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Akademisk avhandling för fi losofi e doktorsexamen i historia, framlagd vid 
Örebro universitet 2007.

Abstract

Lennqvist, Jörgen (2007): Våtmarkshistoria: Hjälmarens och Kvismarens stränder 
under 1800- och 1900-talen (Wetland History: The shores of the Lakes Hjälmaren 
and Kvismaren during the 19th and 20th centuries). Written in Swedish with an English 
summary. Örebro Studies in History 7, 313 pp.

This thesis is a history of man’s and nature’s relationship, with regards 
to water. It is an environmental history about the changes in the wetland 
landscape around the Lakes Hjälmaren and Kvismaren in central Sweden 
during the 19th and 20th century. Hjälmaren, Sweden’s fourth-largest lake, 
was lowered between 1878 and 1888.  The lake was lowered 1, 3 metres and 
the fl uctuation of the water level was reduced to 0, 6 metres. The lowering 
of the lakes Hjälmaren and Kvismaren made it possible to convert 19 000 
hectares of wet meadowland into fi elds for modern agriculture. 

A dramatic shift in the valuation of wetlands has occurred during the research pe-
riod. In the 19th century these areas were looked upon as impediments and vast areas 
were drained and thousands of lakes were lowered. In the late 20th century wetlands 
are now being regarded as valuable and are sometimes even restored.

The fi rst part of the thesis covers the drainage of the area. The shift from tra-
ditional agriculture towards modern, market-oriented farming initiated the great 
drainage project that changed the landscape of the fl atlands in the research area. 
An elite wanted to change the land use. They wanted to drain the meadows so they 
could be used as agricultural fi elds. The second part is about maintaining the land 
for agriculture and again solving the water problem of the region. This was caused 
by upstream drainages and the lowering of the land. Around 1950 the drained land 
had sunk about one meter. The solution was dikes and pumps for protection of the 
agricultural land. The third part of the thesis is about wetland reconstruction to create 
habitats for wetland birds. The birdwatchers had become an important group in the 
research area at the end of the 20th century. Two smaller areas were reconstructed 
and were given statuses as nature reserves, the Kvismare area and the Os, a part of 
Hjälmaren close to the city of Örebro. 

In the thesis the water system and wetlands are seen both as a context for actions 
and a result of these actions. At the centre of the analysis in the thesis is the concept 
landscape system. The landscape system includes technical solutions, society and 
nature. Man is around as the active intentional transformer of the system. The term 
landscape system also includes both thoughts of and regulations as to how this system 
could, and should be designed. The parts of the landscape system all have seamless 
internal relations.

All groups of actors, the big estate owners, the investigators of fl ood protection 
and bird watchers have had to make compromises and gather institutional recourses 
together with others to reach their goals; to make changes in the landscape system. 
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Förord

Jag inbillar mig att förordet så gott som alltid skrivs med ett mått av vånda. 
Det sätter på något vis en prägel på hela verket och dessutom sägs det ju 
ibland att det är det enda som läses. Förorden kan se väldigt olika ut, här 
tänker jag särskilt på det fi ktiva förordsseminarium som vi doktorander i 
historia höll på den tiden vi var utlokaliserade till Östra mark. Min lott blev 
då att skriva det skrytsamma förordet och även om jag nu är väldigt glad 
över att denna avhandling är klar skall jag försöka undvika att upprepa 
mig.

Jag valde själv att denna avhandling skulle ha vatten och våtmarker som 
sitt huvudtema och det är frestande att använda en rad metaforer som osökt 
dyker upp i sammanhanget. Jag har till exempel ofta känt att jag tagit mig 
vatten över huvudet, ellar att jag drunknat i det empiriska träsket eftersom 
jag ibland känt att jag varit ute på ett gungfl y. Under resans gång har många 
personer varit viktiga för att ro i land denna avhandling och lotsat mig till-
baka då jag befunnit mig ute på djupt vatten. Ett stort tack till Thord Ström-
berg som i egenskap av handledare alltid har varit villig att läsa mina texter 
och utkast och varit konstruktiv, även då jag varit oklar i mina tankegångar 
och formuleringar. Tack Thord för ditt tålamod och för att du har haft is i 
magen att vänta ut mig. Ett stort tack riktar jag också till min biträdande 
handledare Eva Jakobsson som alltid har lyssnat på mina bryderier och 
kommit med ovärderliga råd för avhandlingsskrivandet då jag varit vilse 
i vassen och alltid hjälpt mig att fi nna fast mark under fötterna. Ett varmt 
tack till dig, Eva. 

Ett stort tack riktar jag också till Ingrid Åberg och Ann-Sofi e Ohlander 
som haft stor betydelse för avhandlingsarbetet. Tack också till Christina 
Carlsson Wetterberg, Björn Horgby och Thorsten Nybom som läste avhand-
lingen i slutskedet och kom med värdefulla synpunkter. Sören Klingnéus tog 
sig an det slutliga manuset för korrekturläsning och för det är jag mycket 
tacksam.

Till alla historikerkollegor och andra trevliga människor vid Örebro uni-
versitet riktar jag ett kollektivt tack. Fast jag kommer förstås ännu ihåg den 
oåterhållna lyteskomik som utbröt bland er när jag var i färd med att åka på 
seminarium om Svenska mosskulturföreningen, en som vi skall se underskat-
tad del av den svenska historien. Personalen vid Universitetsbiblioteket har 
varit till stor hjälp och jag vill rikta ett särskilt till Gunilla Hammarland på 
forskningsarkivet och till Joanna Jansdotter och Heinz Merten som sett till 
att det blivit en bok av manuskriptet. Christer Lässman och Mats Wendel 
ska ha stort tack för datorsupport och givande musikprat. Rock On! 
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Min doktorandkollega Katarina Larsson blev en god vän. Visst var det 
väl mer vetenskaplighet och empati än ironi och självömkan som tog vår 
tid, eller hur? Vi har hållit kontakten trots att vi inte längre har funnits på 
samma arbetsplats. Tack för alla roliga stunder och telefonsamtal och för att 
du, förutom att läsa mina texter, också har jagat på mig ibland. 

Även utanför universitetets väggar fi nns det människor och institutioner 
som har betytt mycket för mitt arbete som jag vill tacka. Örebro läns hem-
bygdsförbund gav bidrag till produktionen av boken. Personalen vid Arkiv-
centrum Örebro län, Länsstyrelsens arkiv i Örebro samt Örebro stadsarkiv 
tackas också för all hjälp jag fått genom åren. Tack också till medlemmar i 
Föreningen Kvismare Fågelstation som villigt har delat med sig av historien 
runt fågelstationen. Ett särskilt tack till Kent Larsson, som har bidragit med 
många fotografi er, och till Thomas Karlsson för hjälp med bilder från Örebro 
läns museums arkiv. Tack också till Torgny Frembäck för kartritning.  Min 
vän och före detta granne Ebbe Pettersson, numera Bodemyr, ska ha stort 
tack för hjälpen med datorn. Peter Hayward språkgranskade summaryn, 
tack! Min syster, Marianne Lennqvist, har hjälpt mig med omslaget. Tack 
Marianne!

Och så till alla i min familj och närmaste omgivning. Äntligen, får vi väl 
ropa allesammans. Trots att jag lovade mig själv att inte ursäkta mig och 
komma med några undanfl ykter som osade dåligt samvete så är jag väl 
ändå farligt nära. Förhoppningsvis kan den fokusering som avhandlings-
skrivandet har inneburit nu läggas därhän och andra pockande göromål 
äntligen bli gjorda (lägga om tak och så där, men att spela fi ol är nog ännu 
mer pockande, annars passar ju Muddy Waters sällsynt bra...). Jonas, som 
har blivit vuxen under tiden boken skrivits, och Lovisa och Lydia, som levt 
med ”boken” under hela sina liv, ger mitt liv andra och viktigare dimensioner 
genom att bara fi nnas till; – nu är äntligen ”den där ävla boken” klar. Min 
svärmor Karin Lindén har under årens lopp hjälpt till på fl era sätt både som 
korrekturläsare, påhejare då jag trampat vatten och mormor. Avhandlingen 
hade nog inte varit färdig ännu om inte du ständigt ställt upp med alltifrån 
att hämta och lämna barn till ett allmänt fi xande med det mesta. Ett stort 
tack för all hjälp!  Min mamma Ulla-Britt Lennqvist och Jan Franzon har 
också varit till hjälp med vardagens vedermödor. 

Och Ann-Sofi e, din närvaro har betytt mest. Du har alltid funnits där 
både som samtalspartner och läsare. Nu kanske vi hinner med den där bröl-
lopsresan till Rom som ännu ej blivit av, eller ska du skriva färdigt din egen 
bok först?

Örebro i april 2007
Jörgen Lennqvist
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Prolog

Vid Hidingsta lemnade vi tåget och gjorde först en tur åt ves-
ter till Ökna by, där vi helt nära landsvägen funno en mängd 
gråstenshällar med vackra och tydliga reffl or, som gingo från 
norr till söder med någon dragning åt öster, och vi kunde 
alltså se, i hvilken riktning inlandsisen här en gång gått fram. 
Så gick vägen förbi Hidingsta åt sydöst förbi Norrbyås kyrka, 
som hade ett präktigt läge högt uppe på en rullstensås, och 
så vidare längs åsen, rakt i söder i den riktning, där enligt 
generalstabens karta sjön Qvismaren borde ligga. Redan nu 
kunde jag märka, att farten var »naturvetenskaplig». Herrar 
naturforskare äro vana att röra sig raskt för att hinna något, 
och vi bokmalar kände oss nog ibland som »sparfvar i trane-
dans», då vi gjorde milen på 30 à 40 minuter.
 Af Qvismaren sågo vi intet. Med en storartad sjösänkning 
har kulturen besegrat naturen; och bördiga åkrar intaga nu 
sjöns plats.

Ur ”En sommarfärd genom Nerikes bygd” av Sixten 
Samuelsson i Läsning för svenska folket, 1910 Häft. 
1, s.65. Utgiven av Sällskapet för nyttiga kunskapers 
spridande på P. A. Norstedt & söners förlag.

Denna avhandling handlar om min barndoms trakt. Mina egna minnen bör-
jar på 1960-talet. Under vårfl oden återtog vattnet för en kortare period sitt 
gamla område i Kvismaren. På det som till sommaren skulle bli en brukad 
åker simmade sångsvanar. När vi åkte på den raka grusvägen som låg högre 
än åkrarna körde vi, som jag minns, även där bitvis i vatten. Några år senare 
var vattnet bättre tämjt. Vårfl oden hindras sedan dess av vallar och pumphus. 
Vattnet är numera kontrollerat och kan inte längre breda ut sig över stora 
delar av Kvismaredalen och sjöarna kan inte längre tillfälligt återuppstå i sin 
forna storlek. Så här i efterhand, långt senare, kan kanske det starka intrycket 
dessa ”vida” vattenmassor gjorde förklaras av att det inte fanns några sjöar 
kvar i trakten. Slättlandets sjöar var borta. Det enda öppna vatten som fanns 
i närheten var de gamla dagbrotten efter skifferbrytningen vid Kvarntorp. 
”Badbrottet” hade vattenfyllts vid mitten av 1960-talet.
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Ängsmarkerna blev efter sjösänkningen åkermark. Foto: Kent Larsson

Vid förra sekelskiftet betraktades det som en stor fosterländsk gärning att 
förvandla en våtmark från vild natur till kontrollerad kultur, till åker. I 
dödsrunan över Nils Gabriel Djurklou, som varit ledande i det bolag som 
genomfört sänkningen av Hjälmaren och Kvismaren, lovordas han för att 
”inom Sveriges gräns erövrat Finland åter”.1 Detta sänkningsföretag genom-
fördes 1878–1888 och fi ck som resultat att 19 000 hektar ”förbättrades” 
för jordbruket. Hjälmarens medelvattenstånd sänktes med över en meter 
och de båda grunda Kvismaresjöarna försvann till största delen. Åkrar tog 
ängarnas plats.  Till att börja med verkade projektet mycket lyckat. Havren 
växte manshög på de gamla våtängarna. Snart nog kom emellertid vatten-
problemen tillbaka. In på 1900-talet blev allt mer frekventa översvämningar 
ett problem. Markytan hade sjunkit genom bortodling. När mulljorden från 
sjöbottnen kommer i kontakt med luftens syre oxiderar den och vid mitten 
av 1900-talet hade jorden sjunkit i medeltal ungefär en meter.2 Vattenfl ödena 
hade då också blivit häftigare genom alla andra utdikningar i landskapet. 
Problemet löstes genom invallningar av jordbruksmark. Genom att vallar 
också kan användas till att stänga in vatten har det gjorts möjligt för en helt 
ny grupp av aktörer att vid sidan av jordbrukets intressenter genomföra 
sin vision i Kvismaren. Delar av området har återigen bytt skepnad och 

1 Wahlfi sk, Johan (1909), Minnestal öfver friherre Nils Gabriel Djurklou den 12 
september 1909.
2 För en studie av marksänkning se, Mc Afee, Mary (1985a), The Rise and Fall of 
Bälinge mossar: Bälinge mossars bildning och brukningshistoria.
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omvandlats. Det mesta av det gamla sjöbottenområdet har restaurerats och 
gjorts till lämpliga lokaler för våtmarkens och de grunda sjöarnas fågelliv. 
Nya syn- och användningssätt av detta landskap har alltså avlöst varandra 
under den tid som undersökningen omfattar. Den improduktiva och ogäst-
vänliga våtmarken som med sänkningen av vattennivån blev till produktiv 
åkermark har åter blivit våtmark, men med en ny innebörd: den har blivit 
ett omtyckt utfl yktsmål.

Kartan visar områden som genom sjösänkningen kom att användas till jordbruk. 
Den samlade arealen uppgick till cirka 19 000 hektar.

Källa: Waldén, Bertil (1940), Den stora sjösänkningen.
Kartritning: Torgny Frembäck
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Inledningskapitel

Våtmarken – den bortglömda förändringen
Våtmark är den sammanfattande benämningen på områden där vattnet 
fi nns i, över eller i närheten av marken eller vattenområden med vegetation.3 
Det grunda eller tidvis vattentäckta landskapet, våtmarken, fanns en gång i 
tiden så gott som överallt. Trots att arealen våtmark sjunkit drastiskt under 
de senaste århundradena täcker ändå denna landskapstyp fortfarande stora 
arealer runtom i världen.4 

Vissa typer av landskap har tidvis varit ointressanta för den institutionsbä-
rande delen av samhället och därigenom lämnat få avtryck i arkiven. Det har 
under historiens lopp funnits, och fi nns fortfarande, landskap och platser som 
kan betecknas som icke-landskap. Landskap som har varit så ointressanta 
för människorna att de inte har ingått i den dominerande mentala bilden, 
människors inre landskap. Våtmarkerna har varit ett sådant landskap. Av 
samhällets elit betraktades de som impediment eller fullständigt ointressanta 
under en historisk period som i alla fall sträcker sig från mitten av 1800-talet 
till några decennier före 1900-talets slut. Ett landskap som fanns i marginalen 
eller periferin och som inte räknades. I synnerhet i den anglosaxiska världen 
har våtmarkerna ofta uppfattats och beskrivits som skräckinjagande platser.5 
I Norden har de framförallt varit osedda.6

1800- och det tidiga 1900-talet innebar dock en tid av stora förändringar 
för dessa landskap. Vattnet leddes bort på stora arealer i syfte att utnyttja 
marken till åker. Nästan 2500 av Sveriges omkring 100 000 sjöar sänktes 

3 Vattenstrategiska forskningsprogrammet kompletterar denna defi nition med att 
även räkna vegetationsfria vattenytor ned till två meter som våtmarksområden. 
Tonderski, Karin (2002), Våtmarksboken: skapande och nyttjande av värdefulla 
våtmarker, s. 31 ff.
4 Våtmarker täcker minst fyra procent av jordens yta. Andra beräkningar ger 
betydligt större våtmarksareal. What are Wetlands? Källa: http://www.ramsar.
org/about/about_infopack_1e.htm. Hämtad 2007 01 03.
5 Purseglove, Jeremy (1988), Taming the Flood: A History and Natural History 
of Rivers and Wetlands, Kap. 2. Giblett, Rodney James (1996), Postmodern Wet-
lands: Culture, History, Ecology. Lika talande är kanske det omtalade och fruktade 
”Tröstlösa träsket” i Kalle Anka.
6 Jämför Lehtinen, Ari Akusti (2000), ”Mires as Mirrors. Petlands – Hybrid 
Landscapes of the North”, i Fennia 178:1 2000.
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eller torrlades.7 Trots att det rör sig om omfattande projekt, både i areal och 
reda pengar är emellertid denna process ytterst sparsamt beskriven. I det 
moderna fembandsverket om det svenska jordbrukets historia, ägnas totalt 
endast tre sidor åt utdikningarna i landskapet.8

En nutida utveckling är att låta vattnet komma tillbaka. Även om återska-
pandet av våtmarker endast omfattar en mindre del av den utdikade arealen 
är det en tydlig trend, både nationellt och internationellt, att återskapa 
våtmarksområden. Ett exempel på det nya intresset för våtmarker är t.ex. 
den skyltning man möter när man passerar Eskilstuna. Här möts bilister av 
en skylt som talar om att man just nu befi nner sig på ”Ekeby våtmark”. Ett 
mer välkänt exempel är Kristianstads vattenrike. En dramatisk förändring i 
attityd har alltså ägt rum i modern tid då denna landskapstyp nu anses kunna 
erbjuda både nyttiga egenskaper som närsaltreducent eller upplevelser för 
betraktaren.9

I Kvismaren har våtmarker återskapats under senare delen av 1900-talet. 
Foto: Kent Larsson

7 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (1995), Svenskt vattenarkiv.
8 Gadd, Carl-Johan (2000), Den agrara revolutionen: Det svenska jordbrukets 
historia band 3., s. 312, Morell, Mats (2001), Jordbruket i industrisamhället 1870–
1945: Det svenska jordbrukets historia band 4., s. 194 ff.
9 Tonderski (2002), kap 4. Kristianstads Vattenrike. Källa: http://www.vattenri-
ket.kristianstad.se. Hämtad 2006 12 28.
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Våtmarker förtjänar en studie redan därför att de är så lite utforskade i hu-
manistisk forskning. Det är alltså ett landskap som i stor utsträckning gjorts 
om och där attityden till våtmarken och uppfattningen om detta landskaps 
nytta och värde milt uttryckt har förändrats. Denna avhandling skall under-
söka det våtmarkslandskap som omfattades av sänkningen av Hjälmaren och 
Kvismaren och hur detta landskap förändrades i fysiskt och mentalt avseende 
under de båda föregående seklerna.

Avhandlingen har en miljöhistorisk inriktning, där mötet mellan mänsklig 
verksamhet och jordens fysiska historia är det centrala.

Landskapet – ett system
Min avsikt är att försöka förstå det våta landskapets förändring i en så vid 
mening som möjligt. I ett landskaps historia ingår både mänskliga och icke- 
mänskliga element, det vi vanligen kallar natur. I avhandlingen är ambitionen 
att tolka landskapet som ett system. Detta görs i avsikt att kartlägga och 
analysera hur mänskliga och icke-mänskliga faktorer och företeelser hänger 
ihop.

Kännetecknande för synsättet att tolka ett problemkomplex som ett sys-
tem är även att icke-mänskliga företeelser såsom tekniska artefakter och 
natur ses som delar av en helhet. Systemperspektivet blev under slutet av 
1900-talet vanligt inom teknikhistoria. Det grundläggande antagandet är att 
en teknisk lösning ger upphov till ett sociotekniskt system. Detta omfattar 
både tekniken och den samhälleliga kontexten.10

Naturen och det mänskliga möts i de mänskliga konstruktionerna, i tekno-
login.11 Jag menar att studium av det tekniska system som utformats innebär 
en möjlighet att komma förbi den av tradition gjorda uppdelningen mellan 

10 Det fi nns olika skolbildningar inom detta fält. Den amerikanske teknikhisto-
rikern Thomas P. Hughes har inspirerat till forskning kring stora tekniska system, 
Large Technical Systems, (LTS). I Hughes anda studeras en storskalig tekniks his-
toria i ett systemperspektiv. Social Construction of Technology, (SCOT), och Actor 
Network Theory, (ANT), skiljer sig från LTS genom att de båda är intresserade 
av processen som leder fram till att ett visst system etableras. För en översikt se 
t.ex. Summerton, Jane (1998), ”Stora tekniska system: en introduktion till forsk-
ningsfältet”, i Blomkvist, Pär och Kaijser, Arne (red), Den konstruerade världen. 
Teknikhistoriska system i historiskt perspektiv  och Ilshammar, Lars (2002), Of-
fentlighetens nya rum: teknik och politik i Sverige 1969–1999, s. 43 ff.
11 Kanadensiskan Jean L. Manore konstaterar i sin studie över utbyggnaden av vat-
tenkraften i nordöstra Ontario, i Kanada att: ”Because technology is the principal 
link between the natural and manufactured world in Western culture, studying it, 
and the people that affects its design, gives us insights into how technology interacts 
with social, political, economic and environmental conditions and ultimately how 
nature interacts with societies.”Manore, Jean L. (1999), Cross-currents: Hydro-
elictricity and the Engineering of Northern Ontario, s. 8.
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natur och kultur. Detta är ”gränssnittet” där det mänskliga möter det som 
ligger utanför vår omedelbara kontroll.

Mänsklig verksamhet vid vatten har, i synnerhet i det moderna samhäl-
let, inneburit att stora tekniska system för vattnets kontroll vuxit fram. Ett 
sätt att analysera förhållandet mellan natur och samhälle är att studera hur 
dessa system växer fram och utvecklas. Den amerikanske miljöhistorikern 
Theodore Steinberg väver samman sociala förhållanden, teknik och miljö i 
sin historia om en fl od i New England, Merrimack. Kapitalismen, som är 
motorn i denna utveckling, är också att betrakta som ett ekologiskt system, 
inte bara ekonomiskt, menar han. Genom den kapitalistiska ekonomins krav 
har fl oden ”teknologiserats” och förlorat sina naturliga svängningar.12 

Den amerikanske historikern Martin Reuss beskriver hur Louisianas träsk-
marker, ”The Bayou” teknologiserats till mänskligt utformad våtmark.13 På 
denna sida Atlanten har den svenske teknikhistorikern Arne Kaijser visat 
hur naturutnyttjandets tekniska utformning och det nederländska samhället 
tillsammans utvecklades till ett sociotekniskt system. De utdikade markerna 
som uppodlades behövde en teknisk lösning vilken påverkade samhällsstruk-
turen och tvärt om.14

Ett ytterligare exempel på att det fi nns möjlighet att nå ny kunskap genom 
studiet av gränssnittet mellan naturen och kulturen visar den amerikanske 
historikern Ari Kelman. Han har studerat hur vattnet i Mississippi mött 
New Orleans. Platsen för staden valdes av ekonomiska och kommunika-
tionsmässiga skäl till en plats i Mississippis delta, men är egentligen illa vald 
geografi skt, menar Kelman. Utvecklingen har inneburit att staden numera 
till stor del är belägen under både fl odens och havets yta. Vattnet hålls borta 
med hjälp av vallar och pumpar. Kelman väljer att studera platsen där staden 
möter vattnet, fl odbanken. Denna ser han både som en naturlig artefakt och 
som ett kulturellt uttryck. Den icke- mänskliga kraften är en viktig del av en 
stads liv, påpekar Kelman. Han menar att staden New Orleans både är natur-
lig och konstruerad och att försöka hitta eller att dra en gräns mellan dessa 
begrepp är meningslöst. Han menar att stadens invånare mentalt och reellt 
fjärmat sig från vattnet i sina försök att få det oförutsägbara förutsägbart. 
Disciplineringen av naturen har gjorts i avsikt att underlätta en kapitalistisk 
utveckling. Flodens stränder har gjorts om för att passa mänskliga syften. 
Denna process har legitimerats via föreställningen att människor helt enkelt 

12 Steinberg, Theodore (1991), Nature Incorporated: Industrialization and the 
Waters of New England, s. 8 ff.
13 Reuss, Martin (1998), Designing the Bayous: The Control of Water in the 
Atchafalaya Basin: 1800–1995.
14 Kaijser, Arne (1998), ”Att tämja naturen: de nederländska vattensystemens 
utveckling under tusen år”, i Blomkvist, Pär  och Kaijser, Arne (red), Den konstrue-
rade världen. Teknikhistoriska system i historiskt perspektiv.
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gjort färdigt naturens arbete. Det som varit ofärdigt har färdigställts och detta 
har skett med hjälp av lagstiftning, vetenskap och teknologi.15

Ari Kelmans bok utkom 2003 och endast två år efter detta drabbades 
staden av den tropiska orkanen Katrina. Vallarna mot havet brast och en av 
de största naturkatastroferna i USA:s efterkrigshistoria var ett faktum.

En avhandling med både teknik- och miljöhistorisk relevans är Eva Ja-
kobssons studie över Gullspångsälvens utbyggnad och Skagerns reglering, 
Industrialisering av älvar. Studier kring Svensk vattenkraftsutbyggnad 1900–
1918. Hon menar att ett utbyggt vattendrag är ett tekniskt system som byggs 
upp i ett samspel mellan människa, teknik och natur. Jakobsson kallar denna 
process industrialisering av älvar.16 Hon menar att ett ekologiskt system 
omvandlades till ett tekniskt system i och med älvens utbyggnad.17 Denna 
medförde att det ursprungliga vattendragets naturliga variation ställdes un-
der mänsklig kontroll. Det strömmande vattnet blev en vara – elektricitet. 
Teknikens faktiska utformning berodde på rådande maktförhållanden. För 
att lyckas i sina strävanden att industriellt utnyttja vattenkraften lycka-
des kraftverkens intressenter att ändra vattenlagstiftningen. 1899 tilläts att 
dammar uppfördes i stora älvar och i och med 1918 års vattenlag sattes 
den industriella regleringen och nyttjandet av älvarnas vatten före andra 
motstridiga intressen. Lagstiftningen blev en del av det sociotekniska syste-
met. I vattendomstolarna som instiftades fl yttades lokal makt till en instans 
där teknikens företrädare, experterna, fi ck en viktig roll. Gullspångsälvens 
utbyggnad medförde en konfl ikt om sjön Skagerns reglering. Vattenståndet 
behövde höjas – eller sänkas alltefter kraftverkets behov. Traktens strand-
ägande bönder ”kördes över” av kraftverkens representanter och jurister.  
Jordbrukets intressen fi ck ge sig när konfl ikten rörde sig om landets energi-
behov i den nya tidens fortgående industrialisering.18

I avhandlingen kommer jag att använda begreppet landskapssystem. Detta 
innefattar alltså både människa och natur samt interaktionen mellan dessa. 
I ett landskapssystem ingår både natur och tekniska utformningar i och 
av landskapet. Människan fi nns i olika grupperingar som den aktivt och 
intentionellt omskapande aktören. I landskapssystemet ingår också före-
ställningar och förordningar som ger legitimitet åt hur detta system kan 
och bör utformas. Föreställningen om vad som vid olika tidpunkter var en 

15 Kelman, Ari (2003), A River and Its city: The Nature of Landscape in New 
Orleans, s. 4, 7, 10 f, 14 f.
16 Jakobsson, Eva (1996), Industrialisering av älvar: studier kring svensk vat-
tenkraftutbyggnad 1900–1918, s. 20 f, 29. Jag delar Jakobssons tanke att vattnet 
blev en vara i och med elektrifi eringen. Det kunde transporteras bort och säljas som 
en annan form av energi. Det går naturligtvis att diskutera i vilken grad vattnet varit 
en vara tidigare – som farled på kanaler eller som fl ottled och så vidare.
17  Ibid., s. 28.
18 Ibid., kap. 6.
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legitim användning av landskapet bestämdes av rådande maktförhållanden 
och konventioner vilket resulterade i olika tekniska lösningar. 

Det är Hjälmarens och Kvismarens våtmarkers omvandling och föränd-
ring under 1800- och 1900-talen som står i fokus i denna text. Den långa 
undersökningsperioden gör att förändringar i landskapet framträder på ett 
helt annat sätt än om undersökningsperioden hade varit kortare. Avhand-
lingen hålls samman av den remsa som bildas där vatten och land möts; 
våtmarken. Dramat utspelar sig bildligt talat på den sanka scen denna natur 
ger. Dessa händelser vid vatten kan beskrivas som en tredelad berättelse, 
sänkning – torrläggning – restaurering, där de människor som agerar och 
vars röster framträder tydligast gradvis byts ut i de olika akterna.

Miljöhistoria som forskningsfält
I avsnittet som följer skall jag först redovisa en snabb skiss av hur miljöhis-
toria, historieskrivningen av människan och hennes livsrum, har utvecklats. 
En stor del av utrymmet kommer sedan att ges åt hur man teoretiskt kan 
förhålla sig till naturen, landskapet och dess roll för historieskrivningen.

 Ett miljöhistoriskt angreppssätt öppnar nya tolkningsmöjligheter i förhål-
lande till politisk – ekonomisk historieskrivning. Den amerikanske miljöhis-
torikern Adam Rome skriver: ”In some cases, an environmental perspective 
adds new complexity to old arguments. In other cases, an environmental 
perspective fundamentally revises our understanding of the past.”19 

Miljöhistoria hör intimt samman med det moderna samhällets accele-
rerande bruk av jordens resurser. Miljöhistoria blev ett eget forskningsfält 
under senare delen av 1900-talet. Med en tvärvetenskaplig ansats studeras 
förhållandet mellan det mänskliga samhället och dess fysiska omgivning. 
Genombrottet kom samtidigt som miljöfrågorna uppmärksammades på all-
var, alltså ett tiotal år efter seklets mitt, när insikten om att gifter hotade att 
förgöra jorden började få genomslag i den allmänna debatten. Miljöhisto-
riens etablering hör därför ihop med miljörörelsens intåg på den allmänna 
arenan under 1960- och 1970-talen. Detta ledde till att den från början fi ck 
normativa drag. Utgångspunkten för denna historieskrivning var att utforska 
och leta efter tidpunkter och händelser när vårt förhållande till naturen gick 
snett.

Ett exempel på detta är den amerikanska historikern Carolyne Merchants 
klassiska bok Nature’s Death: Women, Ecology and the Scientifi c revolu-
tion, som kom ut i första upplagan 1980. Bokens titel får en i det närmaste 
metaforisk kraft som visar på den grundläggande och pessimistiska utveck-
lingssynen. Genom att skilja sig från naturen och använda tekniken har den 
manligt dominerade naturvetenskapen möjliggjort en våldtäkt på Moder 

19 Rome, Adam (2002), ”What Really Matters in History? Environmental Perspec-
tives on Modern America” i Environmental History 7, 2,  2002, s. 314.
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Jord.20 En föregångare till denna syn var historikern Lynn White som redan 
1967 menade att den judisk-kristna traditionen var speciell, såtillvida att den 
ställde människor utanför och över naturen.21

En mycket debatterad fråga under slutet av 1900-talet rörde kapitalismens 
roll i den miljöförstöring man såg. Många miljöhistoriker har kopplat ihop 
kapitalismen som produktionssystem med den accelererande omvandlingen 
av jorden. De menar att miljöpåverkan och förstörelse ägt och äger rum i 
kapitalismens spår. Donald Worster är en av dem som menar att det kapi-
talistiska produktionssättet inneburit en av de för ekologin mest drastiskt 
omskapande krafterna i världshistorien.22 Worsters syn på produktionssättets 
avgörande betydelse har dock kritiserats av andra forskare. William Cronon, 
en annan amerikansk miljöhistoriker, har ställt frågan: ”Are capitalistic pigs 
intrinsically more destructive than noncapitalistic pigs?”23 Han vill med 
andra ord påpeka att även andra samhällssystem och livsmönster skapat 
miljöförstörelse och drastiska förändringar av omgivningen.24   

Den politiskt färgade miljöhistoriska forskningen har dock efterhand 
tonats ner. När den amerikanske miljöhistorikern J. R. McNeill beskriver till-
ståndet för den miljöhistoriska forskningen efter millennieskiftet ser han ett 
fält som har mognat och inte längre ensidigt fokuserar på det normativa.25

Bland forskarna fi nns naturligtvis olika åsikter om hur miljöhistoria kan 
skrivas. Worster menar att miljöhistoria kan och bör ses som en totalhis-
toria där tre teman26 som i grund och botten är delar av en helhet ingår: 
för det första en beskrivning av hur naturen och ekologin har fungerat, för 
det andra hur förhållandet mellan människa och natur förlöpt samt för det 
tredje hur föreställningen om naturen och människans roll i denna sett ut. 

20 Merchant, Carolyn (1989), The Death of Nature: Women, Ecology, and the 
Scientifi c Revolution
21 White, Lynn Jr (1967), ”The Historical Roots of Our Ecological Crisis” i Scien-
ce 155, 1967, Se också Worster, Donald (1996), De ekologiska idéernas historia, 
s 51 ff.
22 Worster, Donald (1993), ”Ecological History”, i Merchant, Carolyn (red), Major 
Problems in American Environmental History, s. 8 f.
23 Cronon, William (1993), ”Ecological Prophecies”, i Merchant, Carolyn (red), 
Major Problems in American Environmental History, s. 12.
24 Se Eliasson, Per (2002), Skog, makt och människor: en miljöhistoria om svensk 
skog 1800–1875, s. 21, för ett utförligare referat av denna diskussion.
25 McNeill, John R. (2003), ”Observations on the Nature and Culture of Environ-
mental History” i History and Theory Theme Issue 42, 2003, s. 7 ff, 42 ff.
26 Vanligtvis kallas Worsters indelning nivåer. Jag föredrar att kalla dem teman av 
den anledningen att jag hävdar att inget av dessa är överordnat någon annat.
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Alla dessa teman måste undersökas för att miljöhistorien ska bli fullständig, 
menar Worster.27

Forskning om miljöns historia har bedrivits vid svenska lärosäten i några 
decennier.28 Den första mer samlade forskargruppen fanns i Lund. År 1974 
publicerades den första avhandlingen. Det var historikern Lars J. Lundgren, 
som behandlade vattenföroreningarna och debatten kring dessa vid förra 
sekelskiftet.29 Tillsammans med historikern Jan Thelander beskrev Lundgren 
senare också hur miljöpåverkan först så småningom kom att betraktas som 
problem. Miljöpåverkan behöver först konstrueras som ett samhälleligt pro-
blem för att kunna upptäckas som ett miljöproblem, menade de.30 

De fl esta miljöhistoriska arbetena har behandlat den omvandlande mänsk-
liga aktören. Ett exempel på forskare som faktiskt försökt ta med läsaren ut i 
landskapet kom 1990. I en antologi skriver tio författare från olika akademis-
ka discipliner om händelserna vid Ragundasjön som ledde till uppkomsten 
av Döda fallet 1796. Denna bok utgör ett exempel på den tvärvetenskapliga 
möjlighet som miljöhistoria erbjuder. Samtidigt är det dock ingen syntes som 
skrivs. De olika delarna hålls endast ihop av det geografi ska området, d.v.s. 
landskapet.31

Den miljöhistoriska inriktningen som under 1980-talet växte fram vid 
Umeå universitet kom att domineras av idéhistoriker. Sverker Sörlin fi ck 
landets första professur i miljöhistoria vid Umeå universitet 1993.32

27 Worster (1993), s. 5 f och Worster, Donald (1988), “Doing Environmental 
History”, i Worster, Donald (red), The Ends of the earth: Perspectives on Modern 
Environmental History , s.293.
28 Sörlin, Sverker och Öckerman, Anders (1998), Jorden en ö: en global miljö-
historia.
29 Lundgren, Lars (1974), Vattenförorening: debatten i Sverige 1890–1921.
30 Lundgren, Lars J. och Thelander, Jan (1983), Upptäckt och etablering av miljö-
problem: försök till en helhetsbelysning av en samhällelig tvärprocess, Thelander, 
Jan och Lundgren, Lars J. (1989), Nedräkning pågår: hur upptäcks miljöproblem? 
vad händer sen? Dessa båda är i princip samma verk.
31 Ivarsson, Harald, red. (1990), Döda fallet och Ragundasjön: en naturkatastrof 
i nytt ljus. 
32 Flera avhandlingar har kommit från denna miljö vid millennieskiftet. Christer 
Nordlund beskriver hur landhöjningen kom att användas vid utformningen av bilden 
av Sveriges förfl utna och byggandet av bilden av det svenska nationella landskapet. 
Nordlund, Christer (2001), Det upphöjda landet: vetenskapen, landhöjningsfrå-
gan och kartläggningen av Sveriges förfl utna, 1860–1930. Erland Mårald skriver 
om den naturvetenskapliga etableringen och institutionaliseringen av agrarkemin 
i Sverige 1840–1910. Han skildrar både den vetenskapliga etableringen av fältet 
samt också hur agrarkemin kom att användas för att sanktionera införandet av det 
resursintensiva jordbruket. D.v.s. en strävan mot jordbrukets industrialisering där 
naturens motstånd skulle elimineras. Mårald, Erland (2000), Jordens kretslopp: 
lantbruket, staden och den kemiska vetenskapen 1840–1910. Dessa avhandlingar 
har tyngdpunkten lagd på idé- och vetenskapshistoria.
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Beroende på lärosäteshemvist har miljöhistoria i Sverige oftast skrivits 
utifrån antingen det politiska eller det idéhistoriska perspektivet. I en lärobok 
i miljöhistoria från 1998 karaktäriserar Sverker Sörlin och Anders Öckerman 
forskarna i ”Lundagruppen”. De konstaterade att man i Lund var inriktad på 
de politiska aspekterna av de nyligen upptäckta miljöproblemen och menar 
därför att dessa forskare inte behandlade förändringar i själva naturen utan 
endast politiken kring den.33 Även idéhistorisk miljöhistoria har senare också 
kritiserats på liknande grund. Idéhistoriker beskriver en miljödiskurs i stället 
för att ta med läsaren ut i landskapet, heter det.34 

Det fi nns dock exempel på att svenska historiker tagit ett mer holistiskt 
grepp i sin forskning. Eva Jakobsson har, som nämnts, i ett kombinerat tek-
nik- och miljöhistoriskt perspektiv studerat utbyggnaden av vattenkraften 
i det tidiga 1900-talets Sverige. När hon beskriver processen av Gullspångs-
älvens industrialisering undersöker hon dock huvudsakligen vattendragets 
förändring och aktörernas handlanden, det vill säga Worsters första två 
teman.35 

Per Eliassons avhandling om införandet av det svenska skogsbruket berör 
uttryckligen Worsters alla tre teman som han betraktar som olika aspekter av 
samma förändringsprocess. Eliasson visar att naturens förändring i skogen 
och samhällets förändringar i virkesproduktion blev ömsesidigt beroende av 
varandra. Under 1800-talet etablerades en syn på skogen som var marknads-
inriktad vilken passade en kapitalistisk syn på resursutnyttjande. Skogen blev 
en kulturprodukt, ett resultat av nedlagt arbete, tydligast då skogsodling bör-
jade praktiseras. Politiken kom att innebära att exploateringen av skogarna 
inordnades i kontrollerade former.36 Naturen och kulturen sammanfl ätades 
i en ömsesidig utveckling.

33 Sörlin och Öckerman (1998), s. 207.
34 Eliasson (2002), s. 20. Sverker Sörlins skriver i Nationalencyklopedin under 
uppslagsordet miljöhistoria att ledande miljöhistoriker kombinerar Worsters tre 
nivåer. Lars J Lundgren menar dock att med den defi nitionen blir antalet ledande 
miljöhistoriker mycket få och att knappt några verk kan kategoriseras som miljöhis-
toria. Lundgrens angrepp kan väl delvis ses som fortsättningen på en polemik mel-
lan två lärosäten och grupper av forskare. Lundgren pläderar för att miljöhistoria 
näppeligen kan liknas vid en disciplin. Han menar att den komplicerade syntes som 
en allomfattande miljöhistorieskrivning innebär kanske går att utföra i en tvärve-
tenskaplig forskargrupp. Historiker bör dock framför allt koncentrera sig på makt 
och politik, menar Lundgren. Lundgren, Lars J. (2003), ”Vad är miljöhistoria? eller 
Den gamla frågan om bofi nken”, i Mårald, Erland och Nordlund, Christer (red), 
Värna, vårda, värdera. Miljöhistoriska spekter och aspekter på miljöhistoria, s. 
201–209, 212 f.
35 Jakobsson (1996).
36 Eliasson (2002), s. 26, 360, 363 ff.
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Miljöhistoria och den postmodernistiska utmaningen
Den vetenskapliga uppdelningen av världen i natur och kultur är endast en 
spegel av det allmänt västerländska förhållningssättet kring naturen, anser 
många nutida forskare. Denna uppdelning har mycket gamla anor. I Norden 
menar arkeologen Stefan Brink att denna syn grundlades vid religionsbytet 
för ungefär 1000 år sedan.37 Denna uppfattning, att människa och natur står 
i motsatsställning, har sedan förstärkts genom naturvetenskapens framväxt 
och industrialiseringen.38 

Naturen kan inte observeras utan subjektiva glasögon hävdar postmoder-
nistiska kritiker av mycken tidigare miljöhistoria. Den traditionella uppdel-
ningen mellan natur och kultur leder fel i många avseenden påpekar man. 
Den norska vetenskapshistorikern Kristin Asdal menar att uppdelningen 
fi ck till följd att samhällsvetenskap och humaniora lämnade naturen till den 
naturvetenskapliga forskningen. På så sätt bidrog forskarna till att cementera 
dikotomiseringen mellan natur och kultur.39 Historikern Terje Tvedt, även 
han från Norge, menar att denna samhällsvetenskapernas självbegränsning 
går tillbaka till sociologen Dürkheim.40 Den nya teoribildning som Asdal 
benämner post-konstruktivism ger en möjlighet att överbrygga den tradi-
tionella dikotomiseringen mellan natur och kultur eftersom naturen där 
kan ses som en medaktör och delaktig i processen. Själv menar hon att all 
politik, lagstiftning, uppfattningar och föreställningar om naturen och våra 
”regulating mechanisms” existerar i olika former av relation till en närva-
rande och aktiv natur.41

Den postmodernistiska synen, att naturen egentligen är en social kon-
struktion har fått kritik av många forskare för att inte ta hänsyn till en reell 
verklighet.42 De fl esta postmodernt inspirerade forskare menar dock att det 

37 Brink, Stefan (2001), ”Mythologizing Landscape. Place and Space of Cult 
and Myth”, i Stausberg, Michael (red), Kontinuitäten und Brüche in der Reli-
gionsgeschichte: Festschrift für Anders Hultgård zu seinem 65. Geburtstag am 
23.12.2001(RGA Ergänzungsbände; 31), s. 81 f.
38 Merchant, Carolyn (1993), ”Ecological Revolutions”, i Merchant, Carolyn (red), 
Major Problems in American Environmental History: Documents and Essays , s. 
24 och Sörlin, Sverker (1991), Naturkontraktet: om naturumgängets idéhistoria, 
kap 1–4.
39 Asdal, Kristin (2003), ”The Problematic Nature of Nature:The Post-Construc-
tivist Challange to Environmental History” i History and Theory Theme Issue 42, 
December 2003, s. 60 f.
40 Tvedt, Terje (1994), ”Økologihistoriske betraktninger. Om natur og menings-
bærende materiale” i Historisk tidsskrift (norsk) 4,  1994, s. 451.
41 Asdal (2003), s. 61–73.
42 McNeill till exempel anser att postmodernismen är ganska fruktlös väg och 
menar att undersökningar av vad som faktiskt händer ute i en konkret verklighet 
är av större värde. McNeill (2003), s. 17.
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fi nns en reell verklighet som sedan tolkas med kulturella glasögon. Även om 
naturen är en idé är den inte bara en konstruktion i mänskligt medvetande 
menar till exempel William Cronon. Trots att det inte fi nns någon bergfast 
grund som vi kan bygga vår uppfattning om naturen på innebär detta inte 
att allas uppfattningar är lika goda eller riktiga. Alla idéer om naturen är 
inte lika möjliga att försvara. Den fysiska världen sätter gränser för detta, 
påpekar han.43 Ann Whiston Spirn uttrycker en liknande tanke. Landskap 
är aldrig enbart naturliga eller konstruerade. Naturen må vara konstruerad 
av människor, men den är inte enbart en konstruktion.44

Etnologen Katarina Saltzman menar att uttrycket landskap kan liknas 
vid sociologen Johan Asplunds begrepp tankefi gur, den förmedlande länken 
mellan den materiella verkligheten, idéerna och ordens nivå. Landskapet kan 
tolkas och analyseras som en konstruerad realitet.45

Min utgångspunkt är att landskapet fi nns som en fysisk realitet. Jag menar 
att naturen existerar oberoende av oss människor. Men eftersom vi är en del 
av naturen är vi delaktiga i förändringarna på planeten. Naturen är dock 
endast möjlig att tolka som kultur, den ges en innebörd genom betraktarens 
öga. Så fort människor ser sin omgivning, sker tolkningar och uttydningar 
som utgår från våra kulturella referensramar.

Den grundläggande fysiska kontinuiteten som ges av naturens och na-
turkrafternas verkan blir i landskapets utveckling på ett oskiljbart sätt sam-
manfl ätad med mänsklig påverkan av landskapets utformning. Jag skall i 
avhandlingen undersöka om, och i så fall hur, det är möjligt att se naturkraf-
ternas roll i landskapets moderna utveckling.

Aktörer och landskapssyn 
Föreställningar om människans roll som aktör, med eller mot naturen har 
och har haft stor betydelse. Förenklat går det att urskilja två idétraditioner, 
en där naturen är ond, en där den är god. Detta påverkar synen på både vad 
som kan och vad som bör göras.

Syndafallet är en central tankefi gur i västerländsk tradition. Carolyn 
Merchant menar att det fi nns en tydlig uttalad strävan att återkomma till 
lustgårdens tillstånd av paradisisk lycka. Det långsiktiga målet har varit att 
förvandla jorden till en kultiverad trädgård. Upplysningstidens idé om att 
framsteg handlar om att bringa ordning och ljus i en förtappad värld med en 
ofullständig natur är ett led i denna tradition. Berättelsen om återtagandet 

43 Cronon, William (1996a), ”Foreword to the Paperback Edition”, i Cronon, Wil-
liam (red), Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature , s. 21 f.
44 Spirn, Ann Whiston (1996), ”Constructing Nature: The Legacy of Fredrick Law 
Olmsted”, i Cronon, William (red), Uncommon Ground. Rethinking the Human 
Place in Nature , s. 113.
45 Saltzman, Katarina (2001), Inget landskap är en ö: dialektik och praktik i 
öländska landskap, s. 55 f.
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av Eden fungerade som en ideologi för och legitimering av exploateringen 
av den Nya världen. Kapitalism, vetenskap och teknologi gav medlen för 
omformningen av denna, menar Carolyn Merchant.46

Romantiken innebar att bilden av vildmarken förändrades. I stället för att 
vara hotfull kunde den tolkas som ett paradis. Vildmarken blev förvandlad 
till Guds tempel, i stället för Djävulens hemvist. Denna blev helig och sublim 
och Guds närvaro var tydligast i de storslagna landskapen. Dessa platser 
kunde alltså bli tänkbara att skydda och bevara. I USA märktes detta vid 
valet av de första nationalparkerna, Yosemite och Yellowstone. De är platser 
med ett sceniskt anslag. För våtmarkerna i Floridas Everglades skulle det 
dröja ytterligare sju decennier innan dessa tilldelades naturreservatsstatus.47 
Parkerna fungerade också som nationella monument. I och med detta för-
ändrades också innebörden av dem. De kom att dyrkas av en urban elit som 
besökte dem för rekreation. För dem som haft landskapet som sitt livsrum 
fanns ingen plats i detta sammanhang.48

Här har vi alltså en annan och viktig syn på naturen – i en romantisk 
tradition har det blivit möjligt att skydda naturen på särskilt utvalda platser. 
Denna syn har också präglat en stor del av miljörörelsen. Naturen har fått 
överta Guds roll och det orörda landskapet har liknats vid Edens lust   gård.49  
I nutid beskrivs t.ex. Amazonas ofta i dessa bilder. Begreppet djungel har haft 
och har kanske fortfarande negativa konnotationer. Begreppet regnskog hör 
däremot till 1900-talets senare decennier. Även om uttrycket först myntades 
på tyska 1898 och användes av botaniker och biologer under förra seklet 
kom ordet att få annan och positiv innebörd under senare delen av 1900-
talet. Detta gjorde att Amazonas kom att få en ny mening. Det blev oroande 
för en miljömedveten allmänhet att det som betraktades som urtypen för 
biologisk mångfald och jordens lunga höll på att exploateras och därmed för-
svinna. Regnskogen och dess hotade ursprungsbefolkning kom att ikoniseras 
som reliker från lustgårdens tid.50 Vi kan också notera ett annat namnbyte 
som är intressant för denna avhandling: det grunda vattnets landskap som 

46 Merchant, Carolyn (1996), ”Reinventing Eden: Western Culture as a Recovery 
Narrative”, i Cronon, William (red), Uncommon Ground: Rethinking the Human 
Place in Nature , s. 132 ff.
47 Cronon, William (1996c), ”The Trouble with Wilderness; or, Getting Back to 
the Wrong Nature”, i Cronon, William (red), Uncommon Ground: Rethinking the 
Human Place in Nature, s. 69 ff.
48 Ibid., s.78 f.
49 Cronon, William (1996b), ”Introduction: In Search of Nature”, i Cronon, 
William (red), Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature , s. 
35 ff.
50 Slater, Candace (1996), ”Amazonia as Edenic Narrative”, i Cronon, William 
(red), Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature, s. 114–131.
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tidigare kallats träsk eller sumpmark byter under andra hälften av 1900-talet 
namn och kallas numera våtmark.51

Cronon påminner om att det också fi nns en levande tradition som är den 
motsatta, naturen som den demoniske andre, en svart ängel, som hotar våra 
liv på olika sätt. Det kan variera från oönskade skadedjur eller rovdjursan-
grepp till jordbävningar och andra naturkatastrofer.52 Här fi nns det klara 
samband med den ”återtagandeideologi” av Eden som vi tidigare stött på. Vi 
har alltså två parallella, och diametralt skilda, synsätt som båda är levande 
samtidigt.

Vem har företräde när det gäller att använda landskapet och att tolka 
vad som är natur och hur den bör användas? Om naturen delvis är en social 
konstruktion, vems natur skall vi då bevara? Denna fråga blir tydlig i stu-
diet av konfl ikterna kring avverkningen av skogen i nordvästra USA, runt 
1990, där den fl äckiga ugglan, som är beroende av gammal skog, blev en 
av miljörörelsens ikoner då den klassifi cerades som utrotningshotad. Aktö-
rerna har olika roller och olika värderingar till naturen.53 En bildekal som 
fanns att köpa i området vid denna tid talar sitt tydliga språk: ”Are you an 
environmentalist or do you work for a living?”54

I en artikel som lånat sin titel från denna bildekal ställer historikern Ric-
hard White frågan om sambandet mellan miljörörelsens människor och den 
kontakt de får med naturen genom arbete. Miljörörelsen har, menar han, 
självpåtaget och arrogant defi nierat naturen som den plats där man leker 
och dit lediga människor kommer för att besöka den och inte en plats där 
man arbetar och lever. Miljörörelsen ser alltså inte aspekten av arbete utan 
enbart den andra delen, konstaterar han.55

Det landskap vi ser är oftast betydligt mer format av aktiv mänsklig verk-
samhet än de fl esta ser från början. Frederick Law Olmsted är en legendarisk 
person i amerikansk kulturhistoria. Han var arkitekten bakom Central Park 
i staden New York, och var inblandad i arbetena med fl era andra platser 
av central betydelse i USA. Han deltog i restaureringen av Niagarafallen 
samt utformningen av Yosemite National Park. Dessa platser betraktas i 

51 Det nya uttrycket ”wetland” kom in i amerikanskt språkbruk under 1950-talet 
och slog igenom under det följande decenniet. Vileisis, Ann (1997), Discovering 
the Unknown Landscape: A History of America’s Wetlands, s. 209 f. I Svenska 
Akademins ordlista påträffas uttrycket våtmark första gången i den nionde upplagan 
från 1950. Svenska akademiens ordlista över svenska språket (1950).
52 Cronon (1996b), s. 48 ff.
53 Proctor, James D. (1996), ”Whose Nature? The Contested Moral Terrain of 
Ancient Forests”, i Cronon, William (red), Uncommon Ground: Rethinking the 
Human Place in Nature, s. 290.
54 White, Richard (1996), ”Are You an Environmentalist or Do You Work for 
a Living?’ Work and Nature”, i Cronon, William (red), Uncommon Ground: Re-
thinking the Human Place in Nature. 
55 Ibid., s. 171 ff.
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dag som oförstörd natur. Endast ett fåtal av nutidens människor refl ekterar 
över att dessa platser har utformats av mänsklig hand, att de inte är strikt 
naturliga.56

Ett annat ställe Olmsted var delaktig i att skapa är mycket intressant för 
denna avhandlings ämne: våtmarksområdet i centrala Boston som tillkom 
under 1880- och 1890-talen. Detta anlades på ett område som var utsatt 
för tidvatten och var tänkt att fungera som både park och avloppssystem. 
Olmsteds samtida visste att den konstruerade våtmarken ersatte en samling 
dypölar men senare tiders Bostonbor har antagit att det rör sig om en natur-
lig våtmark.57  Ett annat område i Boston med liknande geologisk struktur 
exploaterades vid samma tid. Här lades diken igen och ett kloaksystem an-
lades. Nu för tiden är de fl esta hus och egendomar övergivna i detta område 
på grund av läckande kloaker som lett till att underhållen av husen blivit 
eftersatt o s v. Ironiskt nog betraktar många nutida (1995) Bostonbor detta 
områdes tillstånd som onaturligt medan den anlagda våtmarken ses som 
”naturlig” natur.58

Kulturgeografen Kenneth Olwig tar upp liknande frågeställningar om 
vilket landskap som skall återskapas när han beskriver de danska vattendra-
gens förändring. Många av dessa rensades och rätades ut under 1900-talet 
på grund av jordbrukets rationalisering. Ängsmarkerna kring vattendragen 
dränerades och odlades upp. När vilt- och djurlivet som hörde till våt- och 
ängsmarken försvann ledde detta bland annat till att rekreationsvärdet för 
människor sjönk. Men genom jordbrukets effektivisering blir marken över-
fl ödig, i synnerhet som den kräver återkommande utgifter för dränering på 
grund av marksänkningen. Olwig menar att alla dessa faktorer var delaktiga 
i att skapa en nostalgi för de meandrande vattendragen, som de fl esta min-
des, samt en önskan att restaurera dem. I fl era fall kom samma företag och 
maskinister att återställa det vindlande loppet som 30 år tidigare var med 
om att räta dem. I Danmark, såsom annorstädes, kommer detta att göras i 
naturens namn, för djurlivet och för att rena vattnet och inte minst viktigt, 
för att det skapar en känsla av naturlighet. Men, påpekar Olwig, för att detta 
landskap skall kunna bibehållas måste även det äldre jordbruket återskapas. 
Han menar att i längden kan ett landskap inte skötas av en parkförvaltning 
utan det måste vara resultatet av det mänskliga samhället.59

Den nya biologin förkastar teorin om ett tillstånd av ekologisk klimax, att 
ett landskap förblir oförändrat tills det utsätts för störningar. Detta ställer 
då moraliska frågor om vilket landskap som skall bevaras samt bevarandets 

56 Spirn (1996), s. 91 ff.
57 Ibid., s. 104.
58 Ibid., s. 107 ff.
59 Olwig, Kenneth R (1996), ”Reinventing Common Nature: Yosemite and Mount 
Rushmore – A Meandering Tale of a Double Nature”, i Cronon, William (red), 
Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature , s. 404 f.
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logik.60 Det är alltså inte längre alls lika självklart vilket landskap som skall 
bevaras.

Natursynen får konsekvenser för människors agerande i landskapet. Ge-
nom sättet att se på naturen etableras idéer om hur ett landskap skall se ut, 
vad som bör göras av människan för att nå dithän och varför ett landskap 
bör lämnas ifred eller göras om. Här fi nns också en maktaspekt, vems in-
tressen skall få dominera ett landskap och på vilka grunder sker detta? 
Omvandlingen av ett landskapssystem kan legitimeras på skilda sätt av 
aktörer i denna process. Olika grupper har skilda förhållningssätt och avsikt 
med sina planer. Hjälmarens och Kvismarens våtmarker förändrades under 
undersökningsperiodens gång. De som sänkte, torrlade och restaurerade 
våtmarken hade uppenbarligen alla skilda naturuppfattningar och syn på 
vad landskapet borde användas till.

Forskning om vatten och samhälle
Flera forskare har visat att människans möte med vattnet inbjuder till his-
torisk och samhällelig analys. I Fernand Braudels klassiska verk om Medel-
havet är det till exempel vattnet som bestämmer temat och framställningen. 
Landskapet, i form av Medelhavet, är förutsättningen för de händelser som 
utspelas.61 En annan klassiker är Karl Wittfogels verk ”Oriental Despotism” 
om fl odkulturerna där han menar att de klassiska fl odkulturerna utvecklade 
despotiska regimer därför att jordbruket i dessa områden krävde en central 
organisation.62

Efterföljarna är många.63 Eva Jakobsson visar, med exemplet Mälaren, hur 
en sjö kan fungera som navet i en berättelse om människans interaktion med 

60 McNeill (2003), s. 39 f.
61 Braudel, Fernand (1972), The Mediterranean and the Mediterranean World in 
the Age of Philip II, Braudel, Fernand (1973), The Mediterranean and the Medi-
terranean World in the Age of Philip II.
62 Wittfogel, Karl A. (1957), Oriental Despotism: A Comparative Study of Total 
Power.
63 Den franske forskaren Thierry Ruf visar på möjligheter med vattnet som ut-
gångspunkt för analyser av historien. I förordet till en antologi om bevattnings-
system i Mexico menar han att vattenfrågor inbjuder till en helhetsbeskrivning. 
Han refererar en undersökningstaktik som innehåller fem teman i kontakterna 
mellan människor och vatten. Det första temat innebär en historisk undersökning 
av sociala, tekniska, ekonomiska och politiska frågor sedda i ett längre historiskt 
perspektiv. Det andra temat innebär en undersökning av den fysiska och tekniska 
utformningen av användningen av vatten i ett avrinningsområde och hur det sam-
verkar med samhällsorganiseringen i regionen. Här är det till exempel viktigt att 
beakta uppströms- och nedströmsaspekten. Det tredje temat innebär att undersöka 
hur identiteten är kopplad till föreställningar om vatten. Det fjärde är förhandlingar 
mellan de inbördes brukarna och det femte innebär en fråga om fördelningen av 
skötsel och underhåll. Ruf, Thierry (2000), ”Prefacio”, i Palerm Viqueira, Jacinta 
och Martinez Saldaña, Tomás (red), Antologia sobre pequeño riego. Volumen 
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vattnet.64 Hon har också visat att konfl ikter i vattnets väg genom landskapet 
kan användas i historiska analyser av samhällsförändringen.65 

Två andra exempel på skapandet av landskapssystem med fokus på vatt-
nets betydelse är Richard Whites historia om Columbiafl oden i den ame-
rikanska nordvästern och Terje Tvedts berättelse om Nildalen under det 
brittiska väldet. I ett par längre referat illustreras hur forskning med vatten 
i fokus kan avslöja interaktionen mellan människor och naturen i landskaps-
systemet. Dessa båda historieskrivningar tar alltså sin utgångspunkt i vatten-
drag men författarna har olika avsikter och perspektiv. Tvedt undersöker hur 
hydrologin och fl odens fysiska struktur interagerar med politiken i skapandet 
av den brittiska Nilregionen.  Richard White beskriver hur Columbiafl oden 
gjorts om men hans syfte är också att läsaren skall utmanas i sin syn på 
förhållandet mellan orörd och exploaterad natur.

Columbiafl oden är ett av USA:s naturområden med en speciell betydelse. 
Från att ha varit en gigantisk laxproducent har den förvandlats till en pro-
ducent av elektrisk energi. I stället för att beskriva hur fl oden har förstörts 
genom utbyggnaden tar White ett annat, och för traditionellt miljömedvetna 
radikalt annat, grepp då han beskriver fl oden som en organisk maskin. White 
menar att allt egentligen är energi, lax, kalorier, människor, fl od, elektricitet 
och så vidare. Varken människans eller naturens historia kan förstås var 
för sig. Naturen är både en social konstruktion och ett ”fenomen” som är 
vidare än denna. Därför behöver båda dessa aspekter beaktas i historieskriv-
ningen, argumenterar White. Till skillnad mot till exempel Donald Worster 
så understryker White att även fi skande människor längs fl oden är en del 
av naturen. White strävar efter att beskriva historien om relationen i sig, 
inte som en serie parallella historier. I fråga om Columbiafl oden delar både 
den och människorna begreppen energi och arbete. Naturen är dock ingen 
aktör som kan beskrivas i mänskliga termer. Den har ingen avsikt och inget 
medvetande, påpekar han.66

 Allt hör egentligen ihop menar White, ”The boundaries between the 
human and the natural have existed only to be crossed on the river”.67 Ett 
exempel på hur denna skiljelinje upplöses är laxpopulationen i den utbyggda 
fl oden. Återvändande lax dödas och rom och mjölke blandas av människor. 

II.Organizaciones autogestivas, se också Tvedt, Terje (1997), En reise i vannets 
historie: fra regnkysten til Muscat, och Tvedt, Terje (1996), ”Vassdrag” som ana-
lytisk kategori. I Skoglöv, Gunnar (2000), Mälarens historia har format vår ges 
exempel på hur insikten om vattnet i landskapet ger nya förklaringsmöjligheter för 
historiens utveckling. Skoglöv gör sina iakttagelse utifrån sin långa erfarenhet som 
grävmaskinist i Mälartrakten.
64 Jakobsson, Eva (2003), ”Mälardalens vattenvägar i industrihistoriskt perspek-
tiv” i Maritima skrifter nr. 3,  2003.
65 Jakobsson, Eva (1999), ”Konfl iktlinjer i svensk vattenhistoria”, i Skoghäll, Lars 
(red), Från bergslag och bondebygd 1999.
66 White, Richard (1995), The Organic Machine, s. ix f.
67 Ibid., s. xi.
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Laxynglen, smolten växer upp vid fi skodlingar och släpps så småningom iväg 
till havet. White påpekar att de mera är att likna vid en simmande genetisk 
bank än en vild population. Det fi nns alltså ingen tydlig linje mellan natur och 
kultur. Det mänskligt konstruerade såsom dammar, fi skodlingsanläggningar, 
kanaler, pumpar, städer med mera, är allt numera också en del av fl oden, 
menar White. Columbia har blivit en organisk maskin som människor sköter 
utan att riktigt förstå vad det är som de har skapat. Den är också knuten till 
organiska cykler som är utanför mänsklig kontroll. White tar den, som jag 
ser det, kontroversiella ståndpunkten att elektriciteten i glödlampan också 
är en del av naturen eftersom den har sitt ursprung i naturens stora cykler 
som här kanaliserats genom teknologin. White menar att hur vi använder 
naturen egentligen handlar om livsstil, arbete, rättvisa och drömmar för 
våra barn.68

Det brittiska imperiet skapade ett område, Nildalen, som Terje Tvedt me-
nar kan analyseras som en sammanhängande historia. Genom att fokusera 
på ”huvudpersonen” Nilen får han nya, och menar han, bättre svar än vad 
traditionell samhällsvetenskaplig forskning skulle producera.69 Enligt min 
mening skriver Tvedt miljöhistoria utan att använda själva begreppet.

Tvedt pekar på att det råder en växelverkan mellan fl oden i sig och po-
litiken kring den. Floden har påverkat politiken som i sin tur gjorts om till 
följd av politiska beslut. Föreställningar om naturen påverkar både fl od och 
politik. Konkreta ställningstaganden och politiska viljeyttringar är beroende 
av var vid vattensystemet en aktör befi nner sig, påpekar Tvedt. Det är alltså 
inte tillräckligt att använda endast sociala variabler vid en analys av händel-
ser vid ett vattendrag. Den fysiska placeringen, uppströms eller nedströms 
är avgörande för en fruktbar analys. Det är vattnet i sig som är viktigt samt 
hur människorna, vid olika platser uppfattar den. Men även om Nildalen 
innehåller många folk med stora kulturella olikheter är det hela fl odsystemet 
som är enheten för studien. Detta beror på vattnets fysiska sätt att binda 
samman landskapet.70

Tvedt menar att vattenplanerarnas tankefi gurer, bilder och föreställningar 
av hur Nilen skulle tämjas var av största vikt för utformningen av den brittis-
ka politiken kring Nilen. Vattenplanerarna och de som drog upp riktlinjerna 
för Nilpolitiken interagerade med Nilsystemet i sig och detta förändrade både 
samhället och den fysiska miljön.71 En viktig aspekt när det gäller makten 
över ett vattensystem är rätten att bestämma vad som är normalt, hur stor 

68 Ibid., s. 104 f, 108 ff.
69 Tvedt, Terje (2004), The River Nile in the Age of the British: Political Ecology 
and the Quest for Economic Power, s. 1 f, 7.
70 Ibid., s. 3 ff.
71 Ibid., s. 10 ff.
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vattenföringen är vid olika tidpunkter. Tvedt menar att hydrologiska data är 
politiska produkter och att naturen inte kan beskrivas objektivt.72

Både White och Tvedt ger utgångspunkter för mitt avhandlingsarbete. 
White menar att vi kan betrakta naturen som en slags aktör fast utan inten-
tion. Detta är ett i grunden postmodernt antagande som vi redan stött på hos 
Kristin Asdal, men White har fokus på vattnet. Tvedt visar att konfl ikter och 
olika aktörers handlingar längs ett vattendrag bör kartläggas och analyseras 
utifrån ett upp/nedströms perspektiv. Dessutom fungerar även resonemanget 
om ”normala tillstånd”, fastslåendet av objektiva data, som verktyg och 
utgångspunkt för analys. Tolkningen av dem är beroende av politiska förhål-
landen och av synen på hur naturen fungerar eller borde bete sig. Att analy-
sera historien kring Hjälmarens och Kvismarens stränder innebär för mig att 
undersöka de ovannämnda relationerna och deras förändring. Jag avser att 
undersöka hur detta landskapssystem har vuxit fram och förändrats. 

Forskning om det grunda vattnets utdikningsbara landskap
Den förändrade synen på våtmarken som uppenbarligen ägt rum de senaste 
decennierna har gjort avtryck i framförallt amerikansk forskning som i bör-
jan av miljöhistorieskrivningen mest behandlade frågor om bevattning. Flera 
forskare har på senare tid kommit att uppmärksamma våtmarker och utdik-
ningar av dessa. Den amerikanske miljöhistorikern Donald Pisani påpekar 
att utdikningsprojekten drevs fram av penningstarka aktörer. Utdikning av 
våtmark ansågs i USA under 1800- och tidiga 1900-talet som nödvändigt för 
att omvandla the frontier till civiliserat land. Träskmarkernas ”förvildade” 
kolonisatörer skulle ersättas med företagsamma och dygdiga nybyggare, 
var den gängse bilden kring våtmarkernas förändring. Det räckte vanligtvis 
med att 10 procent av landägarna i ett berört område önskade att bilda ett 
drainage district, en bolagsliknande förening och juridisk person. Rösträtten 
var kopplad till landägande och bolaget hade även makten att bestämma vem 
som var landägare. Genom att utdikningen och uppodlingen av våtmarken 
ansågs vara eftersträvansvärd fi ck ett antal infl ytelserika män det allmänna 
att understödja projekten. Kostnaderna för dräneringarna ökade dramatiskt 
efter ca 1900, då de lämpligaste arealerna hade dikats ut. Första världskriget 
och höga spannmålspriser ledde sedan till att mycket stora olämpliga arealer i 
synnerhet i Mississippis dalgång och södern dikades ut. Kostnaderna skenade 
sedan iväg eftersom ingen hade tänkt på att undersöka vare sig jordmån, 

72 Frågan om den för ökenregionen så viktiga medelvattenföringen, d.v.s. hur 
mycket vatten som vanligen rann genom Nilen, och därmed de olika regionernas 
rätt att använda en viss mängd vatten, visar på detta förhållande. Hydrologiska data 
visar att vattenföringen har varierat oerhört under årens lopp. Men 1959 fastslog 
Nilavtalet, mellan Egypten och Sudan, att medelvattenföringen mellan åren 1899 
och 1959 skulle vara den ”objektiva” medelvattenföringen. Tvedt (1994), s. 460 f.
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kostnader för uppodlingen eller underhållskostnader för dräneringarnas 
vidmakthållande i några kalkyler.73

I den amerikanska mellanvästern beskriver Hugh Prince, en engelsk kul-
turgeograf, hur attitydförändringar påverkat dess våtmarkers historia. Ge-
nom teknikens utveckling blev ”the wet prairie”, gräsmark som periodvis 
översvämmades, möjlig att odla upp under slutet av 1800-talet. Dikning 
betraktades, som tidigare konstaterats, som något mycket eftersträvansvärt 
och bra och lönsamheten i detta togs för given vilket ledde till en likartad 
utveckling som den Pisani beskriver.74

Forskningsfältet har alltså upptäckts samtidigt som attityderna till våtmar-
ker förändrats. Vattnet har på många håll fått komma tillbaka, de har res-
taurerats. I England startade utdikningen av Fenlandet redan på 1600-talet.75 
Genom marksänkningen har det förts en ständig kamp mot det inträngande 
havsvattnet, den vunna marken har fått skyddas igen och igen för att kunna 
vidmakthållas som brukad areal. I nutid återskapas i stället stora delar av 
den forna våtmarken.76 

Ett annat exempel utspelas i södra Florida. Området norr om Lake 
Okeechobee var ett våtmarksområde som exploaterades under första halvan 
av 1900-talet. Efter att dessa ”landvinningar” drabbats av upprepade över-
svämningar tämjdes vattnet genom ett mycket omfattande kanaliseringsar-
bete som även här leddes av Army Corps of Engineers mellan åren 1962 och 

73 Pisani, Donald (2000), ”Beyond the Hundreth Meridian: Nationalizing the 
history of Water in the United States” i Environmental History 5, 4, 2000. För 
ytterligare amerikanska exempel se; McCally, David (1999), The Everglades: An 
Environmental History  och Vileisis (1997).
74 En ”dikningsvåg” sköljde över regionen med kulmen ca 1910. Eftersom inga 
lönsamhetskalkyler gjordes var man inte förberedd på att kringkostnaderna skulle 
överstiga inkomsterna från dikningen. Många dikningsföretag kom på obestånd 
vilket förvärrades av en nedåtgående lantbrukskonjunktur. I Michigan, Minnesota 
och Wisconsin kollapsade de fl esta drainage districts och övergavs i praktiken. 
Delstaterna kom i besittning av så gott som all våtmark. 1930- och 1940-talen såg 
sedan en utveckling i dessa stater där våtmarkerna började användas för rekreations-
ändamål. Dikningarna fi ck en viss förnyad fart mellan 1945 och 1975 beroende på 
strukturrationalisering och allmän ekonomisk tillväxt. Emellertid var det miljömed-
vetandet som slog igenom på 1960-och 1970-talen som kom att få störst betydelse 
för ändringar i landskapet. Från och med 1980-talet blev det relativt vanligt att 
återskapa våtmarker som efterliknade de naturliga. Den största delen av dessa var 
egentligen anlagda dammar på lantbruksfastigheter men vissa områden rekonstru-
erades också för att hysa våtmarksfåglar och annat djurliv. Översvämningar, såsom 
Mississippis senaste stora översvämning, 1993, har också medfört ett intresse av 
att planera för och avsätta vissa områden som översvämningsreservoarer. Prince, 
Hugh C. (1997), Wetlands of the American Midwest: A Historical Geography of 
Changing Attitudes, kap 6-8.
75 Merchant (1989), s. 56 ff.
76 Fens Restoration Project. Källa: http://www.english-nature.org.uk/news/na-
ture_for_people/. Hämtad 2006 12 28.
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1971. Djurliv och vattenkvalitet försämrades drastiskt efter detta och redan 
1992 startades Kissimmee River Project för att återskapa och restaurera 
området. Restaureringen innebär emellertid inte att släppa den mänskliga 
kontrollen, området skall kunna skötas, men med en ekologisk dimension 
också, är tanken.77

Våtmarker har, mot bakgrund av dess tidigare värdering som ointressant, 
varit föremål för förhållandevis lite forskning också i vårt land.78 När Jan 
Lindegren skriver om dikets betydelse som produktivkraft i historien är det 
det grävda diket på fastmark som han beskriver.79 I Sverige får Arne Fryksén 
betraktas som en pionjär på området med licentiatavhandlingen Debatten 
om vattenavtappningar och Hornborgasjöns sänkning – ett led i svensk 
jordbrukspolitik fram till mitten av 1800-talet, som kom 1973. Fryksén 
beskriver riksdagsdebatten och hur synen på dikningarnas nytta kom att 
prägla remissvar kring lagförändringar. Han avslutar med en beskrivning av 
turerna kring Hornborgasjöns första sänkningar.80 Frykséns analys visar att 
synen på dikningens välsignelse fi ck genomslag i förändrad lagstiftning och 
nya institutioner. Vatteningenjörskåren, som tillkom 1841, utgör ett exempel 
på detta förhållande.81

Hornborgasjön är ett tydligt exempel på ett våtmarkslandskap som om-
vandlats utifrån ideologiska övervägande. Etnologen Lars G Strömberg har 
skrivit en avhandling om människorna, utdikningen och utvecklingen vid 
Hornborgasjön. Denna avhandling är av särskilt intresse då han är den som 
kommer närmast min undersökning i ämnesvalet. Strömberg koncentrerar 
sig dock på hur olika grupper förhåller sig till sjön som objekt. Naturen i 
sig spelar en mindre roll i hans avhandling. Han beskriver hur olika grup-
per av aktörer genom sina förhållningssätt till naturen som resurs samspelat 
med Hornborgasjöns naturmässiga utveckling under framför allt 1900-talet. 
På den ena sidan stod företrädare för agrarkapitalistiska intressen, på den 
andra en välutbildad elit som företrädde den ideella naturvården. I fallet 

77 Kissimmee River Restoration. Källa: http://www.sfwmd.gov/org/erd/krr/. 
Hämtad 2006 12 28. För hela södra Florida se också Vileisis (1997), s. 167 ff, 
186–193, 231ff, 311 ff, 342 ff. Våtmarksrestaureringar i New Orleans är beskrivna 
av Colten, Craig E. (2002), ”Reintroducing Nature to the City: Wetlands in New 
Orleans” i Environmental History 7, 2, 2002.
78 I naturvårdsverkets regi har det publicerats inventeringar av svenska våtmarker, 
se t.ex. Statens naturvårdsverk (1983), Våtmarksinventering i sydvästra Sverige.
SMHI har gett ut en förteckning över sänkta och torrlagda sjöar i Sverige. Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut (1995).
79 Lindegren, Jan (1988), Varat, staten och diket: tre historieteoretiska uppsat-
ser
80 Fryksén, Arne (1973), Debatten om vattenavtappningar och Hornborgasjöns 
sänkning – ett led i svensk jordbrukspolitik fram till mitten av 1800-talet.
81 Ibid., s. 177–184.

Jörgen manus19.indd   36Jörgen manus19.indd   36 07-05-02   12.38.1007-05-02   12.38.10



37

Hornborgasjön drevs sänkningen igenom av en elit som önskade att exploa-
tera våtängarna som åkermark. Genom marksänkningen kom även här ett 
bibehållande av marken att kräva återkommande och omfattande arbeten. 
Sjösänkningsbolaget hade inte medel att åtgärda dessa och missnöje med 
avgifter fi ck de lokala bönderna att kräva antingen en översyn av avgifts-
systemet eller en restaurering av sjön. Restaureringsfrågan kom senare att 
drivas av Statens Naturvårdsverk. Kravet blev så småningom att återställa 
sjön till det utseende den hade haft före den fjärde sjösänkningen, d.v.s. före 
1902. Detta kom att anses som den optimala utformningen som fågelsjö.82 
Vi kommer i denna avhandling att se att fågelskyddet blir en viktig faktor i 
våtmarkers senare historia. 

Ekonomhistorikerna Ronny Pettersson och Sven-Olof Olsson behand-
lar sjösänkningsprojekt i södra Halland under 1800-talet.83  De visar på 
förändringar i lagstiftning och jordbruksinriktning och undersöker några 
av de tidigare projekten i regionen, hur de initierades och vilka som var de 
drivande aktörerna. Också deras beskrivna sjösänkningar initierades av de 
stora jordägarna i trakten.

Utanför den akademiska världen har några hembygdsföreningar publi-
cerat verk om våtmarker och dränering.84 Dessa studier visar på den stora 
omfattningen dessa landskapsförändringar haft.

De exempel som refererats om våtmarker som dikats ut för jordbruksän-
damål uppvisar några gemensamma drag. Länge ansågs dikning vara något 
mycket positivt vilken gjorde att stora arealer dränerades. Initiativen kom 
från en grupp besuttna jordägare. Så småningom uppstod problem genom att 
den vunna marken krävde fortsatta investeringar för att kunna utnyttjas som 
jordbruksmark. Vissa delar av den dränerade marken har sedan i modern 
tid åter gjorts om till våtmark.

Hjälmaren och Kvismaren – vår största sjösänkning
Jag ämnar alltså studera förändringarna i det landskap som omfattades av 
sänkningen av Hjälmaren och Kvismaren i slutet av förrförra seklet. Veten-
skapligt är detta landskaps historia sparsamt berört. Det har givits ut två 

82 Strömberg, Lars G. (1992), Var slutar en sjö? Livsvillkor och naturuppfattning 
kring Hornborgasjön 1900–1990.
83 Olsson, Sven Olof och Pettersson, Ronny (2002), ”Vattenavtappningsprojekt 
i Sydsverige – med fokus på Halland”, i Lindmark, Magnus, Olsson, Sven Olof, 
och Pettersson, Ronny (red), Miljö – ekonomi – historia: rapport från konferensen 
Miljöperspektiv i ekonomisk-historisk forskning på Varbergs fästning den 24–26 
mars 2000. Forskning i Halmstad, 6. 
84 Se till exempel Claeson, Hans och Björk, Sven (1999), Hornborgasjöns krö-
nika: 200 år med sänkningar, trätor och naturvård, Gustafsson, Kjell (1998), 
Jordhunger.
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jubileumsverk om sänkningen av Hjälmaren och Kvismaren. Till 75-årsmin-
net av sänkningen av sjöarna fi ck landsantikvarien Bertil Waldén av styrelsen 
för Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag i uppdrag att författa en 
minnesskrift. Den stora sjösänkningen kom ut 1940.85 Waldéns beskrivning 
är ett äreminne över sjösänkningen. Detta präglar framställningen. Fakta-
uppgifterna som presenteras stämmer dock så gott som alltid med tillgängligt 
källmaterial även om läsaren får ägna möda åt att kontrollera saken. I boken 
nämns att Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolags arkiv har använts, 
vilket verkar rimligt, men eftersom notsystem saknas går de enskilda uppgif-
terna sällan att kontrollera. Mycket av Waldéns framställning verkar bygga 
på sjösänkaren Gabriels Djurklous två propagandaskrifter i saken, samt 
dennes kortare beskrivning över sänkningsförloppet från 1902.86 Djurklou 
tycks i sin tur ha hämtat många av de äldre uppgifterna från en anonym 
skrift Sammandrag af äldre och nyare handlingar rörande Hjelmarens och 
Qvismarens sänkning vilken gavs ut i Örebro 1859.87  I Waldéns och Djur-
klous skrivningar var det en framsynt lokal elit som till fosterlandets nytta 
mödosamt lyckades driva igenom ett lyckat projekt. Mot sig hade de en 
bakåtsträvande allmoge, en ovillig andra kammare och redarintressen.

Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag gav 1977 ut ytterligare 
en jubileumsskrift, Den stora sjösänkningen, del II.88 Denna skrift har inga 
signerade artiklar. En redaktionskommitté ansvarade för innehållet. Fyra av 
dem var ägare av eller anställda på gods i Kvismaredalen. Den femte, Allan 
Thybell med ett förfl utet som journalist, kyrkoherde och ”hembygdskrö-
nikör”, fungerade som redaktör. Boken fortsätter där Waldén slutar och 
beskriver rapsodiskt delar av historien efter 1940. Denna historia handlar 
om vidmakthållandet av landskapet som åkermark och om arbetet för över-
svämningsskydd.

Sänkningen av sjöarna Hjälmaren och Kvismaren och dess landskap är 
som sagt med mycket få undantag beskriven av författare med vetenskapliga 
anspråk. I ett temanummer av ”Från bergslag och bondebygd”, Örebro läns 
museums årsbok 1999, fi nns artiklar av Jörgen Lennqvist om historien om 

85 Waldén, Bertil (1940), Den stora sjösänkningen.
86 Djurklou, Gabriel (1863), Hjelmaresänknings-frågan förr och nu, Djurklou, 
Gabriel (1876), Hjelmaresänkningsfrågan i sitt sista skede, och Djurklou, Gabriel 
(1902), ”Sänkningen af sjöarne Hjälmaren och Qvismaren: Historisk framställ-
ning”, i Jonsson, Johan Vilhelm (red), Örebro läns Kongl. Hushållnings-sällskaps 
historia 1803–1902 jämte öfversikt öfver landthushållningens utveckling inom 
länet under samma tid.
87 Sammandrag af äldre och nyare handlingar rörande Hjelmarens och Qvisma-
rens sänkning (1859). Waldén tillskriver Djurklou denna skrift men i styrelsepro-
tokollet för Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag den 29/11-1875 anges 
en person vid namn Morén som författare.
88 Thybell, Allan (1977), Den stora sjösänkningen del II.
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sjösänkningsprojektet fram till 187789 och av Monica Christiansson, om 
sänkningstiden samt frågan om böndernas anslutning till projektet.90 Lars 
Sellbergs bidrag handlar om den sjösänkande och folkminnesupptecknande 
adelsmannen Gabriel Djurklou.91

Forskningen om Hjälmaren och Kvismarens vattenhistoria behöver alltså 
kompletteras. Detta blir extra viktigt i skrivande stund då våtmarkerna ses 
som botemedlet mot övergödningen.92 Därför framstår en miljöhistorisk 
studie över våtmarkens ekologiska förändring, människors agerande och den 
förändrade synen på våtmarken även som dagspolitiskt relevant.

Perspektiv, metod och frågor
Vad är natur?
Som tidigare nämnts fi nns det av hävd en uppdelning av landskapets verk-
lighet i två dimensioner; natur och kultur. Utvecklingen över en lång tid har 
också sett till att mentalt cementera denna dikotomisering. Detta har varit 
ett etablerat förhållningssätt också i miljöhistoria. 

I denna studie kommer vi att få se fl era exempel på hur naturens krafter 
på olika sätt påverkar det av människor tänkta landskapet. Eftersom min 
avsikt är att undersöka det dynamiska samspelet mellan människan och 
omgivningen, använder jag därför endast begreppet natur, även om mänsklig 
påverkan är uppenbar. 

Naturen får en annan roll då begreppen natur och kultur får förändrade 
innebörder. Historikern Jean L. Manore menar i sin studie över vattenkraf-
tens utbyggnad att man bör förstå att naturen kan verka som aktör och inte 
bara som ett hjälplöst offer eller betydelselös bakgrund. Ett sådant synsätt 
ger en mycket bättre förståelse av en utveckling än om man som tidigare 
enbart beaktat politiska och ekonomiska aspekter.93

Med detta som utgångspunkt får alltså naturen, organisk eller oorganisk, 
en annan roll i undersökningen och analysen. Jag menar att det går att be-

89 Lennqvist, Jörgen (1999), ”Motsträviga bönder och vidlyftiga herrar: prologen 
till den stora sjösänkningen av Hjälmaren och Kvismaren 1878–1888”, i Skoghäll, 
Lars (red), Från bergslag och bondebygd 1999.
90 Christiansson, Monica (1999), ”Intet annat än en större afdikning: Sveriges 
mest omfattande sjösänkningsföretag”, i Skoghäll, Lars (red), Från bergslag och 
bondebygd 1999. 
91 Sellberg, Lars (1999), ”En tarvlig bonde och ett sexkvarters dike: Gabriel Djur-
klou och sänkningen av Hjälmaren och Kvismaren”, i Skoghäll, Lars (red), Från 
bergslag och bondebygd 1999.
92 Se t.ex. Naturvårdsverket (1997), Kväve från land till hav: huvudrapport. Hur 
den kemiska avskiljningen av närsalter går till i våtmarker beskrivs i Tonderski 
(2002), kap 4 och 5.
93 Manore (1999), s. 4 ff.
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trakta naturen som aktör, men en aktör som till skillnad från andra inte har 
någon avsikt med sitt agerande. Ett samspel sker mellan intentionella aktörer 
som individer, grupper och institutioner, å ena sidan, och naturkrafter utan 
intentioner, å den andra. Min ambition är att studera hur Hjälmarens vat-
tensystem samagerade med de människor som försökte gå i takt med den 
dominerande åsikten om naturens roll i samtiden.

Worster och hans tre teman
Amerikanen Donald Worster menar att miljöhistoria bör skrivas med ett så 
holistiskt perspektiv som möjligt. Vi är redan bekanta med de tre teman som 
enligt Worster bör ingå i en helhetsbeskrivning. För det första gäller det att 
förstå och beskriva hur naturen har sett ut och fungerat. Det andra temat krä-
ver en undersökning av mötet mellan människa och natur. Som en del av den 
andra nivån ingår socioekonomiska-, produktions- och maktförhållanden. 
Det tredje och sista temat förutsätter en undersökning av den mentala bilden 
av naturen; att klarlägga vilka föreställningar och värderingar av naturen och 
människans roll i densamma som fi nns under olika perioder. Dessa nivåer 
eller teman skall dessutom betraktas som en helhet, menar Worster. 94

Det har framförts kritik mot Worsters tematiseringar från fl era håll. För 
det första har kritiken kommit från dem som kanske inte ser något pro-
blem med ett dikotomiserat förhållningssätt, och kritiken har gått ut på att 
Worsters tematiseringar skulle medföra alltför omfattande och egentligen 
omöjliga krav på en forskare. De har då också menat att Worster knappast 
har fått några efterföljare.95 För det andra har postmodernt inspirerad kritik 
menat att det objektiva begreppet ekologi i sig är en social konstruktion 
och att Worsters modell befäster en traditionell uppdelning mellan natur 
och kultur.96

Jag menar också att Worsters modell innebär en risk för ett alltför diko-
tomiserat tänkande, men jag väljer ändå att använda hans tematiseringar 
för att strukturera frågeställningar och därmed även undersökningen. Den 
största förtjänsten är som jag tidigare uttryckt att Worsters modell fångar 
verkligheten på ett sätt som människor kan relatera till. Det har i människors 
medvetande och föreställningar funnits en relation mellan begreppen, natur 

94 Worster (1993), s. 5 f och Worster (1988), s. 293.
95 McNeill (2003), s. 38 f, Lundgren (2003), s. 204 f.
96 Asdal anser att ekologi inte kan göras synonymt med naturen och att varken 
begreppen natur eller ekologi är självklara begrepp att grunda en historieskrivning 
på. Ekologin i sig har däremot en historia.  Ekologin blev en infl ytelserik vetenskap 
först under efterkrigstiden och det är det amerikanska industriella komplexet som 
möjliggjorde den ekologiska kunskapsbankens tillväxt.  Den viktigaste enskilda 
instansen i detta var American Atomic Energy Comission som fi nansierade under-
sökningar om hur radioaktivitet förfl yttade sig i näringskedjan. Asdal menar att 
ekologiska undersökningar i lika hög grad baserar sig på modern managementteori, 
som på tron att naturen strävar efter ett jämviktstillstånd. Asdal (2003),63 f.
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har defi nierats i relation till kultur.97 Worsters nivåer kan alltså mycket väl 
användas av pedagogiska skäl för att göra en omvärld begriplig och för att 
i slutändan kunna göra en fullständigare analys. 

Jag kommer dessutom att ta min utgångspunkt i det tvedtska resonemang-
et där samspelet mellan människa och natur innebär att både de naturliga 
förutsättningarna, vattnets fysiska kontinuitet och de människor som kunnat 
genomföra förändringar i Hjälmarens och Kvismarens stränder och våtmar-
ker är viktiga för analysen. Ambitionen är att genomföra undersökningen 
kring alla Worsters teman, även om den empiriska tyngdpunkten kommer att 
vila på de mänskliga aktörernas handlingar, delvis därför att det som beva-
rats till eftervärlden är protokoll och andra handlingar som de ansett värda 
att bevara.  Alla tre nivåer kan således av källmässiga skäl inte ges samma 
empiriska utrymme. Det första temat, naturen, blir av denna anledning det 
minst undersökta. Även om jag eftersträvar att beakta alla de tre nivåer som 
Worster pekar ut, hamnar fokus på aktörerna och idéerna.

Analysen av aktörer som förändrat landskapet sker på tre olika nivåer: 
samhälls-, grupp- och individnivå. På samhällsnivån studeras institutionernas 
roll där teorin om formativa moment och spårbundenhet används i analysen. 
Regimteorin är central på gruppnivån och på individnivå står Bourdieus 
kapitalbegrepp i fokus för analysen.

Aktörerna och den samhälleliga analysnivån
Forskning om människa och samhälle har sedan länge uppehållit sig kring 
hur förhållandet mellan struktur och aktör skall förklaras. Hur har samhäl-
lets organisation och föreställningarna om detta kommit att sätta ramar för 
individens möjligheter att handla? Hur och i vilken mån har människan, den 
enskilde eller grupper av aktörer, haft möjlighet att genomföra förändringar 
som överskridit dessa ramar?

Ett sätt att studera ett samspel mellan strukturer och aktörer är att studera 
institutioners betydelse. I statsvetenskaplig forskning, men också bland his-
toriker, har intresset för institutionernas roll i samhällsutvecklingen fått en 
pånyttfödelse, bland annat genom den så kallade ny- eller neoinstitutionalis-
men. En institution ger en strukturell ram för ett samhälle påpekar man. Den 
har både formella aspekter, såsom lagar, och informella, såsom normer om 
hur människor skall bete sig. Den bestämmer därmed spelregler för hur en 
aktör skall agera. Den anger en rationalitet som innebär att inte alla tänkbara 
handlingsalternativ behöver beaktas eller alla konsekvenser av fattade beslut 
övervägas. Institutionen skapar också en gemensam värdemässig grund för 

97 Användningen av dem skulle kunna liknas vid hur man ser på kön inom genus-
forskning. Även om forskaren inte håller med om att kön är en biologisk produkt, 
kan det ändå användas som analysverktyg på grund av den innebörd som det ges 
av människor i sammanhanget. Se t.ex. Lundgren-Gothlin, Eva (1999), Kön eller 
genus?
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aktörerna. Institutionen har alltså svaret på vad man bör och vad man skall 
göra. Den innehåller både normer och konventioner.98

Institutioner ger med andra ord en grund för kontinuitet. Men hur och 
varför sker då förändringar? Seymor Lipset och Stein Rokkan menade 1967 
att vid speciella tidpunkter, s.k. crucial junctures, har strukturer varit möj-
liga att förändra. De utskiljer tre betydelsefulla sådana; reformationen, den 
demokratiska revolutionen med början i Frankrike 1789, samt den industri-
ella revolutionen.99 Bo Rothstein menar att vid speciella tillfällen, formativa 
moment, kan aktörer förändra den historiska utvecklingen genom att skriva 
om spelreglerna för institutioner. Speciella händelser, som inte behöver vara 
av den magnitud Lipset och Rokkan anger, utlöser en institutionell kris 
som gör det möjligt för aktörer att handla och förändra. Den institutionella 
strukturen kan förändras eller ersättas med en annan.100

Den kanadensiska forskaren Jean L. Manore använder ett likartat be-
grepp, cross-current, i min översättning motström, för att beskriva tillfällen 
då det är möjligt att förändra ett tekniskt system där landskapet ingår som 
en komponent. Hon menar att egenskaper hos politiska ledare, teknologiska 
innovationer, men också icke intentionella händelser som till exempel extrem 
torka kan vara motströmmar som kan förändra det sammanfl ätade syste-
met.101 Naturkrafterna kan alltså i sig ge upphov till formativa moment.

För att förklara hur tidigare åtgärder påverkar senare handlingsutrymme 
har begreppet path dependency myntats, ett begrepp som fått fl era översätt-
ningar till svenska där jag väljer att använda uttrycket spårbundenhet.102 
Denna spårbundenhet uppkommer till följd av investeringar i nya tekniska 
system eller i värdesystem och innebär att utvecklingen endast sällan byter 
riktning. Detta händer vid de formativa moment då organisatoriska eller 
tekniska lösningar uppenbarligen är ifrågasatta. Vid sådana tillfällen kan 
mentala kartor också ritas om. I samband med de formativa momenten, när 
fältet plötsligt öppnas för helt nya lösningar, fi nns möjlighet för aktörerna 
att genomföra förändringar beträffande spårets inriktning eller till och med 
att byta spår. Spårbytet kräver att ett antal aktörer kan ena sig om nya inves-
teringar. Innan det nya handlingsmönstret institutionaliserats är det möjligt 
för en enskild aktör att handla jämförelsevis fritt. Därefter ger redan gjorda 
investeringar och tekniska lösningar upphov till en ny spårbundenhet. Spår-

98 Bro, Anders (2000), Från hälsovård till miljöskydd: en historisk institutionell 
analys av kommunal ansvarsutveckling, s. 28 f. och Lagergren, Fredrika (1999), På 
andra sidan välfärdsstaten: en studie i politiska idéers betydelse, s.12 ff.
99 Lipset, Seymour Martin och Rokkan, Stein (1967), Party systems and voter 
alignments: cross-national perspectives, s. 37 f.
100 Rothstein, Bo (1992), Den korporativa staten: intresseorganisationer och 
statsförvaltning i svensk politik och s. 17 f. Bro (2000), s. 35 f.
101 Manore (1999), s. 6.
102 Bro (2000), s. 35 ff. Premfors, Rune (1999), Sveriges demokratisering: ett 
historisk-institutionalistiskt perspektiv, s. 8 ff. 
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bundenheten gör att det etablerade systemet kommer att fortleva längre än 
vad som i efterhand framstår som förnuftigt. Det fi nns nästan regelmässigt 
ett starkt motstånd mot spårbyte.103

Jag studerar berörda institutioner som en tidsbunden samling av aktörer, 
som delar en vedertagen sanning, en vision, om det rätta landskapsutnytt-
jandet, och hur denna tanke bör förverkligas. Studier av våtmarkens historia 
får peka ut de formativa moment där en ny inriktning av detta landskaps 
användning kunnat genomföras. Spårbundenheten är en viktig faktor för att 
förstå och analysera hur landskapssystemet etableras.
  
Analys på gruppnivå
Den brittiska Nilregionen skapades av en auktoritär makt med överlägsen 
militär styrka. Det innebär att regionens utveckling kan analyseras utifrån 
ett klassiskt weberianskt maktperspektiv; A har makt att få B att göra något 
den annars inte skulle ha gjort. I den koloniala situationen kan man på ett 
direkt sätt studera den makt som utgick från London.104 I den historiska verk-
lighet jag studerat har ett sådant endimensionellt maktförhållande inte varit 
rådande. För det första har ingen aktör disponerat maktmedel motsvarande 
den brittiska kolonialmakten. Men maktfördelningen har också av rent admi-
nistrativa skäl skilt sig från det brittiska imperiets. I Sverige har det visserligen 
funnits rikstäckande lagstiftning som satt gränser för vilka förändringar som 
kunnat göras. De olika regionala indelningarna i län och kommuner har 
dock, under den period som undersökningen omfattar, medfört att det inte 
funnits någon reell möjlighet för staten att beakta hela vattensystem. Områ-
det har ingått i ett fl ertal administrativa enheter som försvårat för dem som 
velat skapa ”naturliga” regioner likt den brittiska Nildalen. Hjälmaren, som 
tillhör det avrinningsområde som mynnar i Stockholm, delas av tre län. Även 
efter de senaste kommunsammanslagningarna under tidigt 1970-tal är det ett 
stort antal kommuner som ligger inom Hjälmarens avvattningsområde. Det 
har med andra ord inte funnits någon aktörsgrupp som i ensamt majestät 
kunnat genomdriva sina önskemål om förändring.

Statsvetaren Clarence Stones studie av beslutsprocessen i staden Atlanta 
är av särskilt intresse i detta sammanhang. Stone är inte primärt intresserad 
av vem eller vilka som har makt över andra. Han är intresserad av att få 

103 Ekonomhistorikern Lennart Schön menar i sin ekonomiska historik över Sve-
rige under 1800- och 1900-tal att redan gjorda investeringar i teknik och utrustning 
leder till att efter hand föråldrad teknik och produktion kommer att bevaras. I ett 
försök att rädda tidigare investeringar kommer införandet av ett nytt system att så 
länge som möjligt skjutas på framtiden Schön, Lennart (2000), En modern svensk 
ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel, s. 21 ff.
104 Jag är medveten om att detta är en förenkling men den koloniala situationen 
innebar ändå ett betydligt mer Weberianskt förhållande än vad som rått i Sverige 
under den undersökta perioden.
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veta hur det kommer sig att saker och ting åstadkoms i de fall där många 
aktörer med delvis eller helt motstridiga intressen är inblandade. Eftersom 
ingen grupp i ett sådant läge ensam kan driva igenom sina önskemål krävs 
att fl era saker sammanfaller. För det första krävs det att en grupp av aktö-
rer, som kan vara både individer och institutioner, kan bilda någon form av 
koalition som har sin grund i ett gemensamt intresse. För det andra krävs 
det att denna koalition av aktörer kan utveckla sina gemensamma intressen 
till en vision som kan delas av alla. De som ingår i koalitionen måste sedan 
skapa gemensamma mål utifrån denna vision. För det tredje krävs det att 
koalitionen lyckas med att mobilisera tillräckliga resurser. Denna resursmo-
bilisering kan bestå såväl av ekonomiska resurser som av resurser i form av 
vetenskaplig expertis. Det är dessutom viktigt att koalitionens aktörer har 
tillgång till strategiska positioner för beslutsfattandet, d.v.s. har tillgång till 
institutionella resurser. En koalition som varar över tid och som får saker 
genomförda utvecklas, med Stones språkbruk, till en regim som har ”power 
as a capacity to occupy, hold, and make use of a strategic position”. Den 
kännetecknas bland annat av att det övergripande målet för verksamheten 
internaliserats i så hög grad att de samverkande aktörerna aldrig behöver 
ifrågasätta eller ens diskutera det. 105

Regimteorins grundantagande är att det inte fi nns något enskilt maktcen-
trum med hegemonisk ställning och därför menar jag att det i regimteorin 
också antas att det då fi nns utrymme för motstånd. Jag menar att en koali-
tion, som har uppnått en maktposition, där den utvecklats till en regim som 
får saker gjorda, kan karakteriseras som en regim även om den kan stöta 
på visst motstånd. När olika grupper av aktörer och institutioner skall enas 
om ett gemensamt mål, fi nns det alltid andra grupper som utesluts och som 
kan protestera och bjuda motstånd. Poängen med regimen är att den, trots 
motstånd, får saker att hända. 

Ett regimteoretiskt resonemang kommer alltså att användas för att ana-
lysera hur utvecklingen av landskapet har kunnat styras i den önskade rikt-
ningen av vissa grupper av aktörer.

Forskning har på senare år uppmärksammat de informella nätverkens 
betydelse i olika sammanhang.106 Det är i samband med dessa jag menar 
att kapitalbegreppet är användbart. En koalition kan uppstå ur ett nätverk 
som har sin utgångspunkt i ett gemensamt intresse. Det är troligt att nätverk 
föregår en koalition. Nätverk uppstår mer eller mindre spontant och behöver 
från början inte ha någon tydlig avsikt. Nätverket kan, när tillfälle så ges, 

105 Stone, Clarence N. (1988), ”Preemptive power: Floyd Hunter’s ”Commu-
nity Power Structure” Reconsidered” i American Journal of Political Science  32,  
1988, s. 83, 102, Stone, Clarence N. (1989), Regime Politics: Governing Atlanta, 
1946–1988, s. 230.
106 Se t.ex. Hasselberg, Ylva, Müller, Leos och Stenlås, Niklas (2002), ”Åter till 
historiens nätverk”, i Gunneriusson, Håkan (red), Sociala nätverk och fält.
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däremot börja arbeta för ett mål som ligger i enlighet med dess intresse och 
utvecklas då till en koalition. Medlemskapet i en koalition förutsätter att 
individen i nätverket har resurser att bidra med som kan främja det gemen-
samma intresset.

Översatt till mitt fall är alltså en gemensam syn på naturen förutsättningen 
för att koalitionen/regimen skall fungera. Visionen blir uttrycket för hur na-
turen betraktas. I detta ligger också ett antagande om hur den bör fungera. 
Detta innebär alltså att perspektivet också ger en utgångspunkt för analys 
av Worsters tredje tema; föreställningen om naturen.

När vi försöker att förstå förändringen av landskapet kan vi studera hur 
staten i sin styrning sätter ramarna för de grupper som försöker ändra ut-
formningen av det. Inom statsvetenskaplig governanceforskning hävdar man 
att det har skett en förändring från ett tillstånd de kallar government till go-
vernance. Med government menas att staten är en ensam, dominerande aktör 
i en hierarkisk statlig styrningskedja. Governance, däremot, är en styrning 
där fl era icke-offentliga aktörer, till exempel olika organisationer, tillsam-
mans med det offentliga i form av stat och/eller kommuner och landsting 
samverkar och formar politiken. Detta beror på att politikens områden har 
förändrats och nya politikområden har växt fram. Statsvetare talar i detta 
sammanhang om tre generationers politikområden. Den första generationens 
politikområde har vi när den representativa demokratin tillkommer med 
allmän rösträtt och parlamentarism med mera. Den andra generationens 
politikområden hänger samman med fördelning av välståndet. På svensk 
botten handlar det om den starka statens framväxt och bygget av det svenska 
folkhemmet – välfärdsstaten med exempelvis arbetsmarknadspolitik, utbild-
ningspolitik, regionalpolitik m.m. Den tredje generationens politikområden 
handlar att lösa ”nya” samhällsproblem som miljö- och jämställdhetsfrågor. 
Det kan också handla om hållbar utveckling och klimat- och folkhälsofrågor 
som är områden som staten inte ensam klarar av och som kräver insatser 
från många.107

Analys på individnivå
En förutsättning för att ”saker och ting ska åstadkommas” är att aktörerna 
kan förena de nödvändiga resurserna, men sammansättningen och arten 
av resurser varierar beroende på vad som faktiskt ska åstadkommas. Här 
kan Pierre Bourdieus kapitalbegrepp bringa klarhet. Kapital är allt som ger 
upphov till erkännande från andra människor och som därmed ger möjlig-

107 Pierre, Jon och Peters, B. Guy (2000), Governance, Politics and the State, 
s. 65 f. Montin, Stig (2007), ”Kommunerna och klimatpolitiken – ett exempel på 
tredje generationens politikområden” i Statsvetenskaplig Tidskrift, årg. 109, nr 
1 (37–57). Se även Strömberg, Thord och Elander, Ingemar (2001), ”Från lokala 
välfärdsregimer till fragmenterade partnerskap”, i Elander, Ingemar (red), Den 
motsägelsefulla staden: vardagsliv och urbana regimer.
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het till infl ytande i olika former. Bourdieu talar om resurser som möjliga att 
analysera i olika kapitalformer. Det sociala kapitalet härrör från släktband, 
vänskapsförbindelser, kontakter med gamla skolkamrater och med medlem-
mar av den egna kåren. Relationerna till andra i gruppen bestäms av hur 
det sociala kapitalet är fördelat och hur lojalitet och informella rättighets-
system upprätthålls. En aktörsgrupp kan genom sitt sociala kapital få med 
sig andra grupper i sina strävanden. En annan form av kapital är det kultu-
rella kapitalet som förutom formella akademiska meriter består av tillgång 
till kultiverat språkbruk och förtrogenhet med den erkända kulturen. Det 
ekonomiska kapitalet, tillgång till materiella medel och kännedom om de 
ekonomiska spelreglerna, är naturligtvis viktigt. Till detta kan även läggas 
det symboliska kapitalet. En tillgång som fungerar om den tillerkänns något 
värde. Bourdieu talar också om ett allmänt vetenskapligt kapital med vilket 
han menar den status som vetenskapen tillerkänns. Bourdieau ser att vad 
individer uppskattar, deras smak, fungerar som en kod för att skapa sociala 
relationer.108 

Kapitalbegreppet kommer alltså att användas för att förklara varför män-
niskor kan tänkas komma att ingå i vissa koalitioner och hur dessa i sin tur 
kommer att kunna samla tillräckligt med resurser för att driva utvecklingen i 
önskad riktning. Typen av nödvändigt kapital, och därmed också koalitioner-
nas sammansättning, kan variera beroende på den uppgift som skall lösas.

Avhandlingens frågor
Avhandlingen behandlar alltså förändringarna i våtmarken och hur dessa 
åstadkommit samspel mellan aktörerna, det omgivande samhället och natu-
rens krafter i utformningen av landskapssystemet. De konkreta forsknings-
frågorna grupperas kring Worsters tre teman:

Naturtemat: Hur har de ekologiska och fysiska förhållandena sett ut un-
der de olika perioderna och hur har det påverkat de medvetna aktörernas 
handlande? Frågan går också att vända på: Hur har aktörerna förändrat 
landskapet och hur har de fysiska förutsättningarna och ekologin förändrats 
i och med detta?

Aktörstemat: Hur påverkar den fysiska placeringen vid vattendraget, upp-
ströms eller nedströms, aktörernas handlanden? Vilka typer av resurser har 
krävts för att genomföra landskapsförändringar och hur har koalitioner av 
aktörer bildats? När och varför har de avgörande stegen mot dessa föränd-
ringar tagits?

108 Bourdieu, Pierre (1999), Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori, kap 
1 och 2, 79 ff, 135 f, Bourdieu, Pierre (1997), Kultur och kritik: anföranden, 67 
ff, Carle, Jan (1995), ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion”, i Mån-
son, Per (red), Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker, 384 ff, 
Broady, Donald (2002), ”Nätverk och fält”, i Gunneriusson, Håkan (red), Sociala 
nätverk och fält, s. 53 f.
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Idétemat: Vilka visioner har koalitionerna av aktörer kunnat enas om? 
Hur har ett normalt tillstånd defi nierats vid olika tidpunkter? Hur har en 
förändrad syn på våtmarkernas användning påverkat det institutionella ram-
verket?

Källor och material
Tre skilda grupper av aktörer har vid olika tider varit med om att omforma 
det landskap som avhandlas i denna studie. Under sjösänkningsperioden 
samlades aktörerna kring målet att få sänkningen till stånd. De viktigaste 
källorna till denna historia fi nns i arkivhandlingarna från Hjälmarens och 
Kvismarens Sjösänkningsbolag som förvaras i Örebro stadsarkiv.  

Till den grupp av aktörer som enades om att försöka bevara sänkningens 
vinster anslöt sig under 1940-talet staten, främst via länsstyrelsen i Örebro 
län. Lantbruksnämndens arbeten för att utreda och genomföra torrlägg-
ningen fram till mitten av 1970-talet fi nns dokumenterade i Länsstyrelsen i 
Örebro läns arkiv.  

Under 1960-talet började en annan typ av aktörer samarbeta mot nya 
mål för landskapets användning. I centrum för denna koalition återfi nns 
Föreningen Kvismare Fågelstation vars arkiv bevaras på Arkivcentrum Öre-
bro län. Föreningstidskriften ”Fåglar i Kvismaren” samt informationsblad 
till medlemmarna har också varit ett viktigt källmaterial. De restaurerande 
ornitologerna har också lämnat källmaterial genom Erik Rosenbergs perso-
narkiv i Arkivcentrum Örebro län. Jag har också gjort ett antal intervjuer 
med personer som har varit, och ibland fortfarande är, aktiva i Föreningen 
Kvismare Fågelstation.

Koncentrationen till koalitionernas huvudaktörer är motiverad eftersom 
det blev deras lösningar och tankar som kom att genomdrivas. Men avgräns-
ningen är förstås inte problemfri. Ett ensidigt källmaterial är naturligtvis 
tendentiöst. Aktörerna anser sig själva sitta inne med svaren på hur just detta 
landskap skall omvandlas på det bästa av alla sätt. Materialet innehåller 
naturligtvis också ett vanligt källproblem vid forskning utifrån bevarade mö-
tesprotokoll. Enigheten och samstämmigheten som ofta genomsyrar många 
mötesprotokoll har många gånger tonat ned konfl ikter som faktiskt fanns.

Avhandlingen kan därför inte göra anspråk på att undersöka det politiska 
beslutsfattandet i sina många detaljer och nyanser. Ambitionen är i stället 
att skriva en berättelse där de institutionella aktörernas agerande sätts in i 
en bred, miljöhistorisk kontext.

Vattnets fl öde genom Kvismaren och Hjälmaren blir den regionala av-
gränsningen. Detta fl öde kan ses som den blå tråd som också håller samman 
avhandlingen över tid.
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Avhandlingens fortsatta disposition
Fortsättningsvis kommer jag att ge mig ut i det empiriska landskapet.  Be-
rättelsen om våtmarkens utveckling under de nära två sekel avhandlingen 
omspänner är indelad i tre perioder. Dessa perioder är valda utifrån händelser 
i landskapets historia: sjösänkning, torrläggning och våtmarksrestaurering. 

I den avslutande femte delen gör jag en analys utifrån de tre teman Donald 
Worster identifi erat. 
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Sänkningens tid – att förändra ett landskapssystem

Ända sedan landet vid Hjälmaren och Kvismaren steg upp ur havet har 
människor brukat detta landskap. Ett extensivt brukande med höslåtter och 
bete formade en naturtyp som varade över en mycket lång tid.109 En serie 
händelser under 1800-talet förändrade emellertid landskapet radikalt. Vi 
börjar med att behandla sjösänkningsområdets natur och människor fram till 
dess att sänkningen var genomförd, för att se hur dessa faktorer samspelat 
i landskapsförändringen.

Det gjordes tidigt fl era försök till sänkning av Hjälmaren. Dessa initiativ 
bildar upptakten till den slutliga sänkningen som är kapitlets huvudtema.

 

Landskapet och människorna före sänkningen
Människor tog avhandlingsområdets landskap i besittning och både land-
skapet och samhället utvecklades i växelverkan mellan naturkrafter och 
människor. Landskapsutnyttjandet styrdes också av föreställningarna om 
hur relationen mellan människan och landskapet ansågs vara. Hur skulle 
landskapet brukas på bästa sätt? Kapitlet inleds med en beskrivning av de 
naturförhållanden som människorna delvis format redan tidigare.

Hjälmarens avrinningsområde
Hjälmaren är en del av det avrinningsområde som mynnar ut i Saltsjön vid 
Stockholms sluss och ström. Hjälmarens vatten kommer till två tredjedelar 
från Svartån och Täljeån och alltsammans rinner ut i Mälaren via Eskilstu-
naån.110 

Hjälmarens avrinningsområde omfattar 3569 km2. Svartån avvattnar den 
till ytan största delen, 1348 km2. Täljeån som till sist rinner genom Kvisma-
redalen avvattnar ett drygt hälften så stort område, 795 km2. Marken som 
kom att omfattas av sjösänkningen låg nära Hjälmarens ytvattennivå. På 

109 Lindstén, Carl Anders (2001), En resa i tiden: från den stora smällen till Mo-
sjömadonnan: en populärpedagogisk skildring av ett stycke Mellansverige från 
tidernas begynnelse till medeltiden.
110 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (1995), s. 154 f. Hjälmar-
utredningen 1976 (1979), Ändrad vattenhushållning i Hjälmaren: betänkande, s. 
22.
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Täljeåns två mil långa sträcka från Almbro till mynningen i Hjälmaren var 
det naturliga fallet endast dryga halvmetern.111

Hjälmarens vattenstånd
Hjälmaren var före sänkningen en oreglerad sjö vilket ofta innebar kraftiga 
svängningar i vattenståndet. Även om människor sedan lång tid tillbaka hade 
byggt i utloppet fanns ingen medveten styrning av sjöns vattenstånd. Strän-
dernas utseende skiljde sig från nutidens. Nu, då vattenståndet inte varierar så 
kraftigt är stränderna klädda i ett fl era hundra meter tjockt bälte av bladvass. 
Förr kunde isen i den oreglerade sjön bearbeta bottnen och riva upp vassens 
rötter. En annan faktor som gynnat växligheten är naturligtvis också det 
ökade tillskott av näringsämnen som sjön fått ta emot under modern tid.

Vattenståndsuppgifterna för Hjälmaren visar inte något entydigt möns-
ter. Ett diagram över sjöns vattenstånd mellan åren 1816 och 1861 visar 
vattenståndets variation före sänkningen och regleringen. I början av april 
1818 nådde vattnet upp till 24,06 meter över havet, och i slutet av oktober 
följande år 22,47 m.ö.h., en skillnad på 1,59 meter. Dessa är det högsta 
respektive lägsta rapporterade vattenstånden för den redovisade perioden. 
En nästan lika stor variation är angivet för åren 1853 och 1854. Betydligt 
vanligare var dock att variationerna höll sig inom 60 centimeter.112 Detta 
intervall valdes också senare som sjöns regleringsamplitud, den nivå inom 
vilken vattenståndet skulle få variera. Jag menar att det fi nns skäl att miss-
tänka att det var denna mätserie som utgjorde grunden för bestämmanden 
av Hjälmarens reglering. Ett liknande diagram som sträcker sig till 1882, 
fi nns också, men detta innehåller vattenståndsuppgifter där Arninge märke 
är referensen. Arninge märke, vid inloppet till Hjälmare kanal, har fi gurerat 
som fi xpunkten vid resonemang om Hjälmarens vattenstånd sedan mitten 
av 1700-talet.113

Vårfl oden var vanligen intensiv. Vattnet både steg och sjönk undan relativt 
snabbt. Vårfl odens utsträckning kunde dock variera från några veckor till 
fl era månader. Tidpunkten när den inträffade varierade också. Hjälmarens 

111 Hjälmarutredningen 1976 (1979), s. 22. från tabell 4:2. Karlsson, V. (1873), 
Beskrifning till kartbladet ”Segersjö”, s. 6.
112 Lantbruksnämnden i Örebro län, Lantbruksingenjören. Handlingar rörande 
Kvismaredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:2.  ”Curva 
utvisande förändringarne i sjön Hjelmarens vattenstånd, enligt iakttagelser hvarje 
söndag vid Hjelmare slussverk.” På bladet står antecknat att det är en kopia från Sv. 
Geol. Unders: Bladet ”Arboga”. Några av åren saknar dock uppgifter. Uppgiftslös 
är 1839, samt åren 1843–1845. En lucka fi nns också från augusti 1827–maj 1828. 
113 Laurell, Pehr (1885a), Sjöarne Hjelmarens och Quismarens sänkning: Teknisk 
och ekonomisk redogörelse, Tabell 1. ”Vattenstånd i Hjelmaren”.
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lägsta vattenstånd inträffade vanligen i slutet av november. Sedan ökade vat-
tenståndet successivt till våren. Endast år 1838 hade enbart en höstfl od.114 

En överslagsberäkning av hur lång tid som vattenytan befunnit sig över 
Arninge märke visar att det mellan 1816 och 1842, skedde cirka 45 pro-
cent av tiden. För åren 1846 till 1861 skedde detta endast för ungefär 30 
procent av tiden. Det som går att utläsa ur sifferserierna är grupper av år 
med en viss likhet i klimat. Översvämningsåret 1853 följdes av sex år med 
lågt vattenstånd.115 Detta sammanfaller i tid med att det sista initiativet till 
sjösänkningen rullade igång. Senare i undersökningen återkommer vi till re-
sonemang om det naturliga vattenståndet. Här räcker det med att konstatera 
att det för åren 1862–1882 var sju år som innebar vårfl oder som översteg 
Arninge märke.116

Täljeån slingrade sig fram genom Kvismaredalen. Den rann genom de 
bägge Kvismaresjöarna. Västra Kvismaren hade ett maximalt djup på un-
gefär en och en halv meter. Botten bestod av djup dy och den omgavs av 
sanka och om sommaren ofta översvämmade stränder.117 Östra Kvismaren 
omgavs också av våta sankmarker.118 Vattendjupet var omkring två meter 
som mest.119

114 Ibid.,
115 Lantbruksnämnden i Örebro län, Lantbruksingenjören. Handlingar rörande 
Kvismaredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:2.  ”Curva 
utvisande förändringarne i sjön Hjelmarens vattenstånd, enligt iakttagelser hvarje 
söndag vid Hjelmare slussverk.” 
116 Laurell (1885a), Tabell 1. ”Vattenstånd i Hjelmaren”.
117 Lagerholm, Pehr Didrik (1851), Om Stora Mellösa och Norrbyås socknar i 
Nerike, s. 2.
118 Lagergren, Claes (1922), Mitt livs minnen, s. 23.
119  Laurell (1885a), Pl. 23. ”Qvismaredalