjorden var en del av lindbruket. Vilket indikerar att inte bara naturliga kärrängar varit i bruk i Dalarna
utan att det även skett en uppodling av myrarna.

Gödsel och jordförbättring från myrarna
Den 23 maj 1741 på sin resa söderut genom Småland skrev Linné:
Lantmannen beklagade, att orten var alltför tätt bebodd här i Alseda socken,
men vi kunnom betyga, att alltifrån Stockholm hit intill hava vi inte sett någon jord, som mer kunde göras fruktbar än denna; ty här var emellan höjderna det härligaste fält man kunde åskåda utan sten och grus; själva jorden var
en mo, dock fast och myllig, till vilken fordrades allenast gödsel, som skulle
alstra mer svartmylla i fältet; men åtskilliga kärr, som här omkring sågos fulla med dy, otjänlige till allt annat, emedan vattnet intet kunde avtappas, kunde bliva även så tillräckeliga dyngstackar.451

Det Linné troligen menade med detta var att kärren skulle kunna användas
för att gödsla de nya jordarna. Bruket att skörda torv att använda som gödning på åkrarna finns dokumenterat sedan medeltiden.452 Uttalandet kan ock449
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så ses som ytterligare ett exempel på att Linné i första hand ansåg att kärren
skulle dikas.
Två andra exempel talade också om hur torv och jord från myrar användes som gödning på åkrar. Den ena av dessa innehåller en lite längre beskrivning av något som kallas Rockejord.
Rockejord sågs vid Nors kyrka i åkrarna; det är ännu en stor brist för oss i
ekonomien, att vi icke havom alla jordsorter nog tillräckerligen kunnige, och
vet jag mig icke hört denna rockejord tillförene nämnas, ej eller fräkenjord,
om vilken folket igår talade, fast jag om den senare icke fick någon fullkommerlig eller tillförlitelig anledning. Rockejorden är på åkrarna en mylla, som
är mycket lös och mjuk, som mjöl emellan fingrarna; hon stöter med färgen
något på rött, och finnes på de ställen, som äro litet sidlänte. Utav mycket
väta bliver hon sur; men ännu mer lider hon av torka; i henne trives näppeligen annor säd, än havre, som håller till godo det magraste. Det lilla myllan,
som finnes på utmagra, tuviga och fuktiga ljungheder, är av samma art; och
folket berättade, att om kärrjord fördes på åkern, bliver även av henne en dylik mylla.453

Ordet rock syftar här troligen på jordens färg då rock betydelsen rostfärgad.
Kanske skulle rockejorden kunna vara en brukad myrjord? Det kan vara
troligt då rockejorden angavs vara en lös och rödaktig jord som fanns på
sidlänta platser och var lämplig till havre. Senare under Västgötaresan anges
att det snarlika namnet råckejord användas lokalt för gyttjejord.454 Även
detta kan indikera att rockejorden varit myrjord. Nu är gyttja inte i sig ett
torvslag men uppodlade gyttjejordar räknas idag in i kategorin organogena
jordar. Många torvjordar underlagras av gyttjejordar och efter bortodling av
torven klassas de idag som mullrika gyttjejordar.455 Förutom att rockejorden i
sig är intressant visar citatet också att man förde kärrjord på åkern.
Bruket att föra myrjord på åkrarna ansågs dock vara kopplat till faror.
Länge trodde man att myrarna var orsak till en ökad risk för frost på närbelägna åkrar. Detta mötte också Linné i Dalarna. Linné ställde en rad frågor
till bönderna angående gödselbristen och vid ett tillfälle den 7 juli tog han
upp detta i dagboken då han skrev:
Härpå gjordes följande frågor: 1:o Varför de ej ta upp kärrmylla att bland
med sandjorden, emedan den på andra ställen plär vara mycket fruktsam?
Härpå svarades, att kärrjorden fryser bort säden, såsom man ser, där myrar
ligga nära inpå åkrar.456

En månad senare beskrev han samma problem och hur en rådig jordbrukare
gjort ett försök att åtgärda problemet.
453

Linné, von 1978(1746) ss. 247–248
Linné, von 1972, s, 201
455
Berglund 2008, ss. 15–16
456
Linné, von 1999(1749) s. 33
454

151

Pastor loci hade låtit hugga bort skogen, som stod nära intill åkrarna, förmenandes härigenom befria dem till en del från frosten, emedan dimman, som
kommer av myrarna, stanna eljest mot skogen, som med sin köld fördärvade
säden.457

I norra delarna av Sverige blev det vanligt att dika myrar för att minska
frostläntheten. Det gavs statliga anslag för verksamheten från 1840-talet och
ämnet behandlades också i ett flertal uppsatser i Svenska Mosskulturföreningens tidskrift under åren 1889 fram till 1925.458 Det var också då det från
vetenskapligt håll börjat framkomma tvivel på dikningens effekter mot frosten och möjligheten att få lån eller bidrag för dikning försvann om man inte
hade för avsikt att odla den dikade marken.459
Förutom beskrivningar av hur man påförde kärrjord på åkrarna finns även
beskrivningar i dagböckerna om hur man tog torv ur myrar för att lägga på
åkrar. Olika metoder för bearbetning av torven beskrevs. Bönderna kring
Kleva i Västergötland brände torven innan den spreds på åkern, något Linné
menade var förkastligt.460 Han menade att torven skulle föras på åkern utan
att brännas, något som bland annat beskrevs skett vid säteriet Sövdeborg, där
man tog torv ur ett närliggande kärr för att blanda med sandjorden i trädgården.461 Vid pipbruket i Alingsås fanns ett dike vid dyngstacken där vattnet
från dyngan samlades. Diket fylldes med mossa och torv som sedan användes för att gödsla med. 462 Detta liknar beskrivningen från Växjö där Linné
angav att han vid ett flertal tillfällen under resan sett hur man kört hem ljung,
mossa och tallbarr i stora lass. Detta blandade man sedan i dyngstacken för
att på så sätt öka gödselvolymen.463

Bruket av torv, mossa och myrväxter
Nödmat för folk och fä
Under sin Dalaresa fann Linné många exempel på hur mossan och andra
växter från myrarna i nödtider användes för att föda både människor och
boskap. Han talar flera gånger om misseroten, det vill säga roten av Calla
palustris, som han noterar att de dalska bönderna inte tagit i bruk.464
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Underligt är, att bondefolket här gå på barkbröd, där de likväl hava kärren så
mycket Arum aqvaticum, av vilket norrlänningen bakar sitt missebröd och
aldrig på barken, så länge misseroten varar.465

År 1636 under ett nödår har Limabönderna varit nödgade att använda sig av
mossan enligt följande notering:
År 1636 hölls i kyrkan böndag för de oräkneliga lemlar eller fjällmöss, som
nedkommit och devasterat hela socknen med åker och äng. I nödtvång, refererade komministern, att de koka vitmossa eller renmossa med vatten och
mjölk äta. Mest torkas, blandade med litet annat mjöl.466

Under resan gör Linné dock bara noteringar som visar att själva mossan
denna tid brukats till djurfoder bland andra denna från Särna:
Om hösten samlar hushållare 100 à 200 lass vit mossa om våta hösten med
järnriva, lägga i var hög ett och ett lass tillsammans, det han hemför om vintern och ger boskapen i stället för hö, utan att slå något vatten därpå, ty det är
dävet förut, att det ej torka. Det föder boskapen, fast det ej gör några feta,
dock får det icke samlas på ett och samma ställe emellan vart 20 år, ty det
växer intet.467

Han noterade också, så som uppdraget var, vilka huskurer som kanske kunde
vara apoteken till nytta. Här några exempel då myrarna står för boten:
Vitmossa i kärr, pulverisata åt hudlösa barn.468
Huskurer emot svullne och ödematöse ben var kärrmossa eller Sphagum palustre molle kokat med öl och omlagt.469

Ag
Under Gotlandsresan såg Linné aggräset och menar att ingen botaniker tidigare mött det i Sverige. Han noterade hur aggräset växer i myrarna och av
gotlänningarna användes för att täcka ladugårdstaken. Linné såg här en möjlighet att dra nytta av sådana myrar som inte var möjliga att uppodla och
skrev:
Huru många i Sverige stora, sterile och onyttige myror givas icke, som varken med utdikande eller på något annat sätt kunna göras fruktbare?470
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Torvanvändande
I skånedagboken finns en notering från Uppland som beskriver ytterligare ett
takläggningsmaterial vunnet ur myrarna då torv användes för att täcka taken
på ”fattigmans lägenhet”.471 Ett torvbruk som var betydligt vanligare kan
dock ses i beskrivningarna av bränntorvbrytningen. Bruket av bränntorv
nämns både i berättelserna från Västgötaresan och Skåneresan. Under Västgöta resan beskrivs hur torvbränningen kunde bespara skogen.472 Senare verkar han ändra åsikt och menar i ett citat från Skåneresan att torvbrytningen
innebär en slöseri med den torv som skulle kunna komma till nytta.
Torv skars i myrorna till bränsle, och fick ägaren av slätboen 11/2 daler
silv.mynt för var spade (person), varmed torven skäres om dagen. Det tycktes
vara en ståtelig uppfinning att kunna använda kärren till ved och därmed skona skogen; men en skog kan uppväxa flera gånger på ett seculum, då ett kärr
icke fylles med torv i flera secula; om någon, som mist lukten, skulle taga sig
före att till sparande av skogen uppbränna sin dyngestack i stället för ved,
kunde väl var och en tro, att denne även mistat ett av de invärtes sinnen.473

Efter denna text i dagboken gav Linné åter en engagerad beskrivning av
kärrmyllans förträfflighet. Det beskrivs hur den upptagen, sammanpressad
och blandad med gödsel förmultnar till en mylla som är ”en skatt för sin åker
och äng och en rätt gödsel. Lycklige bönder, som förstå sin egen nytta”.474

Linnés beskriver godsens myrodlingar
Linnés grannar professor Ihre och baron Bielke som båda beskrevs i Skånedagboken har redan presenterats i föregående kapitel. Ihres försök på Sandbro har också redan diskuterats då de beskrivits av Ihres svåger Johan Braunder i dennes Tankar och försök om åker och äng. Även baron Bielke på
Lövstad, som Linné talade om i citatet, har tidigare nämnts. På ett annat
gods, Ållestad i Västergötland, driver skotten Alexander Blackwell något av
en visningsgård som däremot inte imponerar på Linné. I beskrivningen av
förevisningen av säteriet beskrivs att Blackwell dikat en myr.475
Mer positiv blev Linné mot slutet av sin skånska resa då han gjorde det besök han blivit rekommenderad av biskopen Engström i Lund.476 Han reste till
Lärkesholm vars ägare överste och baron Berndt Vilhelm von Liewen
(1685–1771) av Linné senare beskriven som en herre med ”mycket eld” men
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en ”stark inventor”.477 Det fanns en tydlig beundran hos Linné när han
beskrev von Liewens försök och arbete på Lärkesholm. Han beskrev ingående byggnadstekniker, fiskeredskap, fågelfångst, bryggandet av dricka m.m.
Den längsta beskrivningen är dock den om byggandet av dammar på myrarna. Även om von Liewens arbete under 1900-talet kom att beskrivas med
viss löjeväckande ton beskrevs han i den andra upplagan av Svensk biografiskt handlexikon från 1906 som ”en av Sveriges skickligare och omtänksammare lanthushållare”.478
Från besöket skrev Linné hur von Liewen genom att göra bassängliknande dammar på ”ljungbackar med små fält och dälder av kärr, pussar och myror, som de eländigaste land i världen”, och odla karpar i dessa kunde få
både en god ekonomisk vinst av fiskarna och god odlingsjord därefter. Linné
skrev att man genom att härma naturen genom att först låta vatten vara stillastående på myren för att sedan tappa av det rensat myren till en ren odlingsbar yta ”långt bättre än någon dalkarl”.479 När vattnet tappades av fanns där
en naken svart jord som kunde användas för sådd av råg, havre, eller gräsfrö.480
Således förmente översten ej orätt, att all ekonomi bör begynnas av myrorne
och dambarne, som äro mödrar till åker och äng… Jag tror översten skulle
kunna sätta hela Swerge i cirkulation av dammar om det voro hans.481

Hollandsresan
Efter de två resor som har kallats Linnés ungdomsresor, Dalaresan och
Lapplandsresan, gjorde Linné en längre resa utanför Sverige. Målet för resan
var Holland men han besökte även Tyskland och Frankrike. Kan tiden i Holland ha påverkat hur Linné såg på möjligheten till myrmarkernas uppodling
även i Sverige? Hans resa kan mycket kort sammanfattas enligt följande.
Den 20 februari 1735 reste Linné till Holland. Den 5 maj anländer han till
Harderwijk. Som sällskap på denna resa har han Claes Sohlberg, som också
hade varit en i Linnés sällskap under Dalaresan.482 Kort efter ankomsten blev
Linné promoverad till medicine doktor. Avsikten var att nu återvända till
Sverige men pengarna tog slut och Linné och Sohlberg reste först till Leiden
och senare Amsterdam. Linné arbetade hos ett flertal olika professorer och
doktorer i deras botaniska- och akademiträdgårdar. De underhöll honom
ekonomiskt. Linné blev efterfrågad och framgångsrik men hösten 1737 blev
477
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längtan efter Sverige och den blivande fästmön för stark och Linne återvände
hem den 28 juni 1738.483
Resan till Holland har han dokumenterat i en dagbok som tyvärr avslutades redan efter fem veckor.484 Det finns också en almanacka med anteckningar från 1735, men de korta noteringarna avtar under höstmånaderna och
de som finns är tyvärr för kortfattade för att ge någon egentlig bild av Linnés
tid i Holland.485 Därför kan vi inte få följa Linné och se hur det holländska
jordbruket och vattenkontrollen eventuellt påverkat hans syn på bruket av de
svenska myrmarkerna. Vi vet inte heller hur mycket av detta han såg då det
bara finns beskrivningar av hans vistelser vid universiteten, godsen och t.ex.
trädgårdarna i Hartecamp. Fries menar dock att det finns belägg för att han
under sitt första år, då han under en månad vistades i Leyden, gjorde utflykter till andra delar av Holland.486 Levertin påtalar också att Linnés rastlösa
vetgirighet i kombination med de korta avstånden i Holland resulterade i ett
omfattande resande.487 Detta skedde i så fall omväxlande med de beskrivna
perioder av lyckligt och intensivt arbete, då Linné tog tjänst hos George
Clifford på hans trädgård på godset Hartecamp.488

Vad möter Linne i Holland?
Förutom resor, som skedde för att avlägga examen vid ett avlägset universitet, hade resandet även andra vetenskapliga syften. Linné själv beskrev att
målet med det vetenskapliga resandet både var att se samlingar av naturalier
i andra länder och att knyta kontakter med andra forskare. Han beskriver att
om man uppvaktade dem kunde man få tillgång till deras kunskap.489 Holländarna har beskrivits som ett av mest bildade folken i Europa under Linnés
tid. Boktryckarkonsten var välutvecklad och det vurmades för naturalhistorien. Här fanns också stora trädgårdar med växter hemförda från de holländska
besittningarna.490 Med andra ord fanns det mycket i Holland som lockade
Linné. Även andra vetenskapsintresserade tillbringade en tid i Holland under
sin utbildningstid, till exempel den tidigare nämnda professor Ihre vid Sand483
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bro. Å ena sidan var Linné alltså inte ensam om att föra hem berättelsen om
den holländska kampen mot vattnet men å andra sidan anses det att den holländska torrläggningen var välkänd redan på medeltiden runt om i Europa.
Torrläggningsexperter inbjöds och spred sin kunskap över stora delar av
Västeuropa redan från 1600-talet. Kontakten mellan Sverige och Holland var
alltså inte obetydlig och Linné blir här ett exempel på denna. Även om den
holländska myrodlingen var välkänd under 1700-talet, tror jag ändå att det
har en betydelse om man med egna ögon har sett de holländska vattensystemen. Då tror jag också att det måste ha haft en inverkan på, i det här fallet
Linnés, personliga uppfattning om hur intressant och viktig vattenkontrollen
och myrodlingen var.
Det Linné mötte under sin tid i Holland under 1730-talet var en välutbyggd dikningsorganisation med mycket lång tradition. Den kan kanske inte
beskrivas som varande i kris men dess guldålder var förbi. Kan detta trots
allt gjort ett intryck på Linné som får honom att prisa myrodling?

Slutsatser
Myrarna har på flera sätt varit en naturtyp som Linné ansåg vara värd att
skriva om i dagboken. Som jag har visat nämnde Linné myrarna, i flera olika
sammanhang, i alla fem resedagböcker. Förutom noteringar av växter eller
djur i myrarna var många av noteringarna kopplade till ekonomin. Han
beskrev bruket av myrängar och dikning och avvattning för att vinna ny åker
och ängsmark. Han skrev om användandet av myrväxter och torvanvändandet och gödning med torv eller myrjord. De enda egentligt negativa anmärkningarna beskrev kärr eller mossar som är alltför djupa eller blöta för att
dikning ska kunna ske, den av dalabönderna påtalade frostläntheten och den
uppenbart negativa och ofta citerade berättelsen om vandringen på Lycksmyren beskriven i Lapplandsdagboken. Linné var alltså mycket positiv till bruk
av myrar som en resurs och negativ till myrar som ”vildnatur”. Berggrens
tidigare nämnda beskrivning av hur Linnés inte uppskattat myrarna bygger
troligen mest på Linnés lapplandsskildring och Berggrens fokus ligger troligen på Linnés negativa inställning till de outnyttjade vilda myrarna. Detta
visar tydligt på den skillnad som finns mellan dagens och 1700-talets uppfattning av naturen. År 1742 tillträdde Anders Berch som Sveriges första
ekonomiprofessor. Idé- och lärdomshistorikern Sven-Erik Liedman menar
att trots att Berch och Linné båda var anhängare av den utilistiska och nyttoinriktade vetenskapen skiljde de sig ändå åt i sin tolkning av nyttobegreppet
då Linné förutom den rent ekonomiska nyttan av det som gick att bruka, som
t.ex. föda och läkemedel, även menade att det finns en nytta i det vackra.491
Detta går dock inte att se i Linnés reseskildringar, som liksom de övriga
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tidigare behandlade samtida skrifterna, inte någon gång uttrycker åsiker om
nytta i de vackra orörda myrarna. Det visar en tydlig kontrast till 1900-talets
synsätt som kan ses i Berggrens beskrivning då han påtalar hur storslaget
vackra de orörda myrarna idag ter sig för dagens människor.492
I beskrivningarna finns ingen notering som uttryckligen poängterar att
Linné uppfattade myrarna som rika på djur och växtliv. Inte heller att man
skulle undvika att dika och odla dem för att bevara växtlivet, snarare det
motsatta. Ändå borde det rimligen vara så att han uppfattade deras rikedom
då han så ofta beskrev att det var där han gjorde sina fynd. Det verkar ändå
inte som att han ansåg att det är något skäl till att bevara myrarna intakta.
Detta blir tydligt då han beskriver en ”oänderlig hop med mossar och myrar,
som ännu ligga i sitt barberi och onyttiga för människorna "till skillnad från
den nyupptagna myren i Dalarna som han i framtiden anser skall komma att
bli ett ”vackert åkerfält och äng”.493
Det förefaller som att dikning av myrar för att förbättra eller vinna ängsmark varit bekant sedan en längre tid för Linné och hans samtid. Jag menar
att hans uttalanden inte bara bygger på lästa beskrivningar, eftersom han
beskrev flera led i uppodlingen av myrar; från myrar som han ansåg skulle
kunna dikas, myrar som han ansåg inte var möjliga dikas, bönder som gjort
tidigare försök och misslyckats, bönder som brukade dikade myrängar och
bönder som planerade och arbetade med dikning. Viktigast för denna uppfattning är kanske hans uttalanden om var det inte är möjligt att genomföra
dikningar eftersom de kan tyda på kunskap som bygger erfarenheter från
tidigare försök. En sådan notering gjorde Linné också efter hemkomsten från
Gotlandsresan. I den växtförteckning som han då publicerade beskrevs ag
som han sett på många av Gotlands myrar, och som gotlänningarna använde
för att täcka sina tak. Linné ansåg att om gräset tål fastlandets klimat vore
det en god idé att odla ag på de myrar ”som ej kan utdickas eller på annat
sätt göras fruchtbar”. I samband med beskrivningen av agen, liksom ett flertal andra gånger i skriften, jämförde han förekomsten av växten med förhållandena i andra länder så som Holland.494
Hans beskrivning av dammarna vid Lärkesholm som ”långt bättre än någon dalkarl,”tyder ju också på en allmän kännedom om det arbete dalkarlarna gjorde för att uttrycket skulle vara meningsfullt.495 Metoden med dammar
som beskrivs från Lärkesholm verkar ändå ha varit en nyhet för Linné och
det kan också vara en förklaring till varför han valde att göra en så lång och
ingående beskrivning av dem.
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Exempel då myrar dikats för att vinna åkermark är inte lika ofta beskrivna i
dagböckerna. Då det förekommer är det nästan uteslutande i samband med
beskrivningar som nämner dikningar för att vinna både åker och/eller ängsmark. Linné beskrev också att han anser att ”nobless och präster” skulle
utbilda eller visa på bra exempel på myrodling så att bönderna kunde använda den kunskapen på sina myrar.496 Då det gäller större dikningar och uppodlingar var det också professorn, länsmannen, baronerna som beskrevs som
goda exempel som, förutom Linné själv så klart, borde kunna råda bot på
den brist på kunskap som enligt Linné fanns då det gäller att få ut den största
nyttan ur landets myrmarker. Jag anser dock att det inte framkommit några
belägg för att Linné själv skulle ha genomfört egna myrodlingsförsök. Däremot finns belägg för att han, som jag tidigare nämnt, två år innan Skåneresan, år 1747, gjort en exkursion till Lövsta då han studerade uppodlingarna i
Klackmyren.497 Detta sammantaget med hans hänvisning till Ihres och Bielkes försök i reseberättelsen visar att han hade ett intresse för och var insatt i
de försök som skedde på godsen i Uppland. Redan i resedagböckerna från
ungdomsresorna som skrevs innan försöken på Lövsta startade, i slutet av
1740-talet, samt innan resan till Holland år 1735, skrev Linné utförligt om
dikning och myrodling. Efter besöket på Lövsta och hollandsresan, i reseberättelsen från Skåne, förekommer det dock längre och mer engagerade utläggningar som beskriver både teknik och försöksverksamhet. Det är trots
allt först i den sista resebeskrivningen han väljer att göra en längre beskrivning av begreppet ”myror” och det är där han förklarar vilken typ av kärr
som han anser är lämpade för dikning för att vinna åker och ängsmark.498
Vilka var det då som genomförde uppodlingen av mossarna som nämns i
dagböckerna? Som jag tidigare har redovisat är alla noteringarna om myrodling i Linnés resedagböcker inte konkreta uppodlingar utan förslag lagda av
Linné själv. Lika många som de tidigare är noteringarna som visar på befintliga uppodlingar vid godsen. Detta visar att de i de tidigare kapitel beskrivna
uppodlingsinitiativen som togs vid godsen även kan ses i resedagböckerna.
Att det är just dessa uppodlingar som kom att beskrivas kan troligen delvis
förklaras då man ser till var Linné valde att rasta under resan. Linné beskrev
svårigheten med att hitta rast och övernattningsplatser hos allmogen under
resorna. Historikern Anna Götlind påpekar att resesällskapen i Dalarna under
1700-talet sällan kom i kontakt med vanliga bönder och ibland var prästen
också den enda som kunde tala en rikssvenska som var begriplig för resesällskapet.499 Fyra noteringar, det vill säga lapplandsnoteringen om dikade myrar
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och de tre noteringar om myrodling från Dalarna, indikerar dock att uppodlinga av myrarna även skedde utanför godsmiljöerna.
Linné var alltså mycket positiv till bruk av myrar som en resurs och han
beskrev myrarna under sina resor så att man utan tvekan uppfattar hans frustration över hur dessa marker i stora delar av landet inte tagits i bruk. Detta
tyder på, att även om myrarna till viss del varit uppodlade, var det inte i den
omfattning som den otålige och nyttoinriktade Linné skulle önska.
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8. Landskap och praktik

I detta kapitel genomförs en fallstudie av Misterhult socken för att påvisa när
uppodling av mossar och kärr sker enligt de historiska kartorna. Här skall
också uppodlingarnas fysiska form i landskapet studeras samt processen
bakom uppodlingen. Liksom i tidigare delar kommer myrodlingens aktörer
stå i fokus liksom drivkrafterna som låg bakom uppodlingen.

Val av undersökningsområde
Vid valet av område för underökningen
har jag gjort en analys av ortnamnsbelägg i det digitala ortnamnsregistret
som tidigare presenterats i kapitlet om
dalkarlarna. Här har jag gjort en
sammanställning av antal namn länsvis
där det gemensamma är att namnen
noterats med beskrivningen att lokalen
utgörs av en odlad mosse eller ett odlat
kärr. Resultatet visas i kartan i figur 39.
Undersökningen visar att Kalmar län har
ett betydligt högre totalt antal akter
inom de här kategorierna än övriga län.
Orsaken till detta är oklar. Det kan
mycket väl vara ett resultat av metoden
vid insamlingen och kategoriseringen, men trots det tycker jag att det var
intressant att välja ett undersökningsområde inom länet.
I Bringéus Brännodling från 1963 återges ett från landshövdingen i Kalmar län insänt betänkande från år 1792 angående tillståndet i länet. Beskrivningen fokuserar på gödselbristen, men anger att några få exempel fanns på
kärr och mossar som uppodlats. I den tidigare beskrivna ortnamnsunderökningen med inriktning på lokaler med namn som innehåller ordet ”dalkarl”
finns på ett av registerkorten en hänvisning till ett beskrivet exempel på en
uppodling av ett kärr från 1775. Här anges att dalkarlarnas uppodlat kärret
och att detta finnas belagt i en dagbok skriven av hovj. mäst. M. Hammarsköld. Hammarsköld var vid tiden bosatt på Virbo säteri i Misterhult
socken. Ortnamnssammanställningen visar alltså att det idag finns ett stort
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Figur 37. Totala antalet akter per län som är ortnamnsbeskrivningar på lokaler som
definierats som varianter av odlad mosse, odlat kärr och odlad sankmark. Med andra
ord är uppodlad, tidigare odlad, kärrmark och så vidare med räknade. Dock ej
oodlad som förekommer i Kalmar län i 113 akter och Jönköpings län i tre.
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antal uppodlade kärr och mossar i Kalmar län, Bringéus anger att det finns
ett fåtal exempel år 1792 och i Misterhult finns ett beskrivet exempel i Virbo
från år 1775. Därför valde jag alltså Misterhult socken i Kalmar län.

Källor
Undersökningen av uppodlingen av mossar och kärr i Misterhult består av
två delar. Den första är en analys som bygger på skriftliga källor från Misterhult som berättar om den tidiga uppodlingen av myrar. Här har jag använt
Michael Hammarskiölds dagbok från åren 1767–1800, Bengt Hellbergs Berättelse om Misterhult från år 1776 och häradsfogden Magnus Gabriel Craelius Försök till ett landskaps beskrifning, uti en berättelse om Tuna läns,
Sefwedes och Aspelands häraders fögderie, uti Calmar höfdinge döme från
år 1774.500 Nina Hammarskjölds omfattande släktkrönika över släkten Hammarskjöld från 1915 samt några artiklar ur hembygdsboken Misterhults
socken tryckt första gången år 1955 har använts för att se hur uppodlingen
beskrivits under 1900-talets början samt för att ge en bakgrund om släkten
Hammarskiöld.501 I sökandet efter enskilda individer har jag har även använt
mig av Födelse och dopböcker ur Misterhults kyrkoarkiv.
Den andra delen av undersökningen utgörs av två olika kartanalyser. För
den första kartanalysen har jag valt att använda mig av de skannade historiska kartor som finns tillgängliga via Lantmäteriets digitala arkiv. För området
finns ingen småskalig karta från 1800-talet, så som häradskartan. I de fall det
finns, kan de ge en översiktlig bild av åker och äng liksom myrmarker inom
ett större område.502 Av socknens 86 byar, som finns med i Lantmäteristyrelsens arkiv (LMS) finns det kartor till 85 byar varav två tagits ut ur undersökningen eftersom de är öar utan åker. Till de 83 byarna har alla kartor fram till
år 1898 i LMS och Lantmäterimyndigheternas arkiv (REG) studerats. Av
dessa har 313 kartor visat information om ägorna, övriga behandlar t.ex.
gränsdragningar eller tvisteparker utan att visa jordbruksmarken.
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De använda kartorna fördelning:
Yngre geometriska kartor (1689–1749): 30 kartor som redovisar 40
gårdar/byar i LMS samt koncept till 25 av dessa i REG.
Skiftesakter, delningar och avmätningar (1771–1898): 115 kartor ur
LMS, var av 105 även har kopior eller koncept i REG, samt ytterligare
38 kartor i detta arkiv som ej återfinns i LMS.
Kopior och koncept där motsvarande karta finns i LMS har bara använts i de
fall då kartan varit svår att tyda eller mer information har eftersökts.
Till Misterhult socken finns även en intressant kategori kartor som visar
vattenavledningar strax före och efter sekelskiftet 1900 som jag dock inte
kommer att beskriva närmare i den här undersökningen. Detta eftersom det
sena 1800-talets torrläggningar ligger utanför undersökningens huvudfokus.
För socknen finns det kartor för vattenavledningar, syneförrättningar, torrläggningar och sjösänkningar.

Figur 38. Exempel på den typ av kartor som visar större avvattningsprojekt som i
Misterhult börjar upprättas på 1880-talet. Detta är en karta till en syneförättning som
sträcker sig över fyra byar i Misterhult för torrläggning av vattensjuka marker från
1894. Källa: 08-PUF-219
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Figur 39. Antal kartor per årtionde som ingår i undersökningen av Misterhult sockens digitala kartor åren 1689–1898.

Av avgörande betydelse för hur användbara kartorna är för den här typen av
analyser är så klart hur de är utformade och varför de upprättats. Huvuddelen
av kartorna efter mitten av 1700-talet upprättades vid skiftena och har en
mer detaljerad information än de tidigare avmätningarna. De innehåller till
exempel namnen på åkrarna, något som i detta område oftast saknas i de
äldre kartorna. Det gör att dessa är lättare att tolka, men de tidigare kartorna
innehåller ändå fullt tillräcklig information för en översiktlig bedömning, då
de till åkrarna oftast har en angivning av jordart så som ör-, sand-, eller myrjord och det för ängarna anges ifall de var sidlänta och vilken typ av vall som
växte där. Antalet kartor över varje by är varierande och kartmaterialet ger
bara möjlighet att följa ett fåtal av byarna från 1600- till 1800-talet. Kartorna
har, i de 12 fall det är möjligt, studerats för att se förändringar i bruket av
myrarna mellan den yngre geometriska kartan och den första skiftesakten.
Övriga kartor har använts för att hitta belägg för myrodling samt studera
myrodlingens form, det vill säga hur det fysiska bruket av myrarna representeras i kartorna under olika tider. En detaljanalys av en av socknens byars
odlingshistoria har gjorts då hela kartmaterialet för byn använts. Dessa kartor
och den metod som då använts beskrivs i anslutning till att den analysen
redovisas.
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1700-talets uppodlingsbeskrivningar
Misterhult socken, en av södra och mellersta Sveriges största socknar på
nära 40 000 hektar, utgör en skogsbygd mellan Kalmar läns norra och södra
odlingsbygder. Socknens invånare har i varierande grad haft sin försörjning
av en kombination av boskapsskötsel, jordbruk och fiske. Från mitten av
1700-talet skedde en kraftig befolkningsökning och jordbruket fick då en allt
viktigare roll i försörjningen. De naturgeografiska förutsättningarna gör att
åkrar och ängar var små och låg spridda i de smala dalgångarna. Området
hade en karaktär av småskalighet.503 Jordägandet i socknen domineras fram
till 1680-talet av kronan och till viss del av adeln. Skatteköpen och avsöndringen av kronans ägor till adeln gör att ägostrukturen ändrar karaktär under
1600-talets slut och stora delar av Misterhult kommer i släkten Hammarskjölds ägor. Genom byten lyckades Hammarskiöldarna även att behålla
stora delar av Misterhult efter reduktionen.504 Mot slutet av 1700-talet fanns
fem frälsesäterier i socknen; Misterhult, Gässhult, Virbo, Virum och Fårbo.505

Figur 40. Diagram över förändringar i jordägandet i Misterhult socken.
Källa: Berg, Jansson & Wästfelt. 2006.

503

Berg, Johan, Jansson, Ulf & Wästfelt, Anders (2006). Landscape, history and people in a
geographical perspective: studies of land-use, settlement and livelihood in Oskarshamn and
Forsmark. Stockholm: SKB, s. 58, 87, 100
504
Berg, Jansson, Wästfelt 2006, s. 50
505
Hellberg 1996(1776) s. 33
166

Figur 41. Michael Hammarskiöld 1732-1802
Källa: N. Hammarskjöld

Säteriets uppodlingar
Michael Hammarskiöld, som finns omnämnd på registerkortet, bosatte sig år
1768 på Virbo i Misterhult socken, Stranda härad i Kalmar län.506 Enligt
Nina Hammarskjöld, som skrivit släktens historia, var godset Virbo vid M.
Hammarskiölds tillträde förfallet. Tidigare tvister och bristen på manliga
arvtagare till fideikommisset hade gjort en tidigare ägare Lars Hammarskiöld
ointresserad av förbättringar under de år som godset förvaltades för hans
döttrars räkning. Inte heller den därpå efterföljande ägaren, Lars bror, Åke
Hammarskiöld hade genomfört några förbättringar.507 Nina Hammarskjöld
beskriver att Michael Hammarskiöld grep sig an uppgiften med intresse och
energi. År 1779 kunde han med delvis lånade medel och efter vissa rättsliga
tvister lösa ut den andra hälften av godset som ägdes av Cristina Nordenankar och Gustafva Hammarskiöld. Michael Hammarskiölds förbättringsarbete
beskrivs av honom själv i en slags krönika kallad ”Hofjägmästarens dagbok”
som beskriver åren 1767 till 1800. Han inleder med:
Såsom oförfaren i landtskiötseln mottog jag 1767 förbemälta egendom, bestående af 4 ½ hemman säteri inberäknad Wirqvarn och Fitjöhammar, det
sistnämnda obebygt.508
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Figur 42. Frälsesäterier och boställen som beskrivs i Hellbergs Berättelse om Misterhult socken 1776. Boställenas innehavare var statliga ämbetsmän inom antingen
kyrkan, militären eller det civila, som i Misterhult Kronolänsmannen på Plitorp.

.
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Svedjebrukare blir uppodlare
Virbo som troligen blev byggt i första hand med tanke på fisket i Saltsjön
och Virån har vid Michael Hammarskiöld övertagande ingen åkermark. Till
Virbo fanns enligt Michael Hammarskiöld 23 torp och några frälsehemman,
där torparna livnärde sig bland annat på svedjebruk.509 I en tidigare rannsakning av godset från år 1681 beskrivs också att ängen var mycket mager och
åker helt saknades förutom några ”små plogar, som fordom tid torde varit
åker.”510 I kartan över ett annat av socknens säterier, Fårbo, från 1713 finns
en notering som anger utmarken som bergig momark med furuskog och några små mossar. ”…jembwäll där och hwar några parckar till swediande tienlige.”511 Här bekräftar kartan att svedjandet förekom inom socknen och att all
brukad mark inte karterades, varför kartorna inte kan ge en heltäckande bild
då ytterligare jord kan ha varit i bruk utöver den som anges i kartorna.
Svedjande skedde dock inte bara i syfte att vinna odlingsmark utan var även
ett sätt att förbättra utmarksbetet.512 Denna form av svedjande kan också
mycket väl ha varit i bruk i Misterhult socken där boskapsdriften haft en stor
betydelse för försörjningen.
Svedjande var redan med 1647 år skogsförordning förbjudet på kronooch allmänningsskog men tillåtet på frälsehemman.513 Men Michael Hammarskiöld ansåg att svedjandet hotade att förstöra gården och han förbjuder
därför allt svedjande. De redan skuldsatta torparna fick det ännu svårare då
några år med missväxt ökade på eländet ytterligare. Generellt efterlevdes
svedjeförbudet på allmänningar och kronans mark inte fullt ut under nödår514
men Michael Hammarskiöld stod ändå fast vid sitt förbud och menade att det
var en svår tid men att den ändå var av godo, då den ledde till att han
omskapade torparna från ”skogsödare till jordbrukare”. Han fick så slutligen
torparna att, utöver de överenskomna dagsverkena, börja arbeta med att bryta ny åker mot kontant betalning.515

Myrodling, potatis, fruktodling och täckdikning
Genom att förbjuda svedjandet hade han nu fått fram den arbetskraft som
behövdes för att starta sin odlingsplan. Trots att Michael Hammarskiöld så
blygsamt inledde dagboken med att beskriva sig som ”oförfaren i landtskiöt509
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seln” börjar han under kommande år leda arbetet med uppodling på säteriet.
Första uppodlingen skedde i ländig mark (mer lättodlad mark) senare även
en i stenbunden mark och år 1771 beskrivs hur han företog sig en utdikning
av en av Virbos mossar, Stora mossen. Han ska enligt egen utsago ha varit
den enda på Virbo med omnejd som hade kunskapen och tilltro till projektet,
med undantag för hans fogde Jacob Dahlström, som visserligen var oerfaren
av liknande arbete men ändå var till god hjälp. Michael Hammarskiöld skriver om hur hans föregångsarbete sågs med misstro från ”flera” och hur han
blir avrådd från det ”fruktlösa och kostsamma arbetet”. Trots och delvis på
grund av protesterna genomför han projektet.
Men fast i mitt beslut, har jag ej allenast haft den lyckan att få skörda mångdubbel frukt af så väl detta som mina öfriga odlingsarbeten, utan äfven det
nöjet att se andras håg eldas af de exempel jag gifvit och den framgång som
Gudi ärad följt mina företaganden.516

Uppodlingen ska ha skett enligt ”vanligheten” som innebar att det först
grävdes ett utlopp och sedan ett stordike, varefter mossen rothöggs. Arbetsfolket var ovana vid rothuggning och arbetet gick sakta. Hammarskiöld beskriver att mossen innan han tog sig an den var ”alldeles onyttig” men med
spår av eld på flera ställen.517 Det kan tyda på att mossen tidigare inte varit
helt onyttig utan använts för till exempel svedjande.
För året 1775 skrev Michael Hammarskiöld hur han tog sin an ”en annan
mosse till uppodling, hvilket lejda dalkarlar förrättade, hvarföre den kallas
Dalkarlskärret”.518 Det är troligt i det här fallet att dalkarlarna hyrdes in eftersom säteriets eget folk, enligt beskrivningen av uppodlingen i Stora mossen
år 1771, var för ovana vid rothuggning. Hammarskiöld hade enligt egen
utsago klarat av dikningen och uppodlingen av Stora mossen 1771 utan dalkarlarnas hjälp. Kunskap om rothuggning finns dock redan inom socknen.
Det är något jag återkommer till under rubriken Fiskebondens och adjunktens uppodlingar.
Michael Hammarskiöld dikade och rothögg vartefter flera av Virbos kärr
och mossar, både för att vinna odlings- och betesmarker. Han beskriver alla
projekten som framgångar även om de ibland krävde fler dagsverken än vad
som tagits med i beräkningen.519 Han hade också år 1788 problem med att
den utdikade Stora mossen sjunkit 2 ½ aln (1,5m) och hotades av översvämning, varför det krävdes ett omfattande arbete med förbättringar av utlopp
och vallar.520
516
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Hammarskiölds direkta inverkan på sina underlydande hemman kan ses i hur
han beskriver hur han lät utdika, rothugga och till åker förvandla en mosse
vid rå och rörs hemmanet Lunden som var under hälftenbruk.521 (Ett hemman
inom samma bys som säteriet och där säteriet bidrog med utsäde mot hälften
av avkastningen.) Inflytandet kan också ses i beskrivningen av framgången,
då hans underlydande bönder och torpare blivit så arbetsgiriga att han blev
tvungen att förbjuda fler uppodlingar om inte inhägnaderna gjordes av stengårdar.522 Uttalandet tyder på att säteriets svedjeförbud och uppodlingar inspirerat de underlydande bönderna och torparna att på eget initiativ göra
uppodlingar utöver de arbeten som dirigerats från säteriet. Det visar också
Hammarskiölds position, som gav honom rätt att inte bara uppmuntra, beordra utan också reglera och hindra uppodlingen. När han summerade sina
resultat av uppodlingen skrev han år 1795:
Genom redan giorda upodlingar, och förbättringar, har jag vunnit så mycket,
at i stället vid mitt tillträde här på Wirbo ej fans nogon åker, har jag nu 44
tunl. öppen jord i alternativt bruk; äfven ock är ängen så mycket förbättrad att
då han i början allenast gaf 160 à 170 häckar dåligt, har jag nu circa 400 lass
godt hö.523

Michael Hammarskiöld framhöll ofta i sin dagbok sig själv som föregångare
för torpare och andra då han använde list för att få dem att förstå fördelarna
med än det ena än det andra. Han fick dem att bryta mark, börja odla potatis
och plantera fruktträd. Det är alltså inte bara inom uppodling av myrarna
som Michael Hammarskiöld visade intresse för förbättringar och nya tekniker. Han beskriver för år 1771 hur han i Stora mossen slutligen lägger 600
famnar dolda stendiken då odlingen fortsatt att vara allt för sank. År 1773
beskrivs hur alkärret efter utdikning och rothuggning genomdikas med stentrummor för att bespara jorden då vidden var liten.524 Den återkommande
beskrivningen av täckdikningens spridning i Sverige hänvisar till att den
kom hit från England och Skottland först under 1800-talets början.525 Liknande exempel med täckdikad myr, som brukades till trädgård och äng, beskrivs, av Barchaeus 1773, på Kungl. vetenskapsakademiledarmoten Hjortsbergs Gustafsberg i Walda.526 Denna tidiga koppling mellan myrodling och
täckdikning kan vara ett tecken på att uppodlingen av myrarna var i ett försöksstadium. Detta bygger jag på att man senare när man hade mer erfaren-
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Figur 43. Karta över uppodlingar på Wirbosäteri från 1791. Visar den i dagboken
nämnda Stora Mossen som 1771 både dikats och vallats in mot Virboån men som
krävde omfattande förbättringsarbeten både 1776 och 1788. Källa: RA Virbo gårds
arkiv.

het av hur jorden sjönk samman och var medveten om behovet av omdikning
övergick till använda öppna diken under första perioden för att senare anlägga täckta diken i myrodlingen.527
Att Michael Hammarskiölds odlingsplan var kostsam att genomföra och
inget som en torpare själv hade kunnat genomföra blir tydligt då han beskriver den omfattning av arbete som krävdes för att få Stora mossen odlingsbar.
Förutom det tidigare beskrivna arbetet med dikning, rothuggning och täckdikning genomförde han även ett omfattande arbete med strömrensning av
Virboån som låg i samma nivå som mossen. (Se karta i figur 45.) Han beskriver hur det gick åt 1300 dagsverken till att, utmed en sträcka på 73 famnars längd av ån (ca 130 m), genom sprängning och stenbrytning fördubbla
åns bredd och sänka den 1 ½ aln. (ca 90cm).528
Sammanbunden med dagboken finns också två kopior av en skrift där
Michael Hammarskiöld beskriver sina resultat från försök med potatisodling.
Kortfattat beskriver han fördelarna med potatisodling och vill påpeka att
potatis inte enbart växer väl på torra sandjordar utan att hans försök visat att
527
528
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den även växer bra på dikade alkärr i första hand, men även på mossar som
inte kunde nyttjas till andra grödor.529 Mossen, som får namnet Dalkarlsmossen, beskrivs som följer:
Dess låga belägenhet emot Saltsiön giör denna upodling beständigt gungande, men är icke desto mindre bördig och i synnerhet ypperlig till Potat. plantering.530

År 1795 förklarar Hammarskiöld i dagboken att han är övertygad om att
potatisen är bästa sättet att undkomma hungersnöden vid de ofta återkommande missväxterna. De första åren krävdes det mycket arbete och påminnelser för att få de underlydande att odla potatis, men han skriver att på senare år har det inte krävts några påminnelser, utan de utvidgar själva potatisodlingarna till stor nytta för hushållningen.531 Liksom övriga noteringar i dagboken kan denna beskrivning ifrågasättas, men i detta fallet indikerar även
kartmaterialet att potatisodling skett. Namnet Jordpäronmossen återfinns
både i Hägnads karta år 1787 och i Mederhults karta från 1798 och dessa kan
vara exempel på Michael Hammarskiölds arbete med att förmå sockenborna
att börja odla potatis.532 Potatisen, som en gröda odlad på åkrar, kom att få en
allmän spridning i landet först under 1800-talets första årtionden. Vid den
tidiga spridningen under missväxtåren på 1770-talet odlades den i trädgårdarna.533 Potatisodling i mossodlingarna i Misterhult skulle kunna visa på ett
samband mellan tidig potatisodling i åkrar och mossodling. Detta har också
som tidigare nämnts noterats av Linné år 1734.534
Hammarskiöld beskriver även hur han delar ut unga fruktträd, så att flera
av torparna och bönderna kunnat anlagt trädgårdar på sina hemman.535 Michael Hammarskiöld hade ett sätt att beskriva sig och sin gärning på Virbo
som kan kännas igen från till exempel Linnes resebeskrivningar. Dagboken
är egentligen mer lik en krönika än en dagbok då den beskriver förbättringarna år för år. Den verkar vara ett sätt att beskriva för eftervärlden vilken
framgång hans arbete på säteriet varit. Dagboken är också skriven i eller
omarbetad i efterhand. Det tydligaste tecknet på det är att han i 1773 års
notering beskriver något som hände 1785. Texten är därför troligen starkt
påverkad både av tidsandan vid sekelskiftet 1800 och resultaten av hans
uppodlingsprojekt. Men jag anser det ändå troligt att krönikans beskrivning i
mångt och mycket stämmer med vad som skett. Det antagandet bygger jag
529
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på att de tidiga uppodlingarna i Stora mossen först beskrivs som framgångar
för att några år senare beskrivas som hotad av översvämning och i behov av
att dikas om när myrytan sjunkit. Att arbetet skulle skett över en längre tid
indikerar också den skriften om potatisodling där han nämner att han har
gjort försök med odling av potatis på alkärr i tio år. Michael Hammarskiöld
dog 1802 så texten kan vara skriven eller omarbetad mellan åren 1800 till
1802. Den 17 november 1799 skickade Hammarskiöld uppsatsen om potatisodling till sekreteraren i Kungl. Patriotiska sällskapet varpå den publicerades i Ny Journal uti hushållningen för Majus Junius år 1800.536 I nästföljande nummer av tidskriften publiceras ytterligare en text av Michael Hammarskiöld, Erfarenheter om kärr-upodlingar och wattens updämmande på odlad
mark jemte upgifter af et redskap kalladt åkerhyfwel.537 Texten är i första
hand en kommentar på en tidigare publicerad uppsats om ”Engelska Watten=Ängar” och Hammarskiöld beskriver sina försök med dammar för översilning och översvämning av ängar och åker uppodlade i kärr. Han beskriver
också sina lyckade försök med vältning och påförsel av grovsand på kärrjorden.538 Hammarskiölds ”åkerhyfvel” är enligt författaren samma redskap fast
med annan användning som ”Gångknifen” i Brauners ”System. Indelning af
brukbar Jord.”539 Denna notering liksom en hänvisning till en nyligen utkommen hushållningsbok av Hr. Nordell, en återgivning från en uppsats ur
tidskriften från 1794 och en hänvisning till en av Johan Alströmers texter
från 1777 i den tidigare nämnda uppsatsen om potatis, visar att Hammarskiöld åtminstone mot slutet av sitt liv läste delar av de texter som publicerades
inom hushållningen.540 Det är även troligt att han använde sig av dem vid
odling och försök. Det finner jag sannolikt eftersom han både i beskrivningen till uppodlingen år 1771 i Stora Mossen och i 1785 års uppodling i Hästhagsmossen hänvisar till hur de skett enligt ”vanligheten” som innebar dikning sedan rothuggning.541
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Figur 44. Åke Hammarskiöld 1691-1765
Källa: N. Hammarskjöld

En socken – en pionjär?
Hur Michael Hammarskiöld får inspirationen till uppodlingarna av myrarna
och hur han från att ha beskrivit sig själv som okunnig år 1767 till att år
1771 redan blivit en föregångare är inte helt lätt att förstå. Han hänvisade
inte till någon förebild i sin dagbok, men liksom diskuterats i tidigare avsnitt
kan idén härröra från den då aktuella lantbrukslitteraturen. Men andra källor
från 1700-talet indikerar att det i det här fallet kanske ändå fanns en förebild
närmare än så, snarast inom socknen och släkten.
Förklaringen kan finnas i Berättelse om Misterhult från 1776 skriven av
Hellberg, adjunkten till Misterhults kyrkoherde. Michael Hammarskiölds
farbror Åke Hammarskiöld ärvde i ett snårigt arvskifte på 1730–1750-talet
säteriet Misterhult.542 Denne Åke skulle ca 20 år före Hellbergs nedtecknande år 1776 ha företagit sig att ”upodla 2ne st. mossar, en på hvartera sida,
och båda nära in till Misterhults Säteri, som nu betstår af 28 Tunelds åker”
med andra ord ca 15 år före Michael Hammarskiölds uppodlingar.543 Åke
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Hammarskiölds uppodling var inte särskilt lyckad då man stötte på mager
sandjord under torven och man hade problem med utloppen, men Hellberg
menade att de ändå var oskattbart lyckade då ”allmänheten började få se och
bli öfvertygade om at sådant låter sig göra.” Detta talar alltså mot Michael
Hammarskiölds beskrivning av hur hela socknen saknade kunskap och tilltro
till hans uppodlingsplan. Åke Hammarskiöld avsåg att uppodla ytterligare en
mosse men då han kom i tankar att sälja godset avstannade arbetet.544
Åke Hammarskiöld föddes 1691 och var så som många övriga män inom
släkten militär och hade tillbringat en del av sin tidiga militära utbildning i
utlandet bl.a. tre år i Nordtyskland, dit han också återkom på 1740-talet som
guvernör till grevarna Hessenstein, kung Fredriks oäkta söner med Hedvig
Taube. Under den tiden hade Åke Hammarskiöld också ansvar för ombyggnad och förbättringar på godset Schmoll i Hessen där han och Taubes söner
bodde.545 1747 planerades det för ett återvändande till Sverige och förhandling påbörjades med greve Thure Bielke för att få köpa godset Gäddeholm
(Tureholm) för grevarna Hessensteins räkning. Åke Hammarskiöld blir inblandad då han ”kände till godset, skulle uttala sig om dess lämplighet.”546
Båda dessa exempel visar att han förvärvat kunskaper om t.ex. godsdrift
utöver sin militära karriär. Efter att ha tillbringat åren 1746–1749 i Lausanne
i Schweiz insisterade Kung Fredrik på att grevarna skulle fortsätta sin utbildning vid universitetet i Utrecht i Nederländerna. Åke Hammarskiöld
följde dem motvilligt dit.547 Utrecht ligger i den del av Holland där torvjordsodlingarna och vattenkontrollen först organiserades under vattenstyrelser. Där fanns under 1700-talet liksom i stora delar av landet omfattande
arealer torrlagda torvmarker i odling i system av diken och invallningar,
något som inte kan ha gått Åke Hammarskiöld förbi.
Efter att i tio år ansvarat för grevarnas uppfostran tog han år 1750 avsked
på grund av sjukdom och behov av att se efter sina egna affärer i Sverige.548
Han hade med start på 1730-talet låtit bygga en ny herrgård med flyglar och
park på Misterhult.549 Där bosatte han sig efter avskedet och bodde under tio
år. Under den tiden ägnade han sig åt ett försök att genom köp och byten av
gårdar och gods återskapa egendomen likt den var strax efter reduktionen, då
den tack vare hans faster Wendela Hammarskiöld var tämligen välbehållen.
Godsen upprättades som fideikommiss för brorsönerna då han själv saknade
arvingar.550 Hans strävan inom lanthushållet beskrevs också i häradsfogden
M.G. Craelius beskrivning över fögderiet från 1774. ”… salige herr öfvers544
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ten Hammarskiöld lät utdika måssarne och afrödja skogen; samt gjöra oländigt till ländigt och lära hela Soknen hushålla på ett sådant sätt, utan som de
förr varit…”.551 Denna beskrivning överensstämmer i mycket med Hellbergs
beskrivning.
När Åke Hammarskiöld dog 1765 hade han testamenterat godset Tuna till
sin äldste brorson Carl Gustaf Hammarskiöld. Den del av Virbo som han
hunnit lösa in gick som tidigare nämnts till Michael Hammarskiöld på villkor att han löste in de övriga delarna av godset.552

Fiskebondens och adjunktens uppodlingar
I Hellbergs beskrivning över Misterhult socken sägs att den första som följde
Åke Hammarskiölds exempel varit, den vid skrivandet år 1776, avlidne bonden Jons Michelsson i Simpevarp. Michelsson, som liksom många övriga
misterhultsbönder hade sin huvudsakliga inkomst via fisket, ansåg de årliga
sädesinköpen ”besvärligt” och enligt Hellberg övertalade han sin bror att de
tillsammans skulle genomföra uppodlingsprojektet. Bröderna Jöns och Nils
Michelsson hade enligt mantalsuppgiften 1740 skattat för 1/8 mantal var på
Simpevarp.553 Både Jöns och Nils hade titeln ”Soknemannen” vilket tyder på
att de var ägare till jord och med stor sannolikhet också tog aktiv del i socknens styre.554 Jöns bror Nils dog redan år 1743 varför Hellberg möjligen syftar på antingen Nils son Jöns Nilsson (död 1750) eller Anders Jönsson som
skattade för andra delen av Simpevarp från år 1751. Den först nämnde Jöns
Michelsson dog 1771 vid en ålder av 87 år. Om man, liksom Hellberg, antar
att det var brodern Nils som medverkade i uppodlingen måste denna ha skett
före broderns bortgång på 1740-talet. Det kan då skett utan den av Hellberg
angivna inspirationen från Hammarskiöld, det vill säga om man utgår från
att Hammarskiölds första uppodling skett år 1756 så som Hellberg beskriver.
Detta är dock osäkert, vilket blir tydligt då man väger in att Åke Hammarskiöld i sin frånvaro arrangerade bygget av den nya herrgården på Misterhult
under 1730-talet vilket betyder att han kanske även dirigerade uppodlingar
av myrarna under sin frånvaro.
Simpevarparnas uppodling var enligt Hellberg lyckad och de kunde inom
några år sälja spannmål till sina grannar. Då följde åborna i Bastebörd, St.
Laxemar, L. Laxemar, Ekrum, Skurö, Ström, Näs, S.Ufvö, Uthammar, Övrehammar, Högskulla, Åby, Gloestad efter. Detta var den grupp byar som
enligt Hellberg tidigare kallades Påkahärad.555 ”Alla dessas mästa och bety551
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deligaste åker är odlad innom the siste 14 à 15 åren, med en mykkenhet äng,
hket alt förut bestod af hålige kärr nästan omöjjelige bevandra både för människor och Boskap”.556 Detta skall alltså ha startat ungefär 1760. Hellberg
beskrev hur man med framgång ”smått” började med uppodlingar överallt i
socknen. St.Basthults och Värnamos åboer nämns särskilt men även rådmannen Norbeck på Bussevik och Secretarien Välborne Rosenmuller på
Hunö. Hellberg beskrev också hur Michael Hammarskiöld på Virbo de ”i
siste åren” utmärkt sig då det gäller uppodlingar och prisar även hans idoghet i andra hushållsgrenar. Men Hellberg beskrev honom inte som en föregångare i socknen.557 Hellbergs beskrivning av övergången från ett behov av
att köpa säd till att genom uppodling vinna positionen där man själv istället
kan sälja till andra bygger på samma argument som framfördes av Faggot
redan år 1739.558 Men där Faggot talar om hela rikets sädesimport och exempel från andra länder talar Hellbergs exempel direkt till bönderna.
Hellberg förordade uppodling och hans far, organist och klockare, hade
också mot tio frihetsår uppodlat en äng på St. Basthult. Efter tillträde på
torpet Brodahl år 1765 hade fadern uppodlat både stenbunden mark och ett
skogskärr. Till rothuggningen av kärret lejdes arbetare från godset Tuna som
enligt Hellberg var ”till Rothuggning snabbare än dahlkarlar.”559 Uttalandet
tyder på att arbetarna vid Tuna hade byggt upp en erfarenhet av arbetet som
kunde tävla med dalkarlarnas.
Hellberg nämnde också exempel på kärr som om de blev avröjda skulle
kunna tävla med de största och bördigaste ängarna i Kalmar län.560 Han ägnade också en stor uppmärksamhet åt uppodlingarna i sin redogörelse. Detta
berodde säkert inte enbart på eget intresse utan även på att uppodlingsverksamheten var en betydelsefull förändring i socknen under perioden fram till
nedtecknandet på 1776. I sin beskrivning av de naturgeografiska förutsättningarna i socknen hänvisade han till Craelius, därför vet vi med säkerhet att
han läst Magnus Gabriel Craelius Försök till ett landskaps beskrifning... från
1774. Craelius ägnade också mycket kraft åt att både beskriva och propagera
för uppodlingen av mossar och kärr. Han gjorde bland annat en beräkning på
att den uppodlade och nyttiga marken skulle kunna ökas med ca 10% och
fortsätter: Ty jag har sedt whad någre idoge hushållare i denna delen gjort
och ännu dagligen göra…”561
Bönderna var motsträviga och argumenterade att all möjlig mark redan
var uppodlad och att gödseln inte räcker till. Craelius menade att det inte var
problemet, utan han anser att ortens bönder var oförmögna att ta sig an uppodlingen av mossar och kärr eftersom den krävde omfattande rothuggning
556
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och/eller dikning. Han beskrev bönderna som nästintill torpare med alltför
små hushåll för att kunna klara uppgifter som kräver handräckning men även
att bönderna saknade vilja att arbeta samfällt.562 Han verkar ha haft en låg
tilltro till böndernas egna möjlighet att genomföra större uppodlingar då han
i inledningen beskriver de tidigare nämnda ”idoge hushållare” som personer
som ”lagt bort wärjan, bössan och pennan, och gripit till spadan.” Dessa var
alltså inga bönder. Dessutom menar han senare att kärr, mossar och annan
oländig mark inte skall delas till enskilda personer som ej hade råd eller
styrka till uppodling.

Delsammanfattning
Litteraturundersökningen, som behandlar 1700-talets beskrivningar av myrars uppodling inom Misterhults socken, visar hur man i samtiden beskrev
processen inom socknen. Att myrodlingen har haft en plats i dessa skrifter
visar på myrodlingsdiskursens betydelse under 1700-talet. 1700-talets myrodling inom socknen har också uppmärksammats av lokalhistoriker under
modern tid.563 Det sena 1800-talets och 1900-talets beskrivningar av den
tidiga myrodlingen är dock ofta färgade av sin samtids nyvunna intresse i
frågan. Därför har det varit viktigt att använda den äldre litteraturen för att
om möjligt ge en samtida bild av hur myrodlingen har beskrivits lokalt.
Denna första del av undersökningen har i huvudsak utgjorts av en textanalys
av tre olika skriftliga källor från Misterhult som berättar om uppodlingen av
myrar inom socknen.564 Det första uppodling som beskrivs är Åke Hammarskiölds uppodling av myrar vid godset Misterhult år 1756. Åke Hammarskiöld bebor bara Misterhult under cirka tio år. Men under sin tid som ägare
låter han bygga en ny huvudbyggnad och genomföra stora arbeten med förbättringar av godset. Även om Åke Hammarskiölds uppodling av myrarna
beskrivs som inte särskilt lyckad, menar Hellberg att de ändå var oskattbart
lyckade då ”allmänheten började få se och bli öfvertygade om at sådant låter
sig göra.”565 Trots detta har senare Michael Hammarskiöld i sin dagbok där
han återgivit hur han började med uppodling av myrar under 1770-talet beskrivit hur han varit den enda på Virbo med omnejd som hade kunskapen
och tilltro till projektet. Senare beskrev han hur han genom att hindra svedjandet fått bönderna att börja nyodla.
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Bevarade brev från tiden visar att det fanns livliga kontakter mellan Michael
Hammarskiöld på Virbo och amiral Otto H Nordenskjöld på Fårbo.566
Nordenskjöld förvärvade Fårbo 1791 och beskriver i ett brev till sin bror
hur han rothuggit och utdikat en mosse. Även han beskrivs som ett gott föredöme för ortens jordbrukare då han dikade mossar, nyodlade och anlade nya
torp.567 Det verkar inte vara någon hejd på hur många goda föredömen en
socken kan behöva. Tolkningen av 1700-talets myrodlingsbeskrivningar från
Misterhult visar att godsägarna, även långt utanför det centrum runt Uppsala
som tidigare beskrivits, kom att beskriva sig själva, eller beskrivas av andra i
samtiden, som goda hushållare/godsägare som ledde jordbruksutvecklingen,
och i detta ingick myrodling som en viktig del. När godsherrarna beskrivs
handlar det om betydelsefulla enskilda individer som lyfts fram, där det ingår att de skall beskrivas som föregångsmän, vare sig de var först eller ej.
Detta fokus på individen gäller inte för de bönder som genomfört det praktiska arbetet. Undantaget är den beskrivning som Hellberg gör där även
Simpevarpsbönderna och hans fars uppodlingar knyts till enskilda individer
som lyfts fram som föredömen.
Bönderna beskrivs ofta som motsträviga och Craelius menar i sin beskrivning att de även argumenterar att all möjlig mark redan är uppodlad och
att gödseln inte räcker till. Craelius menade dock att detta inte var problemet
utan han ansåg att ortens bönder var oförmögna att ta sig an uppodlingen av
mossar och kärr efter som den krävde omfattande rothuggning och/eller dikning. Han beskrev bönderna som nästintill torpare med alltför små hushåll
för att kunna klara uppgifter som kräver handräckning, men även att bönderna saknade vilja att arbeta samfällt.568 Michael Hammarskiölds beskrivning
av hur han genom svedjeförbudet tvingar de underliggande enheterna till
nyodling visar att behovet av arbetsfolk till större uppodlingar var avgörande. Senare kommer han även att använda sig av de arbetsvandrande dalkarlarna till rothuggning vid uppodling av ett kärr. Att Michael Hammarskiölds
odlingsplan var kostsam att genomföra och inget som en torpare själv hade
kunnat genomföra blir tydlig då han beskriver den omfattning av arbete som
krävdes för att få Stora mossen odlingsbar.
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Figur 45. De gods och åbobönder som Hellberg anger ska ha uppodlat myrar före år
1776.

Denna negativa syn på bönderna och stor tilltro till överhetens förmåga att
gå före inom jordbruksutvecklingen var, som vi sett i tidigare undersökning,
vanlig vid tiden. Hellberg menar dock att en stor grupp av bönder arbetat
med uppodling av myrarna samtida med Michael Hammarskiöld på Virbo.
Enligt Hellberg var dessa i första hand inspirerade av bönderna på Simpevarp som i sin tur fått inspiration från Åke Hammarskiölds myrodling vid
godset Misterhult. Hellberg skriver också uttryckligen att ”Af små-folk, som
ike haft så betydelige kostnads tillgångar, men likväl vinnlagt sig om odling,
181

kan och visas prof,…”569 Michael Hammarskiölds dagbok bekräftar också att
bönderna genomförde uppodlingar på eget initiativ, efter den inledande fasen
som skulle bestått i en övergång från svedjande till nyodling. Detta skedde
frivilligt men under hot av svält. Förekomsten av en kanske mer självständig
uppodling bekräftas av hans uppgift om hur han måste hindra vidare uppodlingar då bönderna inte sköter sina åtaganden att hägna den nyvunna marken.
Här kan säkerligen göras en skillnad mellan uppodlingar av större eller
mindre myrar. Craelius negativa syn på böndernas egna förutsättningar kan
ha berott på att hans fokus i första hand låg på större projekt. Detta kan vara
orsaken till att han inte noterade det uppodlingsarbete som enligt Hellberg
redan skedde bland socknens bönder.

Figur 46. Yngre geometrisk karta från 1689 över Åby och Stora Laxemar. Kartan
visar Misterhults första tydliga exempel på myrodling. Under H står att läsa: ”Nya
åkerlyckor af myre eller kiärjord som är 2 säde”. Källa: LMS G63-95:1
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Uppodlingen av myrarna i de historiska kartorna
När kan man då se uppodlingen av myrarna i kartorna? Analysen av Misterhults kartor från åren 1689–1899 utgörs av en tolkning av både bild och text
i samtliga kartor. Inom analysen har i första stadiet texten genomläst i sökandet efter namn på åkrar och ängar som kan indikera att de tidigare varit
mossar eller kärr. Därefter har karakteristiken för myrjordarnas form noterats
i kartbilden, var på det varit möjligt att göra bedömningar om troliga myrjordar i de fåtal fall där kartornas text saknats.
Analysen visar att uppodling av myrar till åkermark förekom så tidigt som
före år 1700. Detta beläggs dock endast av ett tydligt exempel, 1689 års karta över Stora Laxemar. I denna karta finns fem små och en större åker med
beteckningen ”nya åkerlyckor av myrr eller kiärjord”. Stora Laxemar är en
av de gårdar som i reduktionen hemfaller till kronan ur Vendela Hammarskiölds ägor.570 Det var också reduktionen som var orsak till att ett flertal av
socknens gårdar kartläggs under 1600-talets slut och början på 1700-talet för
att fastställa dess tillstånd vid ägobytet.571 Stora Laxemar ingick i det redan
nämnda Påkahärad där Hellberg (1776) menar att nyodlingen tidigast fått
spridning under 1700-talet. Gården har tillhört Hammarskiöld under uppodlingen av myren så det kan ha skett på uppmaning från godset. Men beskrivningar av uppodlingar av myrar före år 1756 saknas helt i de skriftliga källorna som använts i den första delen av undersökningen. Jag har heller inte
hittat några andra källor som beskriver odlingen eller vem som brukade Stora Laxemar under slutet av 1600-talet. Exemplet är ändå betydelsefullt för
resultatet eftersom det visar att lantmätaren har uppmärksammat att de nya
åkerlyckorna var uppodlade av myr. Det betyder att lantmätaren inte var helt
obekant med myrodling vilket också lantmäteriinstruktionen från år 1628
indikerar och min tolkning blir därför att de övriga kartor som saknar myrodling inte gör det på grund av lantmätarens karteringskategorier utan mer
troligt på grund av att myrodling faktiskt saknades vid karteringen. Trolig
myrodling före år 1700 har jag också noterat i ytterligare ett fall.572

Tidig myrodling
Det övergripande resultatet av kartanalysen visar på en bild där myrodlingen
kan ses i kartorna från och med år 1774. Enligt Michael Hammarskiölds
dagbok skulle myrodling innan år 1771 varit okänt i socknen, men enligt
Hellberg och Craelius skedde uppodlingen redan 20 år tidigare. Det exakta
årtalet kan inte beläggas med hjälp av kartmaterialet då det saknas kartor
mellan åren 1749–1774. Det blir ändå en tydlig skiljelinje någon gång på
570
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mitten av 1700-talet, först och främst för att vi efter år 1774 kan se myrodling i så gott som alla byar som uppmäts i socknen. Under resten av 1700talet är det bara tre byar av 36 st som saknar åkrar som har namn med mosse
eller kärr i. Två av de tre har ängar med kärrnamn. Antal kartor per årtionde
kan ses i figur 41.

Figur 47. Resultat av kartundersökningen som visar karteringsåret för den kartan då
kärr- eller mossnamn för första gången förekommer på byns åkrar. De vita byarna är
de som saknar karta helt eller har karterats före 1718 och inte visar på myrodling.
Viktigt att notera är att skillnaden mellan olika belagda uppodlingsår är helt beroende av karteringsåret för första karta efter år 1774 och visar inte på spridning eller
omfattning relaterat till de olika perioderna.
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Kärrängarnas betydelse
I Misterhults yngre geometriska kartor kan man se hur man under slutet av
1600- och tidigt 1700-tal i första hand använt myrarna för slåtter och bete.
Det visar på vilken betydelse boskapsdriften hade i området. Mossarna bedömdes vid karteringen ofta som ”oduglig mosse” ibland specificerat ”oduglig till mulbete” medan kärren bedömdes utifrån möjligheten för ängsröjning. Att just mossarna, men kanske i första hand kärren hade stor betydelse
för försörjningen kan man utläsa inte bara i intresset för en bedömning av
vilka kärr som skulle kunna röjas till ängar,573 beskrivningar till nyligen inhägnade och nyröjda kärr574 samt brukade ängekärr575 utan även i ett tidigt
exempel på en konflikt runt ett röjt ängskärr.576 Det är båtsmannen på Solstad
som med Solstads åbors tillstånd röjt ett kärr i utmarken, men då utmarken
utgjorde tvistepark beskrivs vid karteringen hur Virum säteris ägare tagit
ängen ifrån honom. Det är inte utan att man kommer och tänka på Väinö
Linnas torpare i Högt bland Saarijärvis moar.
Befolkningsökningen, som startade under 1700-talet, drev på torpetableringen i Misterhult. Lokaliseringen av torpen visar också på betydelsen av
kärrängarna.577 Det ser vi ett exempel på i kartan över Krokstorp från 1706 i
figur 50. Här finns två torp lokaliserade i anslutning till varsitt kärr. Båda
kärren har beskrivningen ”… kärr dugligt till ängsrödning”. Till Orrenäs det
östra torpet är två delar av kärret inhägnat och beskrivs till kartan som nyligen inhägnad del av kärret som har börjat röjas till äng, men som varken är
fullröjd eller tillvallad. Vid det västra torpet är hela kärret inhägnat i samma
hägnad som åkrarna vilket tyder på att de hägnats för att hålla betesdjuren
borta från ängen. Vid genomgången av alla yngre geometriska kartor finns
antingen torp eller annan bebyggelse i nära anslutning till kärr- eller starrängar i 25 kartor av 30. Den tidigare beskrivna Johan Brauner skriver i sin
Tankar och förslag om åker och äng att han förutom sina stora uppodlingar
även haft användning av de mindre kärren just som torpängar. Han beskriver
det som en strategi, för att på så sätt fick han vara ensam om de större kärren.578
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Figur 48. Yngre geometrisk karta från 1706 visar två torp på Krokstorps ägor. Båda
torpen har byggts i anslutning till varsitt kärr. Kärren har på kartan beskrivits som
dugliga till ängsröjning. Exemplet visar på kärrens betydelse för lokalisering av ny
bebyggelse. Delar av kärren har redan hägnats och börjat röjas för att brukas som
äng. Källa: LMS G63-47:1

Mossarna och kärren i lantmäteriinstruktionerna.
I de yngre geometriska kartorna finns inte någon bedömning av kärren eller
mossarna utifrån möjligheten till åkerodling. Detta skulle kunna ha haft sin
förklaring i hur lantmätarens instruktioner ser ut under perioden. Så är inte
fallet då det redan i den första instruktionen för lantmätaren Andres Bure
från 1628 står ”Der till medh skall (han) och granneligen förfahra alla skohars Moratz och kiärs naturer och egenskaper, dem nampngiffue och ådtskillia hvilke medh nytto till Åker och Engh giöras och afrödias kunne eller ock
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till timber och annat nödigdt fangh häfdas böre.”579 Med andra ord skulle
skogarnas mossar och kärrs egenskaper och natur beskrivas, de skulle namnges och de som gick att nyttja till åker eller äng skulle urskiljas. Detta kan
inte ses i Misterhults yngre geometriska kartor. Däremot har lantmätaren mer
noggrant följt instruktionen från år 1643 där det uttryckligen står att ”duglige
Kiärr att röghias” skulle beskrivas med både storlek och namn.580 I instruktionen från år 1688 skrivs det också att lantmätaren förutom kunskaper om
de olika jordmånerna och ängarnas förväntade avkastning, även förväntas
inneha kunskaper om all annan skogs- och kärrjords beskaffenhet och duglighet i deras område.581 Detta kan tolkas så som att det från kronans håll
finns ett intresse av att få bedömning av kärren och mossarna duglighet att
röjas till både åker och äng, men att det under 1600-talet oftast både för
lantmätaren och bönderna var kärrens funktion som ängar som var aktuell att
notera. Bristen på omdömen om mossar och kärrs möjlighet att brukas till
åker ligger alltså inte i instruktionen utan snarare i brist på lokal praktik, det
vill säga att myrarna inte fått den användningen i områden.

Kärr blir ängar, mossar blir åker
Det som blir mest tydligt i det sena 1700-talets kartor, som till största delen
utgörs av skiftesakterna, är förändringen i bruket av mossarna. Craelius
(1774) skiljde också i sin beskrivning på uppodlingen av mossarna och bruket av kärren som ängar. Han menade även att alla ortens ängars form eller
läge bevisar att de tidigare varit kärr eller mossar.582 I kartmaterialet från
Misterhult kan man tydligt se delningen mellan de större kärren, som brukas
som kärrängar under 1700-talet och de ofta mindre mossarna som odlas till
åkrar. Här talar vi alltså inte om de mest svårbrukade stora torvmossarna så
som högmossar utan troligen mindre mossar med ett tunnare lager av torv.
Utsnitt av kartakten i figur 56 visar denna skillnad mellan åkrar och ängar,
liksom figur 55 visar ett exempel på hur mossarna återkommer i kategorierna
”Åker av nya uppodlingar” och ”Uppodlingsmark till åker”. I de sena 1700talets kartor finns även uppodling av kärr och en betydande nyodling av ängar. Men det som blir tydligt vid en jämförelse över tid är att de äldre kärreller starrängarna som fanns på de yngre geometriska kartorna väldigt sällan
är de kärr som odlats upp till åkrar under 1700-talet. De kärr som uppodlats
är ofta mer perifert liggande kärr i förhållande till bytomten.

579
Styffe, Carl Gustaf (red.) (1856). Samling af instructioner rörande den civila förvaltningen
i Sverige och Finnland. Stockholm: Hörberg, s. 249
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Styffe 1856, s. 268
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Styffe 1856, s. 274
582
Craelius 1774, ss. 292–297, 137
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Figur 49. Bussevik 1697 del av yngre geometrisk karta. Visar Bussevik med åkrar
som ligger i ängen som till nr 7, 9 och 10 beskrivs som madvall. Väster och söder
om ängen ligger två mossar. Källa: LMS G63-15:1

Figur 50. Bussevik 1798 del av storskifteskartan. Mellan de två karteringarna har de
två tidigare nämnda mossarna odlats upp men madängen är intakt. Utöver de nämnda mossarna kan man i utsnittet se ett flertal andra nyodlingar som alla har mossnamn utom de små gula åkrarna runt den gula mossåkern. Källa: LMS G63-15:2
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Figur 51. Simpevarp storskifteskarta från 1803. Så gott som alla åkrar har kärr eller
mossnamn. Notera åkrarnas långsmala form som följer sänkorna. Åkrarna har ett
tydligt avloppsdike i mitten och är som avdelade i två delar på längden. Källa: LMS
G63-66:1

Figur 52. Del av storskifteskarta 1792 Övrahammar. Den gula åkern i mitten beskrivs som ”Åker av nya odlingar i Gatumossen”. De något mindre skära åkrarna
nedanför Gatumossen har den ena kärrnamn och den andra mossnamn. Källa: LMS
G63-102:1
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Trots att det i de skriftliga källorna under 1700-talet ständigt upprepas hur
motsträviga bönderna var att ta till sig idéerna om uppodlingen, ser vi i alla
de 1800-talskartor som studerats i socknen åkrar med kärr eller mossnamn. I
de flesta fall har det skett en omfattande uppodling från slutet av 1700-talet
och in på 1800-talet. Ett talande exempel för i hur stor omfattning nyodlingen skedde på mossar är utsnittet ur textbeskrivningen till storskifteskartan
över Stora Basthult från år 1797.

Figur 53. Del av textbeskrivningen till storskifteskartan över Stora Basthult 1797.
Partiet visar ”Åker af Nya Upodlingar”. Utsnittet visar exempel på hur stor andel av
uppodlingarna som gjordes på mark som hade moss-namn. Hela 13 av 17 åkernamn
är namn som slutar på ”mosen”. Utöver dem finns ett kärrnamn och tre övriga.
Källa: LMS G63-8:1
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Figur 54. Misterhults socken, Virvhult nr 1 Storskifte 1796. Exempel på återkommande: Åker på Mossar, Äng på Kärr Källa: LMS G63-92:2

En karta som både kan visa på relationerna mellan invånarna i församlingen
och behovet av tillgänglig mark för odling under 1800-talets första årtionde
är 1804 års karta som visar Sockenmossen vid kommunisterbostället på
Grönhults ägor. Kartan är uppritad i en tvist mellan vice pastor Palm och
sockenmännen. Palm hade vid flera tillfällen förklarat för församlingens
invånare att de måste fullborda uppodlingen av Sockenmossen till åker om
de ville behålla rätten till uppodling av den resterade delen av mossen. Nu
kallade Palm in lantmätaren och två av församlingen utsedda män, som skulle föra församlingens talan i ärendet. Palm hade ansökt om att göra en uppmätning av mossen och dess uppodling för att själv slutföra uppodlingen.
Kartan kan visa på ett exempel på församlingsbornas bristande resurser eller
intresse för att slutföra uppodlingen. Den kan också vara ett uttryck för att
vice pastor Palm såg en stor vinst i att fullborda uppodlingen. På kartan kan
man se att en stor del av den möjliga uppodlingsmarken (rosa) redan var
dikad men källan ger inte svar på varför uppodlingen avstannade.
191

Figur 55. Karta över Sockenmossen på Grönhults ägor 1804. Upprättad vid tvist
mellan vice pastor Palm och församlingsborna om rätten till att uppodla resterande
del av mossen då församlingsbornas uppodling avstannat. Beteckningen a i kartan
visar den uppodlade åkern och b mark som anges som tjänlig till åker. Källa: REG
08-mis-145
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Figur 56. Hägnads by
markerad i del av sydöstra
Misterhult socken.

Kartstudie av en bys odlingshistoria
För att kunna svara på frågan om uppodlingens fysiska form i landskapet,
organisering och hur myrarna brukas över tid har jag valt att göra en detaljanalys av en av Misterhults byar. Här har jag valt Hägnads by, då den är en
av de byar i Misterhult socken, som kan följas i en följd av kartor från 1600talets slut och framåt. Hägnads by värderas år 1691 till ½ kronohemman. År
1787 delas det in i fyra skattehemman där tre hemman hade varsin ägare och
en hade tre ägare. Ägan A, figur 61, ägdes av en Petter Swensson i Flathult,
övriga hemmanens ägare skrevs inte som bosatta på eller ägare av annan
mark. I kartan år 1845 beskrevs gårdarna som kronoskatte det vill säga att
byn tidigare varit ett kronohemman som blivit friköpt. Detta stämmer också
med tidigare beskrivningar av det vanliga i socknen då ett stort antal av Misterhults hemman gick från att vara ägda av kronan till att bli friköpta.

Metod
I analysen har sex historiska kartor använts; en yngre geometrisk karta från
1691 samt en avritning av denna, storskifteskartan från 1787 samt dess koncept, koncept till laga skifte från 1845 (inställt) och det senare laga skiftets
koncept från 1873. Utöver de här kartorna har även vektoranalyser av åkermarken i de ekonomiska kartorna från 1940-talet och 1980-talet över hela
socknen använts.583 I analysen har de äldre kartorna först rektifierats mot den
583

Berg, Jansson, Wästfelt 2006
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moderna kartan för att göra det möjligt att göra analyser dem emellan.584
Sedan har åker och äng 1787 vektoriserats liksom åkrar i de övriga kartorna.
Därefter har de olika vektorlagren analyserats i relation till varandra, detta
görs genom att man låter de olika tidsskikten överlagra varandra. Denna typ
av analyser kan visa förändringen i åker och ängsmark över tid då man kan
analysera ett flertal kartor i relation till varandra. Det gör det också möjligt
att göra översikter av större områdens nyodling och igenläggning av åker
och ängsmark än vad som varit möjligt med en enbart visuell analys av ursprungskartorna.

Figur 57. Hägnad 1691 del av yngre geometrisk karta över Högskulla och Hägnad.
Källa: LMS G63-37:1

Uppodlade mossar delas ej i skiftet
År 1691 års karta visar Hägnads by med några mindre åkrar närmast gården
(sandjord). Norr om dessa finns en större kärräng som i de yttre delarna är
hårdvall. På näset i söder finns några hårvar (åkrar) av vitlera och gäsjord. I
den nedersta delen av kärrängen nr 31 finns en hägnad del av ängen som
beskrivs som nyröjd kärräng som ännu inte kan bärgas. Detta är alltså en
beredning av kärr till äng i linje med resultaten av kartanalysen över hela
584

undantaget 1691 års karta
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Misterhult. Om man sedan gör en jämförelse mellan 1691 års karta och 1787
års storskifteskarta kan man se att år 1787 hade uppodling skett på kärren
och mossarna, men inte på kärrängen. Se figur 60. Jordpäronmossen, Hammarmossen och Näskjärret har alla tre beskrivningen ”upodlad mossen til
åker” och lämnas vid skiftet tillsvidare i samfällt nyttjande för byns delägare,
de röda åkrarna i nedre kartan på samma sida, se figur 61. Troligen berodde
det på att de upptagits med gemensam kraft och att de var nyligen uppodlade
så att en bedömning av dess avkastning inte ansågs möjlig. Övriga åkrar med
kärrnamn var alla fördelade mellan byns delägare i skiftet och det är därför
troligt att de varit längre i bruk. Enligt 1783 års lantmäteriförordning fick de,
som upptagit åker eller äng i kärr och mossar eller annan alldeles oduglig
mark, behålla denna utöver sitt byamål, det vill säga utan att liknande odlingsmöjlighet fanns hos de övriga hemmanen i skifteslaget.585 Att de uppodlade mossarna inte delades i skiftet trots att lantmäteriförordningen anger att
den som upptagit marken skulle behålla den samma utöver byamål tolkar jag
som en indikation för att dessa uppodlats gemensamt av bygrannarna i Hägnads by. Flera exempel på att uppodlingen skedde gemensamt kan ses i kartorna. Bredvikskärret, den äng som ligger ner mot viken i väst, benämns som
uppodlingsmark till äng som skall även den brukas samfällt. Liknande exempel då uppodlade mossar ej delades i skiftet finns i Flathults storskifteskarta från 1783.586 Fördelningen av kärråkrarna ter sig jämn mellan hemmanen, det skulle kunna tolkas som om uppodlingen skett gemensamt, eller för
så länge sedan att någon uppdelning efter arbetsinsats eller vilka ytor som
blivit enskilt uppodlade inte längre är aktuella. Enligt Craelius beskrivning
1774 var det tillåtet för bygrannar att dela mossar, kärr eller oländig mark
först efter att de gjorts till ländig med gemensam kraft.587 Detta kan också
exemplifieras med en mosse i Mederhult 1798 där en mosse beskrivs som ”
107 är en mosse, den jordägarne vilja gemensamt upodla och sedan låta
dela”.588 Att mossarna uppodlas som gemensamma projekt bygrannar emellan kan tolkas som ett belägg för att även denna typ av mindre uppodlingar
ofta krävde mer arbetskraft än vad en ensam bonde kunde uppbringa. Det
visar också att den negativa bild som tidigare diskuterats, då Craelius menade att bönderna var ovilliga att samarbeta i arbetet med upptagning av myrarna, inte stämmer överens med den lokala praktiken i Misterhult under
slutet av 1700-talet.
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Figur 58. Åker med namn som tyder på uppodling av myrmark i storskifteskart över
Hägnads by 1787.

Figur 59. Ägornas fördelning enligt storskifteskarta över Hägnads by 1787. Röda
åkrar är från höger Näskjärret, Jordpäronmossen och Hammarmossen. Gröna ytor är
äng.
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Jordpäronmossen, tidig potatisodling
Två av de nämnda åkernamnen kan visa på en koppling till Hammarskiöldssläktens uppodlingar vid Misterhult och Virbo. Hammarmossen kan ha
koppling till namnet Hammarskiöld, men kan även syfta på udden Hammaren.589 Jordpäronmossen kan vara ett exempel på Michael Hammarskiölds
arbete med att förmå sockenborna att börja odla potatis, namnet Jordpäronmossen återfinns också i Mederhults karta från 1798.590 Liksom tidigare beskrivits visar exemplen i Misterhult på ett samband mellan tidig potatisodling i åkrar och mossodling.

Namnändringar, mossodling bli vanlig åker
Nya uppodlingar mellan 1787 och 1845 kan ses till största delen på kärrängarna, men även på övriga ängar. Bredvikskärrets uppodling och igenläggning
kommer att diskuteras senare i texten. Jag håller mig till att beskriva åkrar
och annan mark med det första namn jag nämner, men det kan vara intressant att titta på hur vissa åkrar ändrar namn mellan de olika karteringarna.
Ett exempel är den åkern som tillkommit 1845 längst upp i norr. Den har
1845 fått namnet Bråtlandet och var uppodlad i ytterkant av Hemängen som
i den här övre delen beskrivs som kärr. Namnet Bråtlandet kan hänvisa till
att man svedjade åkern, så som tidigare beskrivet var vanligt i Misterhult.591
Michael Hammarskiöld gjorde som tidigare beskrivits ansträngningar för att
få bönderna att sluta svedja och år 1873 har också Bråtlandet fått ett nytt
namn och heter Hammarelyckan. Mellan de två karteringarna har också
Hammarmossen fått namnet Stora Borglyckan, vilket visar en övergång från
att vara en mosse till en lycka (mindre åker- eller ängsgärde). Det visar att
inte alla de myrar som uppodlades under 1700-talet och som efter uppodlingen fått namn med mosse eller kärr som ett led i namnet, kom att behålla
detta namn då de varit i bruk under en tid. Det kan betyda att de under 1800talet inte genom sitt namn behöll sin historia som tidigare myrmark.
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Figur 60. Nya uppodlingar av åkermark mellan storskifteskarta 1787 och lagaskifteskarta 1845 Hägnads by. Bredvikskärret har delvis uppodlats och delar av åkern är
år 1845 igenlagd

Figur 61. Nya uppodlingar av åkermark mellan lagaskifteskarta (inställt) 1845 och
lagaskifteskarta 1873 Hägnads by. Övergivande av åkern Näskiärret.
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Jordmånen förändras
Uppodlingen fortsätter mot 1800-talets slut och kan ses i nästa lagaskifteskarta från 1873. En tydlig skillnad mot tidigare är den omfattande uppodlingen av Hemängen öster om bytomten. Nu har Näskiärret och Lilla Näslyckan övergivits. Näskiärret angavs 1781, som tidigare nämnts, som ”upodlad mose til åker” men 1845 har den beskrivningen sandjord (Lilla Näslyckan mylla) medan Sumpen och Jordpäronmossen beskrivs som mossjord. De
två senare anges 1873 som sandblandad. Detta visar att ett längre bruk av
mossjorden, med eventuell uppblandning av sandjord, kan ha gjort att den
inte längre beskrivs eller upplevdes som mossjord.592

Kärrängen odlas upp och mossodlingarna lägg igen
År 1942 är näst intill all ängsmark till Hägnads by uppodlad till åker. Undantaget en den kärräng som ligger ner mot Bredviksnäset i väst. Här har också
åkern Hammarmossen övergivits, men det är först mellan åren 1942 och
1980 som man kan se en mer omfattande tillbakagång av åkermarken. Denna
kan ses först och främst på den delen av byns mark som liksom Hammarmossen och Näskiärret ligger ner mot kusten. Nu överges också Jordpäronmossen. De nya större sammanhängande åkrarna på de tidigare ängarna är i
fortsatt bruk, medan näst intill samtliga äldre mindre åkrar överges. Undantaget är Bolyckan vid bytomten och de åkrar som har blivit sammanslagna
med senare nyodlingar.
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Figur 62. Nya uppodlingar av åkermark mellan lagaskifteskarta 1873 och ekonomisk karta 1942 Hägnads by. Övergivande av åkern Hammarmossen.

Figur 63. Nedläggningen av åkermarken mellan åren 1940–1980 Hägnads by. All
äldre åkermark överges och de nyare åkrarna i de tidigare kärrängarna är de som
fortfarande brukas.
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Figur 64. Bredvikskärret uppodlad och delvis igenlagd 1845. Ytterligare igenlagd
1873 och åter åker 1942. Källa: REG 08-MIS-244, 08-MIS-286, RAK J133-6g2j45

Uppodling och igenläggning, en vågrörelse
Bredvikskärret som år 1787 klassas som uppodlingsmark är ett exempel på
hur nyodlingar inte var konstanta, utan mer flexibla än vad de ofta framstår
som då man tolkar kartor. Kartan är ett fixerat läge som ofta får representera
en längre periods odling och ägoförhållanden. Då man liksom i den här undersökningen har en serie av historiska kartor som tolkas i relation till varandra kan man nå nya insikter. Bredvikskärret kan följas från 1700-talets slut
till slutet på 1900-talet och visar under den här tiden ett pendlande mellan
uppodling och igenläggning. Redan innan år 1845 har man i kärret grävt ett
omfattande system av diken och odlat upp stora delar till åker. I kartan ser vi
redan en tillbakagång och endast den översta delen av det dikade området
räknas som inrösningsjord och har 1845 beskrivningen Storkärrskullen
ängsmark. Två saker talar för att den innan karteringen har varit i bruk som
åker; att den i 1845 års karta har fått samma färg som övriga åkrar och att
ytterligare längre ner i den dikade marken ligger mark (ej rosa) som 1845
listas under skogen som ”igenlagd åker”. Att det är ett kärr eller mosse påvisas både av den omfattande dikningen samt det faktum att marken med
samma färg som ligger nedanför det översta tvärdiket listas som ”Bredwikskärret afrösningsjord mossjord”. Ner mot vattnet är också beskrivningen av
marken sidd och sidländ (våta marker).
Uppodling verkar inte ha varit särskilt lyckad eftersom stora delar av
marken fortfarande är våt och åkern överges. I 1873 års karta ser vi hur marken ytterligare lämnats men delar av dikessystemet är markerade i kartan och
den översta delen ovan det översta tvärdiket finns nu en åker, Orättslyckan.
Åkern som tillkommit bredvid har oläsligt nr och marken ner mot vattnet
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beskrivs som sjösidd. Men det dikade systemet kommer åter till användning
och 1942 ser vi i ekonomiska kartan att hela det tidigare dikade området nu
åter tagits i bruk som åkermark. Men som vi ser i kartan som visar nedläggningen av åkermarken mellan 1942 och 1980 läggs åkern åter igen fram till
1980. Kanske är detta ett exempel på hur de mer svårdikade områdena, som
dikades upp av de tidiga optimisterna, ändå krävde den teknik som kom först
mot mitten av 1800-talet. Det verkar också troligt att det var de här markerna
som kom att läggas igen först då behovet av åkermark kom att minska.

Slutsatser
Misterhult sockens äldsta exempel på myrodling kan ses i karteringen av
Stora Laxemar 1689. Analysen har inte givit någon närmare beskrivning om
sammanhanget eller personer kopplade till uppodlingen. Exemplet är ändå
betydelsefullt för resultatet eftersom det visar att lantmätaren har uppmärksammat att de nya åkerlyckorna var uppodlade av myr. Det betyder att lantmätaren inte var helt obekant med myrodling, vilket även skrivningar i lantmäteriinstruktionerna under 1600-talet talar för. Jag tolkar det därför som att
de övriga kartor som saknar myrodling inte gör det på grund av lantmätarens
karteringskategorier utan mer troligt på grund av att myrodling faktiskt saknades vid karteringen. Kartanalysen visar alltså att uppodling av mossar till
åker förekom före år 1700. Kartanalysen visar tydligt att det kan göras skillnad mellan hur man brukade mossarna och hur man brukade kärren. Då syftar jag på vad som vid karteringen kategoriserades som kärr och mossar.
Med andra ord finns det en viss tveksamhet angående hur begreppen användes vid tiden liksom tidigare nämnts. Det tydligaste mönstret i bruket av
myrarna under det sena 1600-talet kan ses i bedömningarna av mossarna
som antingen dugliga eller odugliga till bete och för kärren som röjningar av
kärrängar. Dock visar lantmäteriinstruktionens utformning att det från kronans håll redan år 1628 fanns ett intresse av att få bedömningar av kärren
och mossarna duglighet att röjas till både åker och äng.
Efter en kartlös period mellan 1749–1774 kan myrodling ses i så gott som
alla byar som karteras i socknen. Torpetableringen i samband med befolkningsökningen och det påföljande ökade behovet av åkermark kan ha påskyndat myrodlingen. Naturförutsättningarna i socknen gav mycket lite tillgänglig mark för odling. När kärren börjar brukas som ett komplement till
hårdvallsängarna och åkrarna återstår bara mer svårbrukad mark som mossarna. Detta kan vara en orsak till att vi under 1700-talets befolkningsökning
ser en tidig uppodling av mossarna i Misterhult socken. I och med inriktningen mot boskapsdrift har kärrängarna varit värdefulla. Därför har inte
uppodlingen till åker skett på kärrängarna, som ofta låg i anslutning till bytomten och som troligen skulle ha varit lättast att dika och odla. I det sena
1700-talets kartor blir det tydligt att det är mossarna som är de marker som i
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första hand tas i anspråk till åkermark. Att de näringsfattiga mossarna föredrogs före de mer näringsrika kärrängarna vid nyodling under perioden har
troligen sin förklaring i kärrängarnas betydelse för försörjningen. Kärrängarnas betydelse har visats bland annat med exempel vid torpetableringen under
1600-talet slut.
Under 1700-talet fick myrodlingarna ofta namn som visar att de var uppodlade ur kärr eller mossar. Undersökningen av åkernamnens förändring
över tid i Hägnads by visar att några av dessa namn förändras under 1800talet så att de tappar sin hänvisning till den tidigare marktypen. Även beskrivningen av jordmånernas förändras i några fall från att beskrivas som
mossjord till exempelvis sandjord. Detta kan tolkas som att de inte längre
uppfattades som myrjordar.
I detaljanalysen över Hägnads by kan också ses hur myrodlingarna brukas
över tid. I det fallet kan man se att åkern som brutits upp i de äldre kärrängarna är de åkrar som fortsätter att brukas då i stort sett all äldre åkermark
läggs ner under 1900-talets andra hälft. Det beror troligen på att kärråkrarna
var större och plana vilket passade vid teknikskiftet inom jordbruket. Dessutom låg, som jag tidigare beskrivit, byarna ofta i anslutning till de tidigare
kärrängarna vilket gjorde att de lämpade sig ytterligare för fortsatt bruk.
Exemplet visar även att de äldre mindre åkrar som ligger i anslutning till de
nya större åkrarna även ofta fortsatt kom att brukas. Uppodling och igenläggningen av myrjordarna har i vissa fall varit mer av en vågrörelse mellan
bruk och igenläggning. Detta kan vara en effekt av bristande arbetskraftstillgång eller teknik men även de tidigare beskrivna markytesänkningarna som
uppstår då myrjorden dikas och brukas har troligen spelat en avgörande roll.
Under 1700- och 1800-talet minskade fiskets betydelse för försörjningen.593 Detta kan vara en av orsakerna till att och jordbrukets betydelse ökade.
Detta drev också på utökningen av åkermarken som kom att omfatta i stort
sett all brukbar mark. Efter odlingsmaximum reduceras åkermarken till att
endast innefatta de större lättbrukade åkrarna som kunde brukas med ny
teknik och maskiner.
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Berg, Jansson & Wästfelt 2006, s. 100
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Figur 65. Figuren visar karaktäristiska exempel på hur bruket av kärr och mossar
karterats under 300 år. De olika bruksformerna är också representativta för hur skillnaden i bruket av mossar och kärr sett ut i Misterhult från slutet av 1600-talet fram
till idag.

De litteraturkällor som använts i undersökningen visar delvis på en klassisk
bild av den upplyste godsägaren som sprider sina rön till de okunniga och
motsträviga bönderna. Men här talar Craelius (1774) och Hellbergs (1776)
beskrivningar delvis emot varandra. Craelius har i sin skrift enbart beskrivit
den uppodling av myrar som skedde på godset Misterhult och upprepade den
så ofta förekommande kritiken mot de motsträviga bönderna. Hellbergs text
visar en annan sida än både Craelius text och den beskrivning Winberg ger
av synen på bönderna som kunskapsspridare.594 Hellberg beskrev driftiga
bönder som villigt följer Hammarskiölds exempel och hur de nya rönen
snabbt spred sig bland socknens hemmansägare. Texten skulle kunna tolkas
som ett uttryck för en vilja att genom överdrifter måla upp goda exempel för
att inspirera andra att försöka. Men orsaken till att Hellberg valde den här
beskrivningen finns nog i att han själv inte hörde till adeln och godsen. Han
har titeln adjunkt (präst) till Misterhults kyrkoherde och hans far hade genomfört uppodlingar i socknen vilket säkert ökar hans vilja att beskriva de
uppodlingar som skett utanför godsen. Resultaten från undersökningen av de
historiska kartorna visar också på en bild som stämmer överens med den
Hellberg ger då det från år 1774 finns odlade kärr och mossar i så gott som
alla socknens kartor. Men kartanalysen visar också att det förekommit betydligt äldre uppodlingar, som inte har beskrivits under 1700-talet. Kartanalysen
visar även att mossarna under slutet av 1700-talet i ett flertal fall uppodlas i
gemensamma projekt bygrannar emellan. Detta talar rakt emot Craelius åsikt
då han beskriver socknens bönder som fattiga och resurslösa, näst intill torpare, som också var ovilliga att samarbeta i upptagandet av myrarna. Behovet av ett organiserat samarbete eller anställandet av arbetskraft kan också
ses i beskrivningar av odlingarna på godsen. Böndernas småskaliga jordbruk,
med inkomster från både jordbruk, boskap och fiske, kan däremot till och
med ha haft en gynnsam effekt då denna form av mångsyssleri krävde en
flexibilitet kan ha varit en mekanism som också kan ha påverkat viljan att
pröva nya försörjningsmöjligheter och tekniker.595
Exemplet Misterhult och Hammarskiöldarna blir ett tydligt exempel på
hur en dagboks uppgifter kan både vara korrekta och spegla verkliga händelser, men också omedvetet eller medvetet ge en falsk bild av dagboksförfattarens roll i socknen. Uppenbart blir att dagbokens beskrivning av att det
skedde en omfattande uppodling under 1700-talets slut är korrekt och att
594

Winberg 1990, ss. 52–62
Jämför med Götlind 1999, s. 245 diskussion angående dalaböndernas mångsyssleri och
flexibilitet samt Urban Nordin 1994 diskussion om skärgårdsbefolkningens mångsyssleri och
flexibilitet i kombinationer av sysselsättningar.
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Michael Hammarskiölds var en intressant person som drev ett målmedvetet
arbete med att implementera nya tekniker på säteriet. Hammarskiöld var
åtminstone mot slutet av sitt liv aktiv inom det lärda nätverket som propagerade för uppodling av myrarna. Jag baserar det påståendet på hans läsning av
de skrifter som skrevs, samt att han själv även bidragit med rön som publicerats. Därför ser jag hans uppodling på godset som en praktik kopplad till den
aktuella myrodlingsdiskursen som beskrivits i tidigare kapitel. Jag anser att
både den beskrivna tidiga potatisodlingen i myråkrar samt försöken med
täckdikning av myrjordarna kan ses som exempel på hur olika nya jordbrukstekniker kom att samspela i de komplex av jordbrukstekniska försök
som ingick i de upplysta godsägarnas praktik under andra halvan av 1700talet. En av förutsättningarna för att denna verksamhet skulle kunna genomföras var tillgången till arbetskraft. Detta löser M. Hammarskiöld genom
förbudet mot svedjande som jag tolkar både tvingade de underliggande enheterna till att ta anställning vid godset och till att själva nyodla. I texten blir
det dock tydligt att M. Hammarskiölds vilja att framhäva sig själv, genom att
beskriva sig som den ensamma föregångaren i socknen är viktigare för honom än att beskriva de verkliga pionjärerna i bygden. Detta visar att
godsägare, som kan knytas till den aktuella myrodlingsdiskursen inom vetenskapen och som genomför inomdiskursiva myrodlingar, också måste ses
som aktörer inom en lokal kontext. Resultaten av kartanalyserna talar i detta
fallet emot litteraturkällorna och den tidiga uppodlingen av myrar i socknen
kan också visa på att idéerna inte bara kom ifrån godset, utan var en följd av
den ökande befolkningens försörjningsbehov och naturförutsättningarna vid
nyodling. Myrodlingen på Stora Laxemar 1689 visar att uppodling av myrar
inte var något som var helt oprövat sedan tidigare av bönderna. Det skulle
betyda att det lokalt fanns en kunskap om myrarnas potentiella bruk som
åkerjord redan före 1700-talets omfattande nyodling av myrjord.
Den tidigaste beskrivna pionjären i socknen var troligen Åke Hammarskiöld, militären med de europiska erfarenheterna. Hans uppodlingar under
1750-talet beskrevs av Hellberg som inte särskilt lyckade, men blev ändå en
förebild för kommande mer lyckade uppodlingar. Detta resultat talar emot
den tidigare beskrivningen av hur 1700-talets försök till uppodling av mossar
och kärr inte fick någon spridning utanför försöksverksamheten på godsen.596
Analysen har visat att den tidiga uppodlingen av myrar i Misterhult skedde
på mossarna under 1700-talets andra hälft. Stora delar av kärrängarna kom
däremot inte att uppodlas förrän vid den förväntade mossodlingsboom som
kom under mitten av 1800-talet.
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Bringéus 1963, s. 13, 126; Runefelt 2008, s. 30
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9. Nio socknar

För att få en bredare bild av hur den tidiga uppodlingen av myrarna kunde se
ut i södra Sverige, har jag valt att göra kartanalyser i nio socknar i första
hand inom tre områden; Småländska höglandet, Östgötaslätten samt mellersta och norra Uppland. Det hade självklart varit relevant att göra en djupare
analys av varje socken, likt den för Misterhult, men det har inte varit möjligt
inom projektet. För att ändå skapa en bild av socknen kommer kortare beskrivningar återges till varje socken som beskriver generella drag i landskapet under 1800-talet. För att få en bild av ägo- och maktstrukturen har jag
även noterat om det förkommer gods inom socknen. Dessutom presenteras
en översiktlig karta till varje socken. I första hand ett utsnitt ur häradsekonomiska kartan från 1800-talet gjorts men i de fall någon sådan inte finns har
jag valt att skapa en översiktlig karta med förhållandena under 1990-talet.
Urvalet av området har i första hand skett utifrån att det finns rikliga förekomster av myrar inom dessa. I vissa fall har sedan socknarna inom detta
område valts ut på grund av att det inom socknen finns beskrivna förekomster av tidig myrodling. Samtliga exempel gäller myrodling som skett vid
gods, vilka har beskrivits i litteraturen som har behandlas i tidigare kapitel.
Det valet har gjorts utifrån övertygelsen att det är intressant att se om man
inom de här socknarna kan se en liknande frekvens av myrodling som den
som visats i undersökningen av de historiska kartorna i Misterhult.
Den här geografiskt bredare undersökningen bygger enbart på kartanalyser. Syftet är att genom extensiv ansats visa på mönster och spridning, då
den här typen av undersökningar inte kan användas för att söka förklaringar
utan snarare kan användas för att visa exempel på empiriska manifestationer.
Här har jag liksom i Misterhult valt att använda mig av de skannade historiska kartor som finns tillgängliga via Lantmäteriets digitala arkiv. Jag har i
första hand valt att använda kartorna i lantmäteristyrelsens arkiv (LMS) men
i de flesta fall har även kartor i lantmäterimyndigheternas arkiv (REG) använts. I de fall då karttillgången i LMS var knapphändig har samtliga kartor i
REG använts. I andra fall har de oftast använts för perioden under 1800talets andra hälft då lagaskifteskartorna oftast saknas i LMS. Kopior och
koncept i REG har också i flera fall använts där motsvarande karta finns
bland de använda kartorna i LMS, därför kan samma karteringstillfälle räknas som två kartor i sammanställningen. Men om en myrodling återfinns i
två kartor vid samma kartering resulterar det inte i två markeringar i de diagram som presenteras.
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Figur 66. Kartan visar de nio socknar som valts ut för den bredare kartstudien
för att undersöka förekomster av tidig myrodling i södra Sverige.

Sammantaget med Misterhult socken har 1104 kartor studerats i undersökningen. I analysen av dessa har både kartbilden och texten analyserats i
samtliga kartor med fokus på förekomster av i första hand myrodling men
även dikning av åkermarken, dikad ängsodling och röjning av ängskärr. Här
har texten till kartan använts, liksom jag tidigare har visat exempel på kan
man i benämningen till varje åker och äng få varierande information beroende på lantmätarens noggrannhet. I vissa kartor anges namnet på åkern eller
ängen. Även jordmånen eller annan information, till exempel om röjning av
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ängskärr, kan finnas angiven för varje enskild äga. I de äldre kartorna är
denna information ibland skriven direkt i kartbilden men i de yngre ofta i
textdelen till kartan. Texten i sig kan ge en indikation för myrodling genom
att den anger åkern under namn som innehåller mossen eller kärret som ett
led i namnet eller att den anger åkerns jordmån som till exempel kärrjord.
Det finns också exempel på längre beskrivningar där det mer explicit står
angivet att åkern är uppodlad ur en mosse eller ett kärr. I denna undersökning har jag inte valt att ange åkrar som myrodling enbart utifrån deras form
då det kräver en större kännedom om de lokala förutsättningarna. Kartbilden
har också använts för att belägga exempel dikade åkrar, dikad ängsodling.

Figur 67. Förekomster av myrodling i Misterhult socken som beskrivs i föregående
kapitel. Punkterna visar enstaka förekomster och linjerna kontinuerliga dvs. belägg i
ett flertal kartor efter den första förekomsten. I diagrammen visas också antal kartor
per årtionde så att karttillgången kan sättas i relation till de beskrivna förekomsterna.

Uppsala län- mellersta och norra Uppland
De uppländska järnbruken hade tidigt en omfattande betydelse för det agrara
landskapet i den norra delen av området. Jordbrukens produktion anpassades
efter brukens behov. Kolningstvånget påverkade skogsbeståndet och karaktäristiskt för landskapet kring bruken var också de omfattande betes och
ängsmarker som krävdes för brukens dragdjur. Under ett skogsvårdsprogram
under 1800-talet kom flera stora dräneringsföretag att genomföras. Det möj-
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liggjorde senare uppodling av myr- och gyttjejordarna.597 Hela området ligger under högsta kustlinjen och landhöjningen har påverkat jordbruket då
vattennivån successivt sänktes i både kärrängar och lerjordarna. ”Överallt
kring Mälaren möter oss samma utveckling från grunda sjöbottnar till foderrika kärrängar och moderna sädesfält”.598

Figur 68. Björklinge socken, utsnitt ur häradsekonomiska kartan, rikets ekonomiska
karteverk Norunda härad 1862.
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Sporrong 1996, ss. 56–57
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Björklinge socken
Björklinge socken ligger två mil norr om Uppsala. År 1882 beskrevs socknen i Geografiskt-statistiskt handlexicon öfver Sverige som innehållande
jämn mark med skog och kärr i nordvästra delen samt större odlade områden
i mellersta och södra delarna. Omkring halva socknen tillhörde herrgårdarna
av vilka de största var Sätuna och Sandbro.599 Åkerbruk anges vid mitten av
1800-talet som huvudnäring jämte visst skogsbruk.600 Björklinge socken har
valts ut då Sandbro säteri, vid Långsjöns södra ände, och dess ägare professor Johan Ihre (1707–1780) förekommer, som tidigare behandlats, i 1700talets beskrivningar av tidiga försök med myrodling.

Figur 69. Förekomster av myrodling i Björklinge socken. Punkterna visar enstaka
förekomster och linjerna kontinuerliga dvs. belägg i ett flertal kartor efter den första
förekomsten. I diagrammen visas också antal kartor per årtionde så att karttillgången
kan sättas i relation till de beskrivna förekomsterna.

Analysen visar på några få enstaka myrodlingar. Det tydligaste övergripande
dragen blir att socknens åkrar är dikade från 1690-talet och framåt, samt att
dikad ängsodling blir vanlig från 1850-talet. Vattenåtgärderna under 1800talets sista årtionden är en avvägning för att förbättra vattenskadade ängar
vid ett vattendrag (kvarnar), en sjösänkning, utbrytning av jord för sänk599

Rosenberg, Carl Martin (1882) Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige. Bd 1, AK Stockholm s. 122
600
Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige. Bd 1, Inledning samt text A och
B. (1859). Stockholm: Hammars s. 203
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ningsaktiebolag (Nolmyra) samt upprensning av en å. Myrodling till åker
kan bara ses i tre enskilda kartor under hela perioden. Två av dem, figur 72
och 73, visas här som ett exempel på skillnaden mellan 1700-talets mindre
uppodlingar och 1800-talets mer omfattande projekt. Uppodlingsmark finns
som kategori i några kartor under andra delen av 1700-talet men inte i samband med myrar.

Figur 70. Kjettsbo kronoskatte hemman år 1787. Den förstorade delen av kartan
visar det första belägget för myrodling i Björklinge socken, vretarna nr 33 och nr 80
med namnet Wedhuggningskjärret. Källa: LMS B5-20:2

212

Figur 71. Kartan visar socknens andra belägg för myrodling. Detta från Hocksbo
1814. Här kan man notera skillnaden i storlek mellan de äldre åkrarna och den nya
myrodlingen som markerats. Källa: LMS B5-14:1
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Figur 72. Lövsta socken utsnitt ur häradsekonomiska kartan, rikets ekonomiska
karteverk, Lövsta tingslag år 1863-64
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Österlövsta socken
Österlövsta socken ligger sju mil nordost om Uppsala vid Bottniska viken i
nordöstligaste Uppland. Socknen beskrevs på 1800-talet som en kärrig
skogsbygd med åtskilliga mossar, kärr och sjöar. Odlad slättbygd förekom i
första hand utmed Strömmarån samt vid Lövsta bruk. Detta område ansågs
som en fortsättning av Uppsalaslätten.601 Inom socknen ligger Zakrisberg
med Prosten Westbecks odlingar som behandlats i tidigare kapitel. Socknen
är vald då det är intressant att se om Westbecks myrodling fick någon effekt
på de övriga sockeninvånarnas benägenhet att odla sina myrar.

Figur 73. Förekomster av myrodling i Österlövsta socken. Punkterna visar enstaka
förekomster och linjerna kontinuerliga dvs. belägg i ett flertal kartor efter den första
förekomsten. Smala linjer binder samman perioder av mer kontinuerliga förekomster. I diagrammen visas också antal kartor per årtionde så att karttillgången kan sättas i relation till de beskrivna förekomsterna.

Analysen av kartorna visar att det inom socknen förekommer namn på röjda
ängar och ängskärr vars namn visar att det finns en koppling till de arbetsvandrande dalkarlarna. I kartan över ”Lövsta jernbruk samt Försättra, Skiärsättra och Gibo” från 1707 kan man notera att de brukade markerna näst
intill utan undantag var ängar. Stora delar av dessa beskrivs i kartan som
mossar och kärr. På en av dessa med namnet Dalkarlsrödningen, belägen i
kanten av Bäckträskmossen under Försättra och Skiärsättra, finns på koncep601

Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige. Bd 4, I.J.K.L.. (1863). Stockholm: Hammars s. 621; Rosenberg 1882 Bd II, s. 121
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tet en notering om att röjningen skedde år 1660.602 Inte alla ängar med namnet Dalkarlsrödningen anges vara kärrängar, men ett exempel då det går att
belägga kan ses i Dalkarlsrödningen på kartan över Skärplinge by från 1746
det det anges i texten som bestående av sank mossbotten.603 På ett ängskärr
som noteras som röjd, Fin myren i skogen till Åkerby, kan man i kartan även
se dikning.604 Kartan visar bara ett huvuddike genom ängen och jag har därför inte kategoriserat den som dikad ängsodling. Dikad ängsodling ses i Österlövsta socken från 1830-talet och framåt ibland under beteckningen plogland.605 Ett exempel på sådan odling visas i figur 76. I den förstorade delen
av kartan visas en uppodlad myr, på östra sidan om ängen, som i kartans text
går under namnet Tidsfördrivsmossen. Ängsodlingarna beskriv här som i
flera av de andra kartorna som plogland och Tidsfördrivsmossen noteras vid
karteringen år 1838 som nyupptagen av Jan Jacobsson.
Myrodling till åker förekommer ett fåtal kartor under 1700-talets andra
hälft för att sedan försvinna och återkomma under 1800-talets andra hälft.
Bland 1700-talets uppodlingar av myr till åker är de två första noteringarna
de myrodlingar som genomfördes av Prosten Westbeck.606 Den tredje noteringen gäller två små åkertäppor i Sjömyren på Lövstas ägor 1790.607
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REG Lövsta jernbruk samt Försättra, Skiärsättra och Gibo 1707 03-ösl-9
LMS Skärplinge nr 1-14 1746 B88-40:2
604
REG Åkerby 1719 03-ösl-11
605
Kartor LMS 1832-1852 text kan ses i koncept till dessa i REG
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LMS Zakrisberg nr 1 1768 B88-50:1; Försäter nr 1-11 1749 B88-10:1
607
LMS Lövsta nr 1 1790 B88-30:10
603
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Figur 74. Ängsodling på Tidsfördrivsmossen. Källa: REG Valnäs 1838 3-ösl-105
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Vem var då denna Westbeck? Sacharias Westbeck (1696-1765) föddes i
Västerås och tog sin Fil. Mag. i Uppsala 1722. År 1728 lämnar han sitt uppdrag som rektor och komminister i Stockholm då han kallas till kyrkoherde i
Österlövsta patronella pastorat. År 1759 utnämndes Westbeck till kontraktsprost i Örbyhus. Han beskrivs som en av sin tid skickligaste lanthushållare
och blev på den grunden invald i Vetenskapsakademien 1740.608 Han bidrog
till Akademiens handlingar med uppsatser och redan i 1740-års handlingar
finns ”Rön om Åkerbrukets nyttiga främjande medelst Utsädets och Gödslens wissa besparing.” Denna anges vara en sammanfattning av 14 års försök på lediga stunder och beskriver gödning, utsäde, och en såningsmaskin
som akademien fattar intresse för och efterfrågar mer information om.609
Som tidigare nämnts återges beskrivningar av Westbeck myrodlingar
också ett flertal gånger i andras skrifter under 1700-talet.610 I Berch Försök
till åkertägt af sänkjord från 1753 är Westbecks odlingar de som ges störst
utrymme då de andra uppodlingarna bara nämns mycket kort. Westbeck
skall ha påbörjat sina uppodlingar 1744 med att odla en mosse (140 tunnland) i Elinge by. Arbetet var tungt och kostsamt men Berch intygar att han
med egna ögon sett hur god skörd uppodlingen gav. Vid skrivandet hade den
givit skördar i fem år. Westbeck utökade år 1748 sin mark med en fastmark
som han uppodlar vid mossen där han också låter bygga ett torp för ”måssens vårdande”. Men torpet omvandlades strax en gård, Sacrisberg, där
Westbeck själv kom att bosätta sig.611 Sacrisberg kom på grund av hans
framgångsrika nyodlade att tillerkännas säteristatus av rikets ständer trots att
Westbeck var ofrälse.612 År 1750 kommer Westbeck överens med samtliga
åbor i Elinge om ett byte av mark. Westbeck byter bort all sin åker och
ängsmark i byn mot en myr som ligger intill den han redan tidigare uppodlat.
Westbeck anlitade karlar för röjning och dikning och kunde beså uppodlingen redan våren 1751. Året där på fortsatte arbetet med röjningen. Uppodlingen och dess åkrar beskrivs som lyckade även om plog inte kunde användas,
Berch beskriver hur de vid försök med häst och plog insett att det var helt
ogörligt då hästarna sjönk ner till knäna. Westbecks uppodling skall ha varit
en sevärdhet i socknen och folk strömmade till varje söndag. Det beskrivs
hur vissa förundras medan andra banna sig själva för att de inte förstått att
värdera marken som tidigare mest ansetts som farlig för betesdjuren och en
”fästning för sträckfågel”.613
608

Nordisk familjebok 1800-talsutgåvan 17. Westbeck ss. 678–679
Westbeck, Sacharias (1740). Rön om Åkerbrukets nyttiga främjande medelst Utsädets och
Gödslens wissa besparing Framgifwit af Sacharias Westbeck, kyrkoherde uti Öst:Löfsta
Församling i Upland. I Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar från 1739–1740
Vol I: 469–480
610
Berchs text om Westbecks uppodling återges i Carleson 1769, ss. 502–512
611
Berch 1753, ss. 38–40
612
Berch 1753, s. 40; Nordisk familjebok 1800-talsutgåvan 17. Westbeck ss. 678–679
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Berch 1753, ss. 40–46
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Den 27 februari 1749 ansökte Westbeck till Kongl. Maj:t om skattefrihet för
några uppodlingar av kärr och stenbunden mark på prästgårdens ägor. Att
Westbeck är väl förtrogen med förordningarna är ingen tillfällighet då sedan
medeltiden prästernas uppgift var att kungöra överhetens meddelanden. Prästernas uppläsning av kungörelser efter predikan var en hörnsten i överhetens
informationsspridning till folket.614 Vissa kungörelser skulle läsas upp årligen, till dem hör förordningen angående LandsCulturen Den 25. Nov 1740,
den första förordningen angående kärr och mossars samt annan oländig
marks upptagande.615
Vilken roll hade då prästen Westbeck som föregångsman inom jordbrukets förbättring i socknen? Etnologen Maria Adolfsson beskriver i Fädernelandets kännedom hur prästerna under upplysningstiden spelade en mycket
framträdande roll som praktiserande upplysningsmän. Prästbanan valdes inte
enbart av strängt religiösa utan var i många fall den enda möjliga vägen till
försörjning efter en teologisk eller filosofiskt inriktad utbildning vid landets
akademier. Adolfsson påpekar att det mot den bakgrunden inte förvånar att
många präster ägnade sig åt profana uppgifter.616 En mer kritisk inställning
till beskrivningen av prästernas roll som förebilder framhåller historikern
Anna Götlind i Vardagens teknik exemplet Dalarna 1700-1900. Götlinds
intryck av prästerna som nyckelpersoner i det tekniska förnyelsearbetet är att
det mer handlar om udda händelser som haft en mycket liten roll för förnyelsearbetet i regionen.617 Kartanalysen visar också att Westbecks föregångsarbete inte kom att få någon påvisbar effekt på den generella uppodlingen i
socknen. . Men om Westbeck huvudsyfte med uppodlingen var att knyta sig
närmare vetenskapens män måste man säga att det var lyckat, särskilt med
tanke på hur Wäsström efter hans död kallar hans myrodlingar för ett misslyckande. Resultatet av Westbecks arbete var alltså en vinst på personligt
plan, en position inom vetenskapen, snarare än en framgång för hushållningen eller landets försörjning.

614

Bergström, Carin (1991). Lantprästen: prästens funktion i det agrara samhället 1720–
1800: Oland-Frösåkers kontrakt av ärkestiftet. Diss. Stockholm : Univ. ss. 117–124
615
Förordningen angående LandsCulturen Den 25. Nov 1740 i Samling af Kongl. förordningar, resolutioner, bref och andra stadgar rörande landtmäteriet och landsculturen i almänhet
samt the theraf fölljande förmoner och rättigheter: med nödige parallel ställen ock anmärkningar samt tillämpning : af allmänna lagen, författad och utgifwen af Adolph Modeer ... Med
Kongl. Maj:ts. allernådigste privilegio. Tryckt i Calmar hos Lars Lindeblad, år 1765. KB
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Adolfsson 2000, ss. 23–24
617
Götlind 1999, s. 235
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Figur 75. Sachrisberg 1768. Prosten Westbecks uppodlingar som nämns i 1700-tals
litteraturen. Uppodlingens framgång skall ha bidragit till att Sachrisberg fick säteristatus. Källa: Sackrisberg 1768 03-ösl-45
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Figur 76. Funbo socken utsnitt ur häradsekonomiska kartan, rikets ekonomiska
karteverk Rasbo härad 1862.

Funbo socken
Funbo socken, vars södra del räknades till Uppsalaslätten, beskrevs på 1800talet som innehållande öppen dalgångsbygd mellan låga skogshöjder som
bredde ut sig i socknens östra och norra delar jämte ett skogsrikt område runt
sjön trehörningen. Socknen genomkorsas av Funbo ån som leder söder ut
från Funbosjön. Socknens huvudnäring var under 1880-talet åkerbruk.618
618

Rosenberg 1882 Bd I, s. 473; Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige.
Bd 2, C-F. (1860). Stockholm: Hammars s. 397
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Större egendomar inom socknen godsen Lövsta, Hallkveds och Marielund
herrgård.619 Lövsta ägdes av den redan nämnde Carl Sten Bielke som vid
Lövsta dikade och med Kalms hjälp genomförde odlingsförsök på en myr.

Figur 77. Förekomster av myrodling i Funbo socken. Punkterna visar enstaka förekomster och linjerna kontinuerliga dvs. belägg i ett flertal kartor efter den första
förekomsten. Smala linjer binder samman enstaka belägg av samma karaktär samt
perioder av mer kontinuerliga förekomster. I diagrammen visas också antal kartor
per årtionde så att karttillgången kan sättas i relation till de beskrivna förekomsterna.

Analysen visar att röjning av ängskärren samt dikade åkervretar i kärrjord
förekommer redan i kartor vid sekelskiftet 1700. Åkervretar i kärrjord karteras i alla de tre kartor som uppmäts i socknen år 1709. Röjningen av ängskärren skall enligt beskrivning i kartan ha påbörjats under 1660-talet, liksom
i Österlövsta socken. Dikad myrodling, både till åker och äng, samt beskrivningar om möjlig mark för myrodling förekommer i ett flertal byar under
1700-talets andra hälft men blir mer kontinuerligt förekommande efter 1860talet. Denna uppdelning i tid kan till viss del bero på karttillgången, ett samband som är möjligt att se i diagrammet. Noteringarna för år 1748 i tabellen
är den redan diskuterade uppodlingen av myrmark för att vinna åker och äng
som skedde på Bielkes Lövsta.

619

Rosenberg 1882 Bd I, s. 473
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Figur 78. Karta över Åkerby 1709 i Funbo socken. Markerad åker beskrivs i texten
som en vret av sidlänt kärrjord. Källa: LMS B21-39:1
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Östergötlands län – Östgötaslätten västanstång
Området ligger under högsta kustlinjen och är till största delen ett flackt,
öppet landskap där jordmånen består såväl av bördig moränlera som av glaciala leror.620 Området är avgränsat i nord och syd av de stora skogsområdena Kolmården och Hålaveden.

Figur 79. Fornåsa socken utsnitt ur häradsekonomiska kartan, rikets ekonomiska
karteverk Bobergs härad år 1878.

Fornåsa
Fornåsa socken på slätten söder om sjön Boren beskrevs på 1800-talet som
en byggd som i huvudsak bestod av jämn slättbygd med odlad mark och med
skogs i västra delen. Huvudnäringar var under 1800-talet åkerbruk med boskapsskötsel och brännvinsbränning. Större gårdar i socknen var Tornby och
Boberg.621

620

Sporrong 1996, s. 39
Rosenberg 1882 Bd I, s. 442; Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige.
Bd 2, C-F. 1860, s. 397
621
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Figur 80. Förekomster av myrodling i Fornåsa socken. Punkterna visar enstaka
förekomster och linjerna kontinuerliga dvs. belägg i ett flertal kartor efter den första
förekomsten. I diagrammen visas också antal kartor per årtionde så att karttillgången
kan sättas i relation till de beskrivna förekomsterna.

Analysen visar att röjning av ängskärr kan ses i kartorna från sekelskiftet
1700. Kontinuerlig myrodling kan ej ses i kartorna, däremot kan ett flertal
enstaka belägg av olika karaktär observeras. På 1770-talet görs, på kronoskatte hemmanet Äsplunda och frälsehemmanet Boberg, bedömningar av en
sidlänt lindvall och en mavall som otjänliga till åker vilket visar att intresset
för de sidlänta markerna för uppodling till åkermark fanns.622 Benämningen
dunglera förekommer på Östgötaslättens lerjordar. I underökningen har en
åker med denna jordmån på 1870-talets tagits med då den även haft benämningen sidländ. Brännkärret på bolbyn Slottets ägor beskrivs vid slutet av
1700-talet som ”tuvig hård och syrvalls betesmark.” Till största delen ägs
Brännkärret av frälsegodset.623 Namnet Brännkärret indikerar att man här
använt svedjande för att förbättra marken. I konceptet till lagaskiftes kartan
för Slottet 1861 har Brännkärret uppodlats till åker och är alltså en av socknens två belägg för myrodling under perioden.624

622

LMS Boberg nr 1-5 1774 D23-2:2; LMS Äsplunda nr 1-4 1769 D23-17:2
LMS Slottet nr 1-3 1773 D23-13:1
624
REG Slottet 1861 05-for-54
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Figur 81. Viby socken utsnitt ur häradsekonomiska kartan, rikets ekonomiska karteverk Göstrings och Vifolka härad 1880.

Viby
Viby socken, ca en mil väster om Linköping, mellan Svartån och Lillån,
beskrevs på 1800-talet som i huvudsak slättbygd med enstaka höjder och
skog i socknens södra delar. Uljeberg var socknens enda större egendom.625

625

Rosenberg 1882 Bd II, s. 1022; Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige.
Bd 7, T-W, [Y-Ö]. (1866-1868). Stockholm: Hammars s. 332
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Figur 82. Förekomster av myrodling i Viby socken. Punkterna visar enstaka förekomster och linjerna kontinuerliga dvs. belägg i ett flertal kartor efter den första
förekomsten. I diagrammen visas också antal kartor per årtionde så att karttillgången
kan sättas i relation till de beskrivna förekomsterna.

Analysen visar att Viby sockens karterade byar saknar myrodling under perioden. Under 1790-talet visas i kartor mader som bedöms som möjliga att
uppodla till åker. Därefter kan dock inga belägg för myrodling ses i kartorna.
Tre karteringar för avdikningsprojekt sker efter 1850. En av dessa visas i
figur 84. Denna syneförrättning är en plan för avdikning av vattenskadade
marker till Lunta, Skorteby, Alkarp, Sperringe, Speringstorp, Hölja, Sonorp
och Dömestad i Viby och Vesterlösa socknar. Uppräkningen visar på omfattningen av projekten som nu kom att genomföras. Tanken slår en att från
att man under 1700-talet beskrev problem mellan grannar då avloppsdiken
skulle dras från enskilda myrodlingar kan man nu vid 1800-talets slut
genomföra stora avdikningsprojekt som sträcker sig över flera socknar.

Figur 83. Kartan på kommande sida visar karta över vattenskadade marker till Lunta, Skorteby, Alkarp, Sperringe, Speringstorp, Hölja, Sonorp och Dömestad i Viby
och Vesterlösa socknar. Syneförrättning från 1897 Källa: REG Syneförrättning 05vib-69
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Jönköpings län - Småländska höglandet
Området ligger över högsta kustlinjen och inom höglandet återfinns endast
små relativa höjdskillnader.626 Idag är stora delar av området skogsklätt. Odlingsmarken ligger oftast i dalgångarna och vidsträkta områden med sammanhängande odlingsmark är sällsynta.627

Figur 84. Ingatorp socken, översiktlig karta som visar förhållanden under 1990-talet.
© Lantmäteriet Medgivande I2012/0021

Ingatorp socken
Ingatorps socken, ca två och halv mil öster om Eksjö, genomkorsas av Bruzaån. Socknen är kuperad med i huvudsak skogsbygd, men efter ån sträcker
sig en dalgångsbygd. Förutom jordbruk beskrivs att boskapsskötsel, skogsbruk och arbete vid sågar och bruk som betydande näringar på 1880-talet.
Större egendomar inom socken var Bruzaholm och Rysseby.628

626

Wastenson, Leif & Helmfrid, Staffan (red.) (1994). Sveriges nationalatlas. Kulturlandskapet och bebyggelsen. Stockholm: Sveriges nationalatlas (SNA) s. 64
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Berglund, Björn E. & Börjesson, Klas (red.) (2002). Markens minnen: landskap och odlingshistoria på småländska höglandet under 6000 år. 1. [uppl.] Stockholm: Riksantikvarieämbetets förl.
628
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Figur 85. Förekomster av myrodling i Ingatorp socken. Punkterna visar enstaka
förekomster och linjerna kontinuerliga dvs. belägg i ett flertal kartor efter den första
förekomsten. Smala linjer binder samman enstaka belägg av samma karaktär. I diagrammen visas också antal kartor per årtionde så att karttillgången kan sättas i relation till de beskrivna förekomsterna.

Analysen visar två enstaka belägg för att myrodling skett i socknen innan
ängsodlingen blir vanligt förekommande vid 1850-talet. De två tidigaste
exemplen från 1808 visar en dikad mosse som benämns ”Den odlade mossen” som brukas till bete och det andra är en dikad uppodling i en mosse som
benämns ”Åkermossen” ”under uppodling”.629 I socknens kartor förekommer
generellt inte dikning av åkermarken under perioden. De första beläggen för
dikning kan ses i och med den dikade ängsodlingen som börjar förekomma i
kartorna vid 1850-talet. Först efter år 1880 blir myrodlingen vanlig i socknens kartor och innan dess är övrig nyodling näst intill obefintlig.

629

LMS Haddåsa nr 1-6 1808 E57-19:3; REG Alvestorp 1808 06-ing-45

230

Figur 86. Lemnhult socken, översiktlig karta ssomvisar förhållanden under 1990talet.
© Lantmäteriet Medgivande I2012/0021

Lemnhult socken
Lemnhult socken, ca två mil söder om Vetlanda, är en höglänt kuperad
skogs- och bergsbygd där det både på och mellan bergen fanns skogar rika
på både sjöar och myrar. Större egendomar inom socknen var Trollebo, Hökatorp, Borshult, Borsasjögle och Gerekulla.630

630

Rosenberg 1882 Bd II, s.22
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Figur 87. Förekomster av myrodling i Lemnhult socken. Punkterna visar enstaka
förekomster och linjerna kontinuerliga dvs. belägg i ett flertal kartor efter den första
förekomsten. I diagrammen visas också antal kartor per årtionde så att karttillgången
kan sättas i relation till de beskrivna förekomsterna.

Analysen visar att från sekelskiftet 1800 förekommer vid kartering kategorin
odlingsmark som syftar på mark möjlig att odla. Under några årtionden
framåt förekommer kärr och mossar i kategorin men inga exempel på reell
uppodling kan ses förrän efter 1850 då både dikad ängsodling och uppodling
av myrar till åker blir vanligt förekommande.

Näshult socken
Näsult socken, grannsocken till Lemnhult socken, i sydöstligaste delen av
Jönköpings län. Beskrevs under 1880-talet som en en bergs- och skogsbygd,
med många små sjöar. Huvudnäring inom socknen var boskapsskötsel. Betyande egendomar var Näshult samt Kullebo och Höghultström.631

631

Rosenberg 1882 Bd II, s.302; Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige.
Bd 5, M.-R.. (1864). Stockholm: Hammars s. 298
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Figur 88. Näshult socken, översiktlig karta som visar förhållanden under 1990-talet.
© Lantmäteriet Medgivande I2012/0021

Figur 89. Förekomster av myrodling i Näshult socken. Punkterna visar enstaka förekomster och linjerna kontinuerliga dvs. belägg i ett flertal kartor efter den första
förekomsten. Smala linjer binder samman enstaka belägg av samma karaktär samt
perioder av mer kontinuerliga förekomster. I diagrammen visas också antal kartor
per årtionde så att karttillgången kan sättas i relation till de beskrivna förekomsterna.
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Analysen visar att man i Näshult socken börjar kategorisera mossar och kärr
som möjlig odlingsmark från sekelskiftet år 1800. Nyodlade kärrängar förekom dock på 1790-talet. I dessa kan inga diken ses i kartorna varför nyodling i det här fallet troligen syftar på röjning och inhägnad. Liksom i de övriga smålandssocknarna saknas generellt dikning i åkermarken. De första förekomsterna av karterade diken kan observeras i och med att dikad ängsodling kan ses från 1820-talet. I figur 90 visas ett exempel från Kejsarekulla
1850. Efter att dikad ängsodling börjar förekomma finns exempel på dikad
myrodling till åker bara i två kartor under 1850-talet. Från 1880-talet finns
tre karteringar av större avdikningsplaner inom socknen.

Figur 90. Inom socknen Näshult förekommer inte generell dikning i åkermarken
under perioden. De första exemplen på dikning sker i samband med den dikade
ängsodlingen. I utsnittet kan man se dikning i två av ängarna. Båda beskrivs i kartan
som ”odlad mosse”. Källa: REG Kejsarekulla 1850 06-näa-63
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Västra Götalands län

Figur 91. Mossebo socken utsnitt ur koncept till häradekonomiska kartan 18901897. Blad Tranemo J112-26-12, Hestra J112-26-13, Ambjörnarp J112-26-17,
Grönhult J112-26-18.
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Mossebo socken
Socknen ligger i sydöstligaste Västergötland vid smålandsgränsen. Socknen
är belägen över högsta kustlinjen och beskrivs vid 1880-talet som skogsbygd
med kuperad terräng, svag jordmån och gott om mossar.632 Socknens säterier
var Mossebo, Stora- och Lilla Qvarsebo och Malsebo.633 Mossebo som namn
på bebyggelse förekommer i 86 socknar i de digitala ortnamnsregistren. Där
förekommer namnet flest gånger i Västergötland och Bohuslän.634

Figur 92. Förekomster av myrodling i Mossebo socken. Punkterna visar enstaka
förekomster och linjerna kontinuerliga dvs. belägg i ett flertal kartor efter den första
förekomsten. I diagrammen visas också antal kartor per årtionde så att karttillgången
kan sättas i relation till de beskrivna förekomsterna.

Analysen visar att i Mossebo socken första enstaka belägget för myrodling i
kartorna är en åker vid ett torp på 1840-talet. Från 1860-talet börjar dikad
myrodling till åker förekomma i kartorna ibland under benämningen cirkulationsjord men även tegodling.

632

Rosenberg 1882 Bd II, s.183
Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige. Bd 5, M.-R.. (1864). Stockholm: Hammars s. 146
634
Ortnamnsregistret SOFI; Skånsk ortnamnsdatabas SOFI
633
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Figur 93. Kartan över Lilla Skillerås från 1730 visar en ofta förekommande situation
i Mossebo socken där åkermarken låg omgärdad av stora mossar, det vill säga de
flerfärgade prickiga ytor i kartan. Mossarnas utbredning i socknen kan säkert utgöra
förklaringen till namnet Mossebo. Uppodling av mossarna inom socknen kom att ta
fart först under mitten av 1800-talet. Källa: REG O122-21:2
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Figur 94. Den övre kartan visar Skillerås åkermark 1730 och den nedre delar av
åkermarken 1867. I kartorna kan man se hur nyodlingen på 1800-talet skett i kanten
av de stora mossarna som omgärdar åker och ängsmarkerna. Man kan se skillnaden i
då de nya myrodlingarna krävde omfattande dikning till skillnad från de äldre åkrarna. De äldre åkrarna kan med hjälp av som kan lokaliseras i 1867 års karta genom
jämförelse med 1730 års karta. Källa: REG O122-21:2; LMS 15-MOM-45
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Slutsatser
Vilken sammantagen bild kan analyserna av uppodlingen av myrarna i de
nio socknarna ge? Sammanfattningsvis har undersökningen visat på mycket
få exempel på tidig myrodling under perioden. Det är dock inte förvånande
att myrodlingen blir vanligt förekommande i kartorna efter år 1850. Detta
med tanke på med vilken omfattning landets myrmarker dränerades och tagits i bruk runt sekelskiftet 1900.
Ängsodling har varit en kategori i undersökningen då jag finner det troligt
att denna har haft betydelse för myrodlingen. I områden rika på myrmarker
har ofta stora delar av ängsmarken utgjorts av sidlänta marker, ofta kärrängar. Därför har bönderna inom dessa områden haft en vana att hantera våta
marker. Jag har fokuserat på förändringar i bruket av kärrängarna så som
röjning, dikning och uppodling då jag menar att denna typ av förändringar
kan ha haft betydelse för senare nyodlingar av myrmarkerna.
Undersökningen har också visat att man i ett flertal av socknarna kan se
att myrodling för att vinna åkermark blir allmänt förekommande strax efter
den dikade ängsodlingen. Detta visar att arbetet med att förbättra avkastningen från kärrängarna föregick uppodlingen av myrar till åkermark. Det
dikade ängsbruket på kärren kan alltså ha legat till grund för att dessa marker
senare har tagits i bruk som åkermark. Arbetet med att uppodla ängarna kan
också givit den erfarenhet som krävdes inför försök med åkerbruk på myrmarker.
I undersökningsområdena i mellersta och norra Uppland och på det Småländska höglandet kan ängsodling ses i alla tre socknar med start strax före
eller efter 1850-talet. I alla tre socknarna i Uppland kan man också se att i
stort sett alla åkrarna dikats från det att karteringen startat medan dikning av
åkrarna på Östgötaslätten blir vanligt mot mitten av 1700-talet (1720- och
1760-tal) och i smålandssocknarna förekommer det först i samband med de
dikade ängsodlingarna. Detta är relevant då en myrodling kräver dikning.
Undersökningen har visat att även i områden där dikade åkrar inte förekommer under perioden kan enstaka exempel på myrodling ses i början av 1800talet.635 Mer omfattande myrodling för att vinna åkermark blir dock vanlig
först efter den dikade ängsodlingen.
Åkern Brännkärret, som noterats på en karta på 1860-talet i Fornåsa socken, visar troligen på ett exempel på en mosse som fått sitt namn då den tidigare svedjats. Svedjandet kan också ses i de småländska kartorna som en
form av flexibelt användande av markerna. Ofta kan man se ängar och betesmarker där det beskrivs att de tidigare varit åkrar. Småländska höglandets
avsaknad av tidiga exempel på myrodling kan ha ett samband med knapphändig tillgång på kartor under 1600- och tidigt 1700-tal, men troligast är att

635

Ingatorp
239

det omfattande svedjandet är en av orsakerna till att mer permanent nyodling
är begränsad inom området.
Hur ser då de tidiga exemplen på myrodling ut? Den tidigaste uppodlingen av myrar till åkermark kan ses inom uppsalasocknarna. Både i Björklinge
och Funbo kan enstaka exempel på åkervretar i kärr ses under 1700-talet. De
första exemplen kan ses vid karteringen 1709 i Funbo socken.636 Detta visar
att odling av kärren skedde i socknen före de försök som startade på Lövsta
under 1740-talet. I Funbo- och Österlövsta socken, kan man också se karterade exempel av röjningar av ängskärren som i kartorna beskrivits som påbörjade under 1600-talets slut. Det visar på ett tidigt intresse i socknen för att
förbättra avkastningen från kärrängarna. Att det även tagits in arbetskraft
utifrån för att genomföra detta kan vi se i Österlövsta socken där flera exempel på röjda ängskärr med namnet ”Dalkarlsröjningen” kan ses i kartorna
under tidigt 1700-tal. Under 1740-talet kan de första exemplen på karterade
myrodlingar vid godsen ses. Här man kan se en skillnad i storlek mellan de
tidigare uppodlingarna som ofta var små och godsen större uppodlings projekt. Dessa arbeten har som tidigare presenterats varit fokus för ett omfattande intresse under samtiden men snarare än att se godsherrens intresse och
försöksverksamhet som en främmande fågel inom socknen kan man utifrån
resultaten, från Österlövsta och Funbo, sätta godsherrens arbete i ett lokalt
sammanhang. Inom båda dessa socknar kan man se längre bruk av dikning i
åkermarkerna, ett tidigt arbete med att förbättra avkastningen från kärr ängarna bland annat genom inhyrd arbetskraft som dalkarlarna samt ett tidigt
utnyttjande av kärrmarkerna för uppodling av vretar. Det fanns alltså förutom en ideologisk drivkraft bakom försöksverksamheten en lokal erfarenhet
av att nyttja myrarna inom jordbruket. Lokala förutsättningar som var gynnsamma för godsherrens intresse. Utifrån detta blir det inte svårt att förstå att
det fanns en större entusiasm hos den tidigare beskrivna uppsalagruppen av
författare i debatten om nyttan och möjligheten att odla landets myrar.
Trots de gynnsamma förutsättningarna i uppsalasocknarna visar kartundersökningen att någon spridning av myrodling likt den i Misterhult inte kan
ses i någon av de undersökta socknarna. Det betyder att spridningen av myrodlingen har varit beroende av fler faktorer än vetskapen om möjligheten att
odla myrarna. Ett exempel på detta kan också ses i resultatet från östgötaoch smålandssocknarna. Här kan bara någon enstaka tidig uppodling ses
trots att det finns belägg för att vetskapen om möjligheten att odla myrmarkerna fanns. I östgötasocknarna har man under 1700-talets andra hälft vid
karteringen beskrivit sidläntmark som otjänlig eller tjänlig för uppodling till
åker. Myrar, både mossar och kärr, förekommer inom smålandssocknarna
under kategorin Odlingsmark vid sekelskiftet 1800. Odlingsmark var en
kategori där man beskrev mark som var möjlig att odla, men som oftast inte
636
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blivit det vid karteringen. Att myrar kategoriseras som möjlig åker- och odlingsmark visar att det fanns ett intresse för de sidlänta markerna för uppodling under perioden. I Ingatorp kan två exempel på påbörjade myrodlingar
ses 1808, men generellt förekommer myrodling, trots det visade intresset vid
karteringen av markerna, först efter 1850 i socknarna.
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10. Drivkrafter, pionjärer och landskap

I detta avslutande kapitel kommer jag att resonera kring och analysera resultaten från de olika undersökningarna utifrån den empiriskt genererade teorin.
Jag kommer också vända tillbaka till frågeställningarna för att med utgångspunkt i dessa sammanfatta de olika undersökningarnas resultat.

Kronologi
För det första har studien visat att det i södra Sverige finns karterade exempel på myrodling till åkermark redan vid 1600-talets slut. Dessa tidiga uppodlingar skedde ofta på mindre kärr eller mossar till exempel som en uppodlad vret i ett kärr. Dessa kan troligen ses som marginaljordar som har tagits i
bruk då mer lättbrukad mark inte funnits tillgänglig. I kapitel åtta har jag
också visat senare exempel på hur uppodlade myrmarker tagits i bruk under
perioder för att där emellan tas ur bruk. Generellt verkar dessa tidiga uppodlingar av myrar haft en mindre omfattning, men studien har också visat exempel på att myrodlingen haft en större spridning redan under 1700-talet än
vad som tidigare beskrivits inom forskningen. I Misterhults yngre geometriska kartor i kapitel åtta kan man se hur man under 1600- och tidigt 1700-tal
i första hand använt kärren för slåtter och bete. Det tydligaste mönstret i
bruket av myrarna under det sena 1600-talet i den större kartstudien i kapitel
nio var röjningarna av kärrängarna. När det gäller dikning av myrar för att
förbättra eller vinna ängsmark visar studien i kapitel sex och sju att detta var
bekant för Linné och hans samtid. Belägg för att dikning förekommit i kärr
finns också i Brauner 1743 då han beskriver att i de kärr han odlar finns spår
av att tidigare dikningsarbeten genomförts.637 Detta sammantaget visar på ett
längre bruk av kärren inom lantbruket, inte enbart genom dess röjning, utan
även genom dikning. Därför kan inte 1700- eller för den delen 1800-talets
uppodlingar ses som ett nytt bruk utan mer som en förändring eller ett (försök till ett) intensifierat bruk av de sedan tidigare utnyttjande av myrmarkerna.
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Aktörer i den tidiga uppodlingen
I det studerade exemplet från småländska Misterhult kan man se att myrodling till åker förekommit redan under 1600-talets slut men att det får en större spridning under 1700-talet. En av orsakerna bakom detta kan vara att bönderna på grund av naturförutsättningarna troligen hade en vana att hantera de
sanka markerna. Detta samverkade säkerligen med det faktum att den myrodlings förespråkande godsherren använde sig av tvingande metoder för att
få bönderna att börja nyodla. Kartundersökningen i kapitel nio har dock visat
att förekomsten av en intresserad godsherre inom socknen i sig inte var tillräcklig för att förekomsten av myrodling inom socknen skall öka. I 1700-tals
littertauren beskrivs hur bönder var motsträviga mot att genomföra uppodlingar då de ofta krävde samarbete. Analysen i kapitel åtta har dock visat
exempel på hur bönder genomfört uppodlingar av myrar som gemensamma
projekt bygrannar emellan. De tidiga exemplen på myrodling som inte har
koppling till godsen visar att bönder har kunnat uppodla myrarna redan innan det vetenskapliga nyodlingsintresset tar fart under 1700-talet. Här utmärker sig dalkarlarna som redan från 1600-talets slut uppmärksammades i
hushållningslitteraturen för sin skicklighet i röjning, rothuggning och dikning av myrmarker. Exemplen från studien i kapitel fem visar att Dalarnas
lindbruk delvis skedde på myrarna. Det historiska bruket av myrarna i form
av myrängar så kallade ”myrslogar” är väl dokumenterat i Dalarna. Myrarna
var här en integrerad del av odlingssystemet och det är inte långsökt att tänka
sig att man förbättrade avkastning på dessa genom dikning och uppodling i
lindbruket. Indikationer för liknande bruk av myrarna finns angående Hälsinglands myrar och svaljorden. Myrarnas uppodling kan också sättas in i ett
sammanhang som en tidig indikation på förändring av odlingssystemet. Såväl det gödselkrävande växelbruket på Göteborgs landerier, som kan ha inspirerats av den holländska torvmarksodlingen, Dalarnas tidiga växelbruk i
form av lindbruket samt Hälsinglands svaljordar visar att uppodlandet av
mossarna och kärren kan sättas i samband med en förändring från ett system
med naturliga ängar och odlad åker i balans till ökat åkerbruk och ängsodling som med tiden ledde fram till övergången till odling av foderväxter.
Förutom ett flertal belägg på dalkarlarnas arbetsskicklighet i 1700talslitteraturen visar även studien på omfattande empiriska exempel i ortsnamn och beskrivningar i kartor som visar att arbetsvandrande dalkarlar har
arbetat på myrarna över stora delar av södra Sverige. Förutom att dalkarlarna
beskrivs som skickliga beskrivs de också som dyra att anställa varför de i
huvudsak anställdes vid större egendomar. Det finns därför en koppling mellan de större försöksodlingar på mossar och kärr som kom att ske under
1700-talet på godsen och den kunskap som dalkarlarna hade i besittning.
Exempel från 1700-talslitteraturen och det Oxenstiernabrev som diskuterats
visar att dalkarlarnas metoder kom att spridas när de var ute på arbete. Jag
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har också visat att det i vissa fall till och med var syftet bakom att de inkallades.

Myrodlingsdiskursens praktik
Inkallandet av de holländska bönderna, som diskuterats i kapitel fyra, visar
att svenska ämbetsmän under 1600-talet hade kunskap om möjligheten att
dika och bruka myrmarkerna samt att de var medvetna om holländarnas
skicklighet i detta redan innan, den i denna undersöknings första framkomna
skriften i ämnet publiceras, det vill säga Risinghs 1671. I den första lantmäteriinstruktionen från 1628 anges också att lantmätaren skall urskilja mossar
och kärr som potentiellt kunde brukas till åker och äng. Det är ytterliggare
ett belägg för att myrodling var känd redan under tidigt 1600-tal.
Inkallandet av de holländska bönderna kan dock ses som en indikation på
att den praktiska kunskapen om det rätta förfarandet vid bruk av myrmarkerna saknades inom vetenskapen och på ämbetsmannanivå. Att det kan vara
fallet visar publicerandet av Faggots beskrivnings-instruktion från 1741 i
vilken det efterfrågades beskrivningar av svensk uppodling av myrar. Textanalysen i kapitel sex visar att innan Faggots instruktion byggde de texter i
hushållningslitteraturen som beskrivit myrodling med största sannolikhet på
erfarenheter utanför Sverige, i första hand från Holland. Året efter Faggots
instruktion publicerades de två första skrifterna där författaren beskrev egna
myrodlingsförsök. Den ena beskrev den finländska metoden med brännodling på myrar och i den andra kan kopplingen mellan ängsbruket, det vill
säga lindbruket, och myrodling i Dalarna ses.638 Efter dessa skrifter kom en
ny typ av skrifter att publiceras där myrodlingsfrågan kom att handla om
ideologi och politik. Man ansåg att landets befolkning måste växa för att
kronan skulle kunna lösa sina ekonomiska problem och man argumenterade
för att uppodlingen av myrarna skulle ge landet det tillskott av odlingsmark
som behövdes för att försörja en större befolkning. Landskapssynen och
attityden till myrarna är båda viktiga drivkrafter som har påverkat hur myrarna har använts genom historien. Med den miljödebatt som uppkom under
1900-talet kom den tidigare synen på myrarna som en resurs i försörjningen
att beskrivas som förkastlig. Men under 1700-talets rådande natursyn sågs
bruket av naturen som guds uppdrag givet åt människan. Jordbrukslandskapet och resursutnyttjandet idealiserades. Då Kungl. Vetenskapsakademien
instiftas år 1739 fanns också tydligt fokus på att samla och sprida kunskap
om förbättringar inom jordbruket. Tekniker inom jordbruket var högintressanta för den bildade klassen och försök med myrodling kom nu att bli en
komponent i den praktik, som kan ses hos de vetenskapsintresserade
godsägarna och gentlemanna-forskarna. I praktikkomplexet ingick förutom
638
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myrodling, försök som till exempel täckdikning, fördämningar med dammar
för ängsvattning och fiskodling, försök med grödor, höfröer, potatisodling
och utveckling av nya jordbruksredskap. Vetenskapsmännen och andra initierade storgodsägare, gentlemannaforskare, som hade ett intresse av att positionera sig inom sitt nätverk av ekonomieintresserade kom därför att propagera för myrodling samt genom skrifter sprida resultaten av sina egna myrodlingsförsök. Att de mindre uppodlingarna som förekom utanför godsen
ofta inte uppmärksammats i den samtida litteraturen visar jämförelsen mellan Hellbergs och Craelius och Hammarskiölds skrifter i Misterhultsstudien.
I studien har ett flertal av dessa försöksodlingar diskuterats. Ofta handlade det om mer omfattande projekt än de som tidigare genomförts och nu ofta
i mer svårodlade myrar, som beskrevs som till exempel bränntorvmossar. I
litteraturen återkommer ofta hur kostsamma dessa större projekt kom att bli.
Detta berodde inte enbart på att den inledande fasen med röjning, rothuggning och dikning ofta krävde inhyrd arbetskraft, utan då myrjorden med tiden sjönk samman krävdes ofta också nya insatser med kostsamma omdikningar. Att de mer lätthanterliga kärren under 1700-talet inte kom att uppodlas i någon större omfattning beror troligen på deras betydelse som högavkastande kärrängar, vilket här har diskuterats både i samband med Linnés
dalaresa och Misterhultsstudien. Detta är troligen också orsaken till att mossarna snarare än kärren tas i anspråk vid uppodlingen av åkermark under
1700-talet i Misterhult.

Mobilitet, kunskapsbildning och kunskapsspridning
Anställandet av skicklig arbetskraft för uppodling av myrmarker har tidiga
belägg i den internationella litteraturen, då i första hand från Holland. Före
1500-talets slut skedde uppodlingen oftast i form av uppbyggandet av holländska kolonier på myrmarkerna för att efter detta oftast ske genom man
anställde enskilda holländska experter som efter genomfört uppdrag återvände till Holland.639 Under 1600- och 1700-talet var holländarnas tekniker genom holländska emigranter och experters förtjänst spridda över Europa, varför de inte enbart var resenärer till Holland som kan ha bevittnat myrodling.
I kapitel fyra diskuteras hur man vid uppbyggandet av Göteborg under
1620-talet anställde både holländska ämbetsmän och experter som kanaloch hamnbyggare. Dessutom inkallades även holländska bönder till Göteborg för att bosätta sig på de sanka delarna av stadsjordarna och där driva
rationell boskapsdrift och mejeriverksamhet. Liksom dalkarlarna hade de
holländska bönderna en speciell ställning då deras kunskap var efterfrågad.
Tydlig blir den koppling mellan olika aktörers möjlighet till mobilitet och
den kunskapsspridning som sker. Graden av mobilitet har snarare än
639
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klasstillhörighet visat sig vara relevant för kunskapsspridningen. Här vill jag
poängtera att det finns en koppling mellan resurser och makt och möjlighet
till mobilitet, men undersökningarna har visat att det inte per automatik är de
resursstarka aktörerna som intar rollen som mobila kunskapsöverförare även
om de kan ha makt över processen. Liknande processer där migrationsrörelser av skicklig arbetskraft genomfördes för att kunna överföra innovationer
kan ses vid bruken där man under 1500- och 1600-talet enligt historikern
Bernt Douhan överförde innovationer inom järnproduktionens alla led mellan Nederländerna och Sverige.640 Teknikhistoriker anser också att förklaringen till att Sverige liksom många andra länder senare under 1800- och
1900-talet kom att ta steget till ett industrisamhälle fanns i de uppbyggda
kanaler som fanns som gav möjlighet till vetskap om och import av teknik
och teknisk kompetens. En annan beröringspunkt mellan den här studien och
teknikhistoriska undersökningar är att fokus sätts på individer och enskilda
entreprenörers roll vid tekniköverföring. Man har även inom teknikhistoria
problematiserat betydelsen av den sociala och fysiska kontext i vilken individen verkar, där den kan verka både på ett hindrande och möjliggörandet
sätt.641 Detta kan liknas med det synsätt som jag inledningsvis beskrev utifrån
Pred och Stenseke.
Vid ett flertal tillfällen har jag kommenterat det omfattande resandet både
i form av bildnings- och forskningsresor där en tid i Holland ofta ingick.
Tidigare forskning har visat på betydelsen av det vetenskapliga resandet
under 1700-talet och hur vetenskapsmännen medvetet använt resandet för att
bygga nätverk både för att genom fysiska möten med andra vetenskapsmän
ta del av deras kunskap och som en led i en karriärplanering.642 Detta visar på
en dåtida medvetenhet om mobilitetens betydelse för kunskapsöverföring på
institutionell nivå. Myrodling har alltså beskrivits i lantbrukslitteratur och
lantmäteriinstruktioner sedan 1600-talet. Dessutom har det varit praktiserat
från 1100-talet i Holland och åtminstone sedan 1600-talet i Sverige. Då det
förekom täta kontakter och ett omfattande resande mellan olika länder i Europa och liksom inom Sveriges gränser menar jag att den teoretiska kunskapen om att myrarna kunde odlas var spridd under 1700-talet. Därför kan den
inte ses som en okänd nyhet som importerades från Europa på 1800-talet i
samband med de omfattande uppodlingar som då skedde. Praktiserandet
krävde däremot en form av direktkontakt eller rumslig erfarenhet som kan
640

Douhan, Bernt (1985). Arbete, kapital och migration: valloninvandringen till Sverige
under 1600-talet. Diss. Uppsala : Univ. s. 15, 49
641
Beskrivning av teknikhistoria se Berglund, Bengt, Grönberg, Per-Olof & Nilson, Tomas
(red.) (2006). Historiska perspektiv på tekniköverföring 1800–2000. Göteborg: Teknik och
samhälle, Chalmers tekniska högskola, ss. 13–21
642
Eliasson, Pär (1999). Platsens blick: Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska
resan 1790–1840. Diss. Umeå : Univ. ss. 39–40; Sörlin, Sverker (1994). De lärdas republik:
om vetenskapens internationella tendenser. 1. uppl. Malmö: Liber-Hermod i samarbete med
Institutet för framtidsstudier, ss. 123–126
246

ses hos till exempel den första beskrivna myrodlaren i Misterhult, Åke
Hammarskiöld, som hade tillbringat tid som militär i Europa och en senare
period i Holland. Jag vill alltså poängtera betydelsen av det lokala och långväga resandet, som skedde utifrån andra premisser, t.ex. militärers resor och
arbetsvandringar, som också har haft betydelse för nätverkbygge och utbyte
av kunnande mellan olika aktörer. Så förutom de diskuterade bildnings- och
forskningsresor som hade stor betydelse för kunskapsbildning och informationsspridning mellan länderna i Europa under 1700-talet kan man, liksom
jag beskrivit i Misterhult, se exempel på hur även militära resor haft betydelse för införandet av nya idéer och tekniker inom jordbruket. Carleson beskriver i Hushåls lexicon 1769 en av dessa förebilder inom hushållningen, en
icke namngiven man, som under sin tid i Karl den XII:s arme ständigt förde
dagbok över olika observationer inom lantbruket, ”hushåls saker”. Efter
hemkomst och avsked prövade han sedan dessa på sina ägor. Efter att han
förbättrat sina ägor arrenderade han ut dem men, behöll ett obrukat kärr på
60 tunnland för egen del. ”Det har jag roat mig med snart 20 år, men det är
nu en härlighet, om jag sjelf skal säga, och inbringar mig mer, än hela Gården tilförne.643
Hur har då spridningen av nya idéer och jordbrukstekniker före år 1800
beskrivits inom forskningen? När Bringéus beskriver brännodlingens spridning menar han att den spreds via något han kallar den ”personliga informationen – samtal och självsyn – mellan närboende” och att även den spreds
från ett första initiativ från en ståndsperson.644 Detta är ett synsätt som stämmer väl överens med Hägerstrands beskrivning av hur innovationer sprids.645
Den motsatta ståndpunkten tar historikern Anna Götlind då hon menar att de
tekniska förändringsarbeten i Dalarna, som hon studerat, inte bygger på idéer
hämtade utifrån med de arbetsvandrade dalkarlarna utan i huvudsak skett av
namnlösa bönder genom dag-för-dag-arbete.646 Detta synsätt delar hon med
historikern Pablo Wiking-Faria, som i sin beskrivning av utvecklingen av
dalplogen visar att den inte som man tidigare trott spridits från godsen till
bönderna utan snarare är ett resultat av lokalt hantverkskunniga bönders eget
arbete.647 Med detta resonemang som utgångspunkt tog mobilitet en större
roll i undersökningarna än jag först hade förutsett då jag här ser den som en
möjlig brygga mellan dessa två synsätt. Resultaten av undersökningen visar
också att det finns en skillnad i ursprung mellan det lokalt utvecklade kunnandet om myrodling, som om man talar i nätverkstermer ser ut att ha utvecklats i lokala noder, här i Dalarna, och den tidigare beskrivna vetenskapen. Dalabönderna hade genom arbetsvandringarna ett omfattande nätverk
av långväga kontakter. Jag vill beskriva det som ett nätverk då arbetsvand643
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ringarna ofta krävde att man hade uppgjorda avtal från det ena året till det
andra om vilka målorter man skulle ha vid kommande resor, detta krävde
förtroende och ett fungerande nätverk. Alltså hade godsägarna liksom jag
tidigare beskrivit en betydelse i sammanhanget både då de var en förutsättning för resandet men också då de hade vetskap om dalkarlarnas praktiska
kunskap.
Undersökningarna har visat på ett flertal aktörer som under olika tider
haft en tydlig roll som mobila innovationsspridare när det gäller det specifika
fallet myrodling. Holländska bönder, holländska experter, arbetsvandrande
dalkarlar, godsherrar, Linné samt andra vetenskapsmän har alla på olika sätt
agerat inom nätverk med att sprida myrodling både som kunnande och kunskap. Resursstarka aktörer, nätverksbyggande och geografisk mobiliteten
verkar vara en förutsättning för aktörernas kunskapsutveckling (både bönderna och godsägarna) men det ligger olika drivkrafter bakom praktiken,
med andra ord samma form men olika process. Jag menar att det finns en
skillnad mellan implementeringen av kunnandet där det handlar om att tillfredställa behov genom att hantera en tillgänglig resurs som troligen skedde
utan koppling till en stark ideologisk ide. Detta till skillnad från kunskapen
som vetenskap, som snarare hänger ihop med spridning av myrodlingen som
en ide kopplad till samhällsandan och nyttokulturen som var rådande. Utifrån de nätverksteorier som Granovetter, Crevoisier och Jeannerat framfört
kan också mobila nätverksaktörer med många långväga svaga kopplingar ha
en större benägenhet att lokalt nå ett ökat kunnande genom att kombinera de
olika platsbundna kunnanden de har tillgång till via sitt nätverk.648 Det omfattande långväga nätverkskontakterna kan leda till radikala förändringar
som inte hade kunnats uppnås utan mötet med nytt kunnande på andra platser. Enligt denna teori är detta inte lika troligt att nå liknande framsteg i täta
nätverk som snarare gör långsamma framsteg genom dag-för-dag förbättringar. Jag menar då att Dalarnas utveckling av lindbruket, liksom andra
specialistkunskaper, som tidigare behandlats, som till exempel utvecklandet
av dalplogen, kan vara exempel på sådana nätverkseffekter.
Det beskrivna resandet och nätverksbyggandet, som skedde inom flera
olika beskrivna grupper, kan också vara grund till en omvärdering av synen
på lokal kunskapstillgång hos det bredare lagret av befolkningen under tidigmodern tid. Jag menar att avsaknaden av lokala rumsliga uttryck av praktiken inte skall ses som en indikation på brist på kunskap. Detta då det är
tydligt att det är fler förutsättningar som behöver uppfyllas för att kunskapen
skall omsättas i praktik än bara informationstillgång. I de exempel som visats i undersökningarna har det framkommit att hinder för förändring bland
annat har legat i brist på arbetskraft, ogynnsamma naturförutsättningar eller
alternativa försörjningsmöjligheter. Med andra ord kan anledningen till att

648

Granovetter 1973; Crevoisier & Jeannerat, 2009

248

en bonde inte odlade upp sina myrar inte per automatik tolkas som en brist
på kunskap.
Denna undersökning baseras på många skilda metoder och källmaterial,
(såsom; kartor, hushållningslitteratur, dagböcker reseberättelser, ortnamn
etc.) Detta angreppssätt har gjort det möjligt att studera fenomenet myrodling utifrån ett flertal olika infallsvinklar. Den sammantagna analysen av de
olika källorna har därför till exempel gjort det möjligt att inte bara ge en bild
av hur diskursen om myrodling växte fram under 1700-talets början, utan här
har också visats hur den praktik som var kopplad till diskursen kom att påverka landskapet. Dessutom har studien visat i vilken kontext detta skedde
då undersökningarna också omfattar rumsliga analyser över längre tidsperioder. Genom att praktiker och agenter/aktörer har stått i fokus i studien har
olika grupper av aktörer som haft betydelse för myrodlingen kunnat ringas
in. Dessa aktörer och gruppers agerande har också kunnats sattas in i ett
rumsligt och socialt sammanhang. Ytterligare källmaterial skulle med säkerhet kunna läggas till i studiet av myrodlingen, men jag menar att ytterligare
tillägg, liksom det källmaterial som ingått i studien, enskilt ofta bara kan ge
en bild av den enskilda process i vilken de tillkommit. Men genom att göra
sammantagna analyser av olika källor kan vi närma oss en förståelse för
tidigare generationers praktiker och hur de påverkat det landskap vi idag kan
se.
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11. Summary

Introduction
The purpose of this research has been to analyse the factors that have contributed to the wetland status of Swedish farming districts to address a need
for historical knowledge about agricultural use of wetlands. The existing
literature and the scarce research describing Swedish mire reclamation emphasize the 19th and 20th centuries. European research, on the other hand,
provides a comprehensive picture of mire reclamation and drainage of peatlands before the 19th century. My review also shows that such work was not
done independently. Both Dutch and English research has described the
transfer of technology through Dutch colonization and mobile experts during
the early modern period. Swedish research, by contrast, almost entirely focused on the period after 1800. This study is therefore limited to essentially
providing a picture of the reclamation of the mires in southern Sweden during the early modern period.
This study is based on theories of networks, knowledge and mobility,
originating in Pred and Hägerstrand's focus on individuals, mobility and
processes of change. It proposes the empirically grounded theory that geographical mobility promotes knowledge development. It occurs when innovation arises and spreads through loosely linked networks through the practices of mobile actors. By separating knowledge as science and knowledge
as skills, I can reason about discursive knowledge at the institutional level
and a more practical knowledge created through practice. In addition, I have
shown examples of empirical manifestations of these practices.
The survey questions are:
1. What were the driving forces behind the earlier reclamations?
Who stood behind the earlier reclamations? Who were the early
actors?
2. Which spatial form had the earlier reclamations? How did it affect the landscape?
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Dutch experts in Sweden
The initial study deals with examples of different Dutch actors in Sweden
during the 17th century. The survey shows both the Swedish crown's awareness of where knowledge of reclamation of wetlands was available as well as
possible mechanisms behind the recruitment of the Dutch. The study has a
focus on farmers as the diffusers of knowledge and practice. This study is
based primarily on literature including 17th- and 18th-century sources that
are used to provide a picture of the Dutch experts' influence on the development and reclamation of town land around Gothenburg. In addition, historical maps have been used to locate the Dutch farms and analyse these areas
over time.
The Dutch had considerable influence, not only at the official level in the
design and construction of the city of Gothenburg, but also on the town land,
which was colonized by Dutch farmers. The Dutch farmers were recruited to
Gothenburg to build ditches to drain low-lying and wet town land to enable
farming, animal husbandry and dairying. The value of the Dutch farmers'
knowledge was reflected in the high status and far-reaching privileges bestowed on them by Gothenburg. Efforts were made to both retain them and
attract even more Dutch farmers to the country.
The Dutch farmers were required at their own expense to drain their land
both for drainage and to mark the boundary. In addition to drainage and cultivation, they would provide the city with cheese, butter and milk, by rational
cattle management and dairy activities. In the 18th century, intensive fertilized crop rotation, which may have originated from the Dutch farmers, is
described as being operated in the meadows on the town land. This seems
likely since the Dutch had known of the need for extensive fertilization in
the cultivation of peat soils since the 12th century.
Here we see how the Swedish crown at an institutional level played an active role in recruiting the Dutch farmers to Gothenburg with the possible
effect of transferring knowledge in practical land use to indigenous farmers.
This means that the crown effected the diffusion of knowledge to farmers in
the area without direct edict. Additionally, just as the farmers in the area may
have changed their practices as a result of input from other Swedish farmers,
they may well have done the same with the Dutch farmers and their descendants. However, I do not mean that my study proves that this has happened.
My position is that the flexible and progressive farmers in the area should
have been interested in innovations practised by neighbours, regardless of
whether the neighbour was a landowner, a Dutchman or a local farmer.
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The Dalecarlians: mobile experts in mire reclamations?
Having discussed the Dutch farmers as diffusers of knowledge and practices,
the study now focuses on Swedish farmers. The labour migrant group from
the Swedish province Dalarna, the Dalecarlians, and their labour tours had a
lasting impact not only on the physical landscape, but also indirectly on our
place names. This study includes an analysis of place names linked to the
Dalecarlians and an analysis of letters from the digital archive of the Chancellor Axel Oxenstierna (1583–1654) which show the hiring of Dalecarlians
for land reclamation by Oxenstierna. Previous research on labour migrations,
Dalecarlian agriculture and technology development is also analysed, as well
as letters and writings from the 18th century.
This study shows the occurrence and distribution of place names linked to
the Dalecarlian labour migrations. These names occur most frequently in
Stockholm, Södermanland and Östergötland. This finding seems consistent
with previous research that localized areas where the Dalecarlian labour
migrations primarily occurred. The role of Dalecarlians as labour with
meadows clearance, for example, has been noted in previous research. My
research correlates Dalecarlian knowledge of clearing, ditching and uprooting of trees with mires. A correlation that the place name study clearly demonstrate.
I have linked the Dalecarlians' earliest tasks land reclamation, clearing
and uprooting of trees as well as ditching to the use of wetlands. The Dalecarlians had not only knowledge and proven experience, but also the tools
needed for reclamation of mires. The combination of their special tools—the
root axe and the iron plough, along with the ground cutter (rist)—created
opportunities for reclamation of mires. The rural historian Jesper Larsson
describes how pasture with lindbruk (crop rotation) and the use of summer
farms (fäbodar) were essential elements in the success of Dalecarlian agriculture. Through their experience of pasture with lindbruk, the Dalecarlian
farmers refined their skills in land reclamation and reclamation of mires.
Expansion of lindbruk may have been carried out partly by reclamation of
mires. This may explain where they developed the demanded skills in land
reclamation, clearing, ditching, uprooting of trees and conversion of the
mires to fields and meadows. Something they were hired to implement in
other locations in Sweden where lindbruk was not practised.
Although the skills of the Dalecarlians were frequently described, the authorities viewed labour migration as a problem for agricultural development
in Dalarna. An example demonstrating this is a letter from 1744 that was
published many times. This letter describes a Dalecarlian farmer who,
through his successful reclamation of a mire, had been able to retire from his
labour walks. This letter demonstrates the efforts of official discourse rather
than descriptions of Dalecarlian agriculture. I distinguish here between single reclamations at the invitation of the Royal Academy of Science and sea252

sonal work seen as a major cause of agricultural development in Dalarna.
The opportunity for new experiences and insights on husbandry that travel
provided are already described by Barchaeus in 1773. As previously described, travel also involved the spread of practical skills and the knowledge
that the Dalecarlians possesed this to both landlords and peasants.
A study of the written 18th-century sources describing the work of the
Dalecarlians, together with the fact that there are so many place names related to those in eastern Sweden, show that Dalecarlians were seen as experts
in land reclamation on mires and that their work did affect the landscape.
The study indicates that the Dalecarlian labour migrations had an extensive,
perhaps even crucial, impact on mire reclamation in this part of the country.

The discourse and the Royal Academy of Sciences
The focus of this chapter is on texts that describe mire reclamation prior to
1800. The aim of this study is to show how the idea and practice of mire
reclamation is expressed in texts. The relationship between this discourse
and the practice is also discussed in the included survey. In addition, I investigate correlations between the various texts. Where possible, I show linkages between various authors' descriptions. A central focus is on the whether
these texts are based on long experience or experimentation as well as the
development of discourses on mire reclamation.
Swedish husbandry literature describes mire reclamation from the beginning of the 1670s. The earliest texts are most likely not based on experience
from Swedish example, but rather show that Swedish writers had knowledge
of mire reclamation in other countries. In 1741, Jacob Faggot published an
instruction on the collection of descriptions which aimed to increase the
knowledge about the domestic situation in the economy. These instruction
included requests of descriptions of Swedish reclamations of mires. At this
early stage of publishing, we can see at least three different origins of the
descriptions: the Dutch fen reclamation with windmills, the Finnish burn
cultivation in the mires, and the Dalecarlian techniques with lindbruk on
mires.
Subsequent publications made it clear that it was not the methods of land
reclamation that were of interest. Mire reclamation was emphasized in terms
of its political relevance to the national husbandry ideology. Publications
expressed the view that the country's population must grow for the crown to
solve its financial problems. They argued that reclamation of mires would
give the country the extra arable land needed to support a larger population.
Experiments with mire reclamation were now becoming a component of
the scientific practices on the estates of interested landowners and gentlemen
scientists. This practice included soil and culture experiments, development
of new agricultural equipment and the publication of husbandry literature.
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My study shows that smaller mire reclamations that occurred outside the
estates were often unnoticed in contemporary literature. In the 1750s, a new
method-oriented form of paper emerged in which authors described their
own and others' experiments.
They also gave long descriptions of how to achieve best possible results
in draining and cultivating mires. The authors of these writings both plagiarized and referred to one another's writings, clearly defining themselves as a
group.
The discourse on the benefits of cultivation to the nation influenced scientific debate and was rarely criticized in public. The example I have highlighted shows the risk of being labelled as unpatriotic for questioning the
proponents of mire reclamation. However, an awareness of the difference
between the cultivation of fens and bogs prevailed for the entire period. The
authors were aware of the difficulty of cultivating peat bogs, which was the
focus of several discussions. Towards the end of the 18th century, documented descriptions of mire reclamation primarily occurred in the publication of the Royal Patriotic Society. However, as the Misterhult study will
show, they were also a component of local topographical descriptions.

Linnaeus' journeys and the mires
In the search for descriptions that can reveal the view of mires and how
mires were used during the 18th century, this study will follow Linnaeus
during his journeys in Sweden and his trip to Holland in 1735. During the
years from 1732 to 1749, Linnaeus made five field trips in Sweden. We can
follow these in his travel journals. This study is based on a reading of all of
these travel journals. There is a clear link to the mobility and diffusion of
knowledge, as Linnaeus' mission was to collect knowledge through travel.
An analysis of the travel journal reveals stories about the current knowledge
and practices of mire reclamation, and perceptions of and the use of mires in
18th-century Sweden.
The mires were a natural phenomenon that Linnaeus considered worthy
writing about in his travel journals. I have shown that Linnaeus mentioned
the mires in several different contexts in all five travel journals. In addition
to plants or animals in mires, the topics of many of his notes were linked to
the economy. He described the use of mire meadows, and ditching and
draining in order to gain new arable land and meadows. He wrote about the
use of mire plants and peat, and described fertilization with peat or mire soil.
It appears that the drainage of mires to improve or gain meadows had
been known to Linnaeus and his contemporaries for a long time; his statements appear to be based not only on written descriptions. Descriptions of
when the mires were drained to gain arable land are infrequent in the diaries.
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When they do occur, it is almost exclusively in connection with descriptions
of ditching to win both arable land and/or meadows.
Linnaeus also recorded his belief that "the nobility and the priests" would
educate and demonstrate good examples of mire reclamation for the peasants
to follow on their mires. In his descriptions of the larger projects, the professor, the sheriff and the baron were described as good examples who, in addition to Linnaeus himself of course, should be able to remedy the lack of
knowledge that hampered the country deriving the greatest benefit from its
mires. However, I have found no evidence showing that Linnaeus himself
made any experiments on mire reclamations. However, there is evidence that
he in 1747, two years before his Skåne journey, made an excursion to Lövsta
to study experiments in the Klackmyren. This visit, together with his reference to Ihre's and Bielke's experiments in the travel journals, shows that he
had an interest in, and was familiar with, the experiments that took place on
estates in Uppland. Linnaeus wrote extensively about ditching and reclaiming of mires in his early travel journals before the experiments in Lövsta
began in the late 1740s and before his trip to Holland in 1735. However,
after his visit to Lövsta and his Holland tour, the travel journals from Skåne
contained longer and more committed expositions of both techniques and
experimentation.
Linnaeus was then very positive about using mires as a resource. Therefore, there is no doubt about his frustration over the large areas of the country that remained unused. This suggests that even if mires had been cultivated to some extent, it was not to the extent that the impatient and utilitarian
Linnaeus would have liked.
Which actors were behind the mire reclamations mentioned in the journals? All the notes of reclamations of mires in Linnaeus' travel journals are
not depictions of actual mire reclamations, because some notes are proposals
laid out by Linnaeus himself. The analysis shows just as many notes were
devoted to pure proposals as were to existing mire reclamations on the estates. This indicates that the landlords' reclamation initiatives described in
the previous chapter can also be seen in the travel journals. Four notes, one
from Lappland and three from Dalarna, indicate that reclamation of mires
also occurred outside the estates.

Landscape and practice
This chapter is based on a case study of Misterhult parish in Kalmar län. The
aim of this study is to answer the question: How early can the cultivation of
mires be seen in the historical maps and how many of the farms in the parish
cultivated fens and bogs? I also want to analyse if some common features
can be seen in the physical form of the reclamations in the landscape, the
process behind the reclamations, the organization of the reclamations, and
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when this land may have been abandoned. This study of the driving forces
behind the reclamations of mires in Misterhult has three parts. The first is
essentially a textual analysis based on the written sources from Misterhult,
which record the early mire reclamations. The second part of the study consists of a map analysis of all the scanned historical maps. The third part is a
detailed comparative analysis of the cultivated land in six maps that show
one of Misterhult's villages from 1691 to 1980.
The oldest examples of mire reclamation in a Misterhult parish can be
seen in the mapping of Stora Laxemar in 1689. The analysis did not yield a
detailed description of the context or persons linked to the reclamation. The
example is still important for the result because it shows that land surveyor
has noted and recorded that the new fields were cultivated in mire soil. The
map analysis shows that the cultivation of the mires, into arable land, occurred prior to 1700. The map analysis also clearly shows a difference between how the bogs and the fens were used, evidenced by their mapping as
distinct categories. However, there is some uncertainty about how the terms
were used at the time. The clearest pattern of use of mires in the late 17th
century can be seen in assessments of the bogs as either useless or useful for
grazing and the fens for clearing as fen meadows. However, surveying instructions from 1628 show that the crown was already interested in receiving
assessments of the viability of reclaiming fens and the bogs for use as fields
and meadows.
Between 1749 and 1774, the parish had no maps. Parish maps published
after this period show reclamation of mires in almost all mapped villages.
The natural environment in the parish offered little available land for cultivation. When the fens began to complement the upland meadows and the
fields, the only land remaining was the more cumbersome bogs. One reason
for the early reclamations of bogs in Misterhult parish during the 18th century was population growth. The fact that the nutrient-poor bogs were preferred over the more nutrient-rich fens for reclamation in this period is
probably explained through the importance of fen meadows to the economy.
The significance of fen meadows has e.g. been shown by examples from
establishment of crofts in the late 17th century. The analysis shows examples
of how farmers reclaimed bogs as common projects of village neighbours.
The early examples of reclamations of mires that are not connected to the
estates show that farmers had been cultivating mires well before scientific
interest accelerated during the 18th century.
The detailed analysis of Hägnads village also demonstrates how mire reclamation was used over time. In this case, one can see that the fields cultivated in the old fen meadows are the fields that continue to be used when
almost all older arable land is abandoned in the second half of the 20th century. This is probably because the larger and flatter fen fields were best
suited to the technological shift in agriculture. In addition, the villages were
often situated close to the former fen meadows, which meant that this land
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was further suitable for continuing use. The cultivation and abandonment of
the mire soils have sometimes ebbed and flowed between use and disuse.
This pattern may be because of a lack of labour supply or technology, but the
subsidence that occurs when mires are drained and cultivated probably
played a vital role.
The early literature used in the survey presents a classic image of the
enlightened landlord spreading his knowledge to the ignorant and stubborn
farmers. Nevertheless, there are also descriptions that partly contradict this
image. Craelius, for example, only described the cultivation of the mires that
occurred on the Misterhult estate and repeated the common criticism of
stubborn peasants. Hellberg's text shows a different side in his descriptions
of enterprising farmers who readily followed Lord Hammarskiölds example
and how innovations spread rapidly among parish freeholders. The text
could be interpreted as the use of exaggerated demonstrations to inspire others to try something new. However, the reason Hellberg chose this description can probably be found in the fact that he himself did not belong to the
nobility and the estates. He has the title of adjunct (priest) to the Misterhults
vicar and his father had completed mire reclamations in the parish, which
certainly increased his willingness to describe the mire reclamations that
took place outside the estates. The historical maps also show a picture that
matches Hellberg's description of cultivated fens and bogs in virtually all
parish maps from 1774. However, the map analysis also shows considerably
older mire reclamations that had not been described during the 18th century.
The map analysis also shows that, in many cases in the late 18th century,
bogs were cultivated in common projects by neighbouring villages. This
evidence contradicts Craelius' description of the parish farmers as economically poor, almost crofters, who were reluctant to co-operate in work on the
mires. The need for an organized collaboration or employment of labour can
also be seen in the descriptions of reclamations on the estates. However, the
peasants' income from small-scale farming, livestock and fisheries could
have had a beneficial effect when this form of multi-economy required a
flexibility that may also have influenced their willingness to try new livelihood opportunities and techniques.
The survey shows that the landlords, who can be tied to the current discourse of science and conducting cultivation experiments associated with
this discourse, must also be viewed as actors in a local context. The results
of the map analysis contradict literature sources, and the early cultivation of
the mires in the parish might indicate that the ideas not only came from the
estate, but also were a result of the growing population's food needs and the
natural conditions for land clearance. The mire reclamation at Stora Laxemar
in 1689 shows that the cultivation of the mires wasn't completely untried by
the peasants. That would mean there was knowledge in the local area of the
potential use of mires as arable land prior to the extensive land reclamation
of mires in the 18th century.
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Nine parishes
This chapter presents a survey of occurrences of mire reclamation in nine
parishes in three mire-rich areas of southern Sweden. This geographically
broader survey is based solely on map analysis. Here, as in the Misterhult
case, I have used all the scanned historical maps that are available up until
1900 through Lantmäteriet's digital archives. The survey aims to investigate
how and if mire reclamation can be identified in the maps and to assess if the
analysis can be used to increase our understanding of the role of early mire
reclamations in cultivation systems.
What overall picture can be perceived in an analysis of the nine parishes?
In summary, the investigation indicated very few examples of early mire
reclamation during the period. However, it is not surprising that mire reclamations become frequent in the maps after 1850 given the extent to which
the country's mires had been drained and cultivated around 1900.
Meadow cultivation has been included as a category in the survey as I
think it probably has had an impact on mire reclamations. Areas rich in
mires often have large areas of meadows consisting of wetland, which are
often fen meadows. Therefore, farmers in these areas were accustomed to
managing wet soils. I have focused on changes in the use of fen meadows,
such as clearing, drainage and cultivation, as I believe that this type of
change may have played a role in later cultivation of the mires. The investigation has also shown that mire reclamation to gain arable land becomes
widespread shortly after the ditched cultivation of the meadows can be observed in a number of parishes. This shows that efforts to improve the yield
of fen meadows were made prior to conversion of mires into arable land.
Meadow cultivation is seen to have commenced around the 1850s in all
the studied areas in central and northern Uppland and the Småland highlands. In all three parishes in Uppland, almost all arable land had been
drained from the time mapping started, while the drainage of arable fields in
Östgötaslätten became common towards the middle of the 18th century.
Drainage of agricultural land first appeared in the Småland parishes in connection with the ditched meadows' cultivation. This is relevant when mire
reclamation required ditching. The investigation shows that even in areas
where ditched fields did not occur during this period, occasional examples of
mire reclamation can be seen in the early 19th century. However, more extensive mire reclamation to gain arable land becomes more common after the
ditched meadow cultivation.
The earliest cultivation of mires to arable land can be seen in the Uppsala
parishes. In both Björklinge and Funbo, examples of small arable fields in
the fens can be seen during the 18th century. The first examples observed in
1709 maps of Funbo parish show that cultivation occurred in the parish before the experiments started at Lövsta estate during the 1740s. Examples of
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cleared fen meadows can be seen in Funbo and Österlövsta Lövsta estate
parish, which are described as started in the late 17th century.
These examples indicate an early interest in the parish to improve the
yield of meadows. The fact that labour from outside was used to implement
the improvements is seen in Österlövsta parish, where several examples of
cleared fen meadow with names that can be connected to the Dalecarlians
are seen on the maps from the early 18th century. The first examples of
mapped mire reclamations on the estates are shown in the 1740s. Here, a
difference in size between the earlier reclamations, which were often small,
and the larger reclamation projects of the estates are observed. However,
rather than seeing the landlord's interest and experimentation as alien within
the parish, the results from Österlövsta and Funbo show the landlord's work
was implemented in a local context. In both these parishes, the longer use of
drainage of arable land, an early effort to improve the yield of fen meadows,
temporary workers such as the Dalecarlians and an early use of the fens for
cultivation in small arable fields (vretar), is observed. Thus, in addition to
the ideological driving force behind the experimental work, was local experience in using the mires in agriculture, which was favourable to the landlord's interest. From this, it is not difficult to understand that there was great
enthusiasm among the previously described Uppsala group authors in the
debate over the usefulness and the possibility of cultivating mires.
Despite the favourable conditions in Uppsala parish, the map survey does
not show a spread of mire reclamations similar to the one in Misterhult in
any of the investigated parishes. This means that the spread of mire reclamation may have been dependent on factors other than the knowledge of the
possibility of cultivating the mires. An example of this is observed in results
from Östergötland and Småland parishes. Here, only a few early cultivations
can be seen, although there is evidence that knowledge of the possibility of
cultivating wetlands existed. This knowledge is seen in Östergötland parishes during the second half of the 18th century, when maps described the
wetlands as either unfit or fit for cultivation in to arable land.
Brännkärret field that is noted on a map in the 1860s in Fornåsa parish is
probably one example of a bog that acquired its name from the previous use
of slash and burn. Slash and burn methods can also be seen in the Småland
maps as a flexible use of the land. Descriptions of meadows and pastures
frequently include notes of former arable land. The absence of early examples of mire reclamations in the Småland highlands might be related to the
sparse supply of maps during 17th and the early 18th centuries. However, it
is most likely that the extensive use of slash and burn limited permanent
reclamation within the area. Mires, both bogs and fens, occurred in the
Småland parishes under the category of cultivable land (odlingsmark) in the
19th century. Cultivable land was a category that described land which was
considered as possible to cultivate at the time of the mapping. The fact that
the mires were classified as potentially arable or cultivable land shows an
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interest in the use of wetlands for cultivation during the period. In Ingatorp,
two examples of initiated mire reclamations are seen in 1808, but mire reclamations generally appear in the parishes after 1850, although the demonstrated interest in the mires in the maps can be seen earlier.

Conclusions
My study shows that at various times a range of actors played roles as mobile innovation spreaders. Dutch farmers and experts, labour migrants, landlords, and scientists all acted to spread the idea and practice of mire reclamation. Actors with ample resources, networking and geographical mobility
appear to have been prerequisites for all actors, both peasants and landlords.
However, their actions were motivated differently. In other words, the same
form but different processes. I believe there is a difference between the implementation of knowledge to satisfy a demand by managing an available
resource probably not tied to a strong ideology and knowledge as science,
which is linked more to the idea of the spread of mire reclamation within the
culture of the times.
This study is based on a range of methods and source materials, including
maps, husbandry literature, diaries, travel journals and place names. This
approach has made it possible to study the phenomenon of mire reclamation
from several different angles. The combined analysis of the various sources
has, for example, made it possible to not only picture how the discourse
emerged in the early 18th century, but also shows how the practice associated with the discourse came to affect the landscape. In addition, the study
has shown the context in which this occurred, as the surveys also included
spatial analyses over longer periods of time. The study focus on practices
and agents/actors made it possible to detect different groups of actors who
played a role in reclamation. The actions of these actors and groups are also
examined in a spatial and social context. Further source material could be
added to this study, but I believe that additional sources, as well as the
source material included in the study, individually often provide a picture of
the specific process in which they were created. However, by making combined analyses of different source materials, it is possible to gain a closer
understanding of the practices of previous generations and how they have
influenced the landscape we see today.
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Svensk Våtmarksfond http://www.vatmarksfonden.com/se: om fonden/objekt.
110304
Svenska Mosskulturföreningens tidskrift. Register för årgångarna 1886-1936.
(Jönköping 1937). http://www.kslab.ksla.se/moss.htm
Svenskt biografiskt handlexikon av Herman Hofberg mfl. 4. Liewen, Berndt
Vilhelm von II:51 http://runeberg.org/sbh/b0051.html
Sveriges Radio Gotland: Eter. Torsdag 22 februari 2008
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=260&grupp=12850&arti
kel=1909441
Tom Mels, Myrlandskapets motsättningar: Modernisering, nyodling och naturskydd
på Gotland. http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=59584 . diarienr 2008-1701

Oxenstiernas brev Riksarkivets Oxenstiernaregister
http://62.20.57.212/ra/ao/startsida.html
Från Jacob van Dijck 1622 Postnummer 1626. Översättning i Kurck, A. "Från Göteborgs anläggning ", Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia (1874–1879 ) 1:175–214
Brev till Oxenstierna som beskriver arbetsvandrande Dalkarlar.
Datum och postnummer:
1637-05-04 2309, 1637-06-00 2319, 1638-09-20 2407, 1639-01-17 3079,
1651-01-04 2108, 1639-06-11 3109, 1639-10-27 3123, 1639-10-31 2448,
1640-06-24 3157, 1640-09-13 3180, 1640-11-01 4312, 1641-06-03 2486,
1641-09-18 3003, 1642-01-26 3268, 1642-06-09 2523, 1642-06-15 3421,
1642-06-26 3427, 1647-04-28 5464, 1647-07-19 532, 1647-07-19 1706,
1649-04-23 5478, 1649-06-13 5479, 1650-09-22 5528, 1652-06-21 5498,
1653-06-13 5507, 1654-01-18 4316, 1654-05-08 5515

Institutet för språk och folkminnens samlingar.
Ortnamnsregistret www.sofi.se/ortnamnsregistret
Skånsk ortnamnsdatabas http://dal2.isof.se/beb/sokharad.aspx

Kartor
Caarte van Waterland i De Vyerighe Colom Klaer Vertoonende in vyslich
onderseheydene curieuse caarten De XVII Nederlantscheprovincien 1696.
http://homepages.rootsweb.ancestry.com/~rbillard/atlas/map_31.gif

KRA Krigsarkivet
Geometrisk Afrittningh upå situation af Götha Elff.. 1677, Stads- och fästningsplaner Göteborg nr 370.
Region- och stadsarkivet Göteborg
Karta över Göteborgs stad jämte vidliggande område. 1880, Hamnen nr 426

RA Riksarkivet
Uppodlingar wid Wirbosäteri, 1791, Virbo gårds arkiv.
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RAK Rikets Allmänna
6G2j 1980
Hagelsrum 1943 J133-6g3a45
Uthammar 1942 J133-6g2j45

Lantmäteristyrelsens arkiv LMS
Göteborg o Bohus län
Göteborgs stad 1696 N31-1:4
Göteborgs stad 1800 N31-1:17

Kalmar län
Misterhult socken samtliga kartor 1689–1873
Släthult 1689 G63-72:1
Åby 1698 G63-95:1
Arvidsmåla 1689 G63-2:1
Botestorp 1689 G63-13:1
Imbramåla 1689 G63-39:1
Laxemar lilla 1689 G63-51:1
Grönhult 1689 G63-26:1
Högskulla 1691 G63-37:1
Uthammar 1691 G63-87:1
Plåstorp 1696 G63-62:1
Kärr, lilla och stora gässhult 1697 G63-49:1
Ramnebo 1697 G63-63:1
Bussevik med klemenstorp 1697 G63-15:1
Krogstorp 1706 G63-47:1
Fårbo 1713 G63-23:1
Solstad 1717 G63-75:2
Fighult lilla 1718 G63-19:1
Sulegång 1746 G63-80:1
Hägnad 1787 G63-35:1
Botestorp 1791 G63-13:3
Högskulla 1791 G63-37:2
Övrahammar 1792 G63-102:1
Virvhult 1796 G63-92:2
Basthult stora 1797 G63-8:1
Bussevik med Klemenstorp 1798 G63-15:2
Simpevarp 1803 G63-66:1

Uppsala län
Björklinge socken samtliga kartor 1842–1894
Kjettsbo nr 1 1787 B5-20:2
Hocksbo nr 1 1814 B5-14:1
Österlövsta socken samtliga kartor 1687-1852
Skärplinge nr 1-14 1746 B88-40:2
Försäter nr 1-11 1749 B88-10:1
Zakrisberg nr 1 1768 B88-50:1
Lövsta nr 1-6 1748 B21-26:1
Lövsta nr 1 1790 B88-30:10
Funbo socken samtliga kartor 1640–1875
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Gråmunkehöga nr 1-2 1709 B21-12:1
Halmby nr 1-5 1709 B21-14:1
Åkerby nr 1-6 1709 B21-39:1

Östergötlands län
Fornåsa socken samtliga kartor 1642–1869
Slottet nr 1-3 1773 D23-13:1
Boberg nr 1-5 1774 D23-2:2
Äsplunda nr 1-4 1769 D23-17:2
Viby socken samtliga kartor 1696–1838

Jönköpings län
Ingatorp socken samtliga kartor 1644–1898
Haddåsa nr 1-6 1808 E57-19:3
Lemnhults socken samtliga kartor 1645–1849
Näshult socken samtliga kartor 1645–1832

Älfsborgs län
Mossebo socken samtliga kartor 1699–1826
Skillerås 1730 O122-21:2
Siene socken, Tubbetorp 1775 O150-17:1

Stockholms läns
Utö socken, Ut-Ön 1791 A110-3:1

Lantmäterimyndigheternas arkiv REG
Kalmar län
Misterhult socken kartor 1684–1898
Mederhult 1798 08-MIS-90A
Snarås 1877 08-MIS-303
Botestorp 1877 08-MIS-300
Sockne mossen 1804 08-MIS-145
Flathult 1783 08-MIS-47
Ström, Stora Laxemar, Åby och Lilla Basthult 1894 08-PUF-219

Uppsala län
Björklinge socken samtliga kartor 1686–1894
Österlövsta socken samtliga kartor 1851-1886
Valnäs 1838 03-ösl-105
Sackrisberg 1768 03-ösl-45
Lövsta jernbruk samt Försättra, Skiärsättra och Gibo 1707 03-ösl-9
Åkerby 1719 03-ösl-11
Funbo socken samtliga kartor 1749–1892
Uppsala :Lövsta från 1748
Blackmyrsmossen på Tierp södra allmänning: 03-TIP-58
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Östergötlands län
Fornåsa socken samtliga kartor 1780–1896
Slottet 1861 05-for-54
Viby socken samtliga kartor 1688–1899
Syneförrättning 05-vib-69

Jönköpings län
Ingatorp socken samtliga kartor 1817–1899
Alvestorp 1808 06-ing-45
Lemnhults socken samtliga kartor 1830–1895
Näshult socken samtliga kartor 1812–1899
Kejsarekulla 1850 06-näa-63

Västra Götalands län
Mossebo socken samtliga kartor 1699–1899
Skillesås 1867 15-MOM-45

Häradsekonomiska kartan på dvd

Lantmäteriet.
Blad Tranemo J112-26-12
Hestra J112-26-13
Ambjörnarp J112-26-17
Grönhult J112-26-18.

Stockholms universitets Geobiblioteks kartsamlingar
http://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/
Rikets karteverk, häradsekonomisk karta
Rasbo härad år 1862
Norunda härad år 1862
Lövsta tingslag år 1863-64
Bobergs härad år 1878
Göstringe och Vifolka härad år 1880

Tryckta källor
Alströmer. Johan (1777). Potaters plantering, grundad på rön och försök. I Kungl.
Vetenskapsakademiens handlingar vol 38: 246-265
Arrhenius, Johan (1887). Om hvitmossornes odlingsvärde. Föredrag i Landtbruks
akademien den 21 febr. 1887. I Svenska Mosskulturförenings tidskrift N:o 3 Maj
1887. Jönköping: 66–77
Barchaeus, Anders Gustaf. (1969[1773]). Resebeskrivning i conc. För åren 1773
Göteborgsdelen. I The Royal Bachelors' club 1769–1969: jubileumsskrift.
(1969). Göteborg: The Royal Bachelors' club
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Barchaeus, Anders Gustaf (1924[1773]). Underrättelser angående landthushållningen i Halland: samlade under en resa, som, efter höglofl. Kongl. Wetenskaps-Academiens instruction, anträddes ifrån Stockholm den 26 Jun. 1773.
Lund
Berg, Åke (red.) (1952[1747]). Herbationes upsalienses: Protokoll över Linnés exkursioner i Uppsalatrakten. 1, Herbationerna 1747.
Berch, Anders (1753). Försök til åkertägt af sänkjord, med cons. fac. jur. samtycke,
under [...] Anders Berchs [...] inseende, den 20. junii, 1753. Uti större carolinska
lärosalen, vid kongl. academien i Upsala, til allmänt ompröfvande utgifne af
Carl Hisingh, Stockholmens.. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 1753
Berch, Anders (1746). Sätt, at igenom politisk arithmetica utröna länders och rikens
hushåldning. Stockholm
Brauner, Johan (1751) Tankar om åkerns och ängens rätta anläggning, skötsel och
såning, samlade genom försök, jämte beskrifning på allehanda dertil nödiga
åker och andra redskaper, med behörige kopparstycken.
Brauner, Johan (1752) Tankar om åkerns och ängens rätta anläggning, skötsel och
såning, samlade genom försök, jämte beskrifning på allehanda dertil nödiga
åker och andra redskaper, med behörige kopparstycken. Stockholm, tryckt: hos
hos Lars Salvius.

Brauner, Johan (1761) Tankar och försök om åker och äng, med dertil nödiga redskap, af Johan Brauner. Jemte bihang om ladugårdars byggnad och inredning.
Af Carl Winblad. Fjerde uplaget. Uppå kongl. wetenskaps academiens gillande
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Brauner, Johan (1774) Tankar och försök om åker och äng, med dertil nödiga redskap, af Johan Brauner. Jemte bihang om ladugårdars bygnad och inredning.
Af Carl Winblad. Femte uplagan. Uppå kongl. wetenskaps academiens gillande
utgifwit. Stockholm, tryckt : hos Henr. Fougt, kongl. Boktryckare.
Brauner, Jan (Johan) (1787). Systematisk indelning af all landtmannens brukbara
jord, til ständig afkastning utan hwila; med twänne bifogade tabeller; til uplysning. Upgifwen av Jan Brauner. Stockholm, tryckt hos Joh. Christoph. Holmberg, 1787. Stockholm
Brenner, Carl (1750a). Sätt att Förbättra sanka ängar eller myror, Försökt av Herr
Lagman Brenner I Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar 1750: 49–
51
Brenner, Carl (1750b). Rön om måssars förbättring och upodling genom sand. I
Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar 1750: 206-209
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Cederbourg, Eric (1986[1739]). En kort beskrifning öfwer den wid Wästra hafvet
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Faggot, Jacob (1741). Tankar om fäderneslandets känning och beskrifwande. I
Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar från 1741 Vol II.
Faggot, Jacob (1746). Svenska landtbrukets hinder ock hjälp. Stockholm, trykt hos
Lars Salvius. 1746. Stockholm
Forssell, Hans (1884). Anteckningar om Sveriges jordbruksnäring i sextonde seklet.
Inrädestal i K. Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets-akademien d. 17 Febr. 1880
Stockholm.
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landsculturen i almänhet samt the theraf fölljande förmoner och rättigheter:
med nödige parallel ställen ock anmärkningar samt tillämpning : af allmänna
lagen, författad och utgifwen af Adolph Modeer ... Med kongl. maj:ts. allernådigste privilegio. Tryckt i Calmar hos Lars Lindeblad, år 1765. KB
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Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige. Bd 2, C–F. (1860).
Stockholm: Hammars
Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige. Bd 4, I.J.K.L.. (1863).
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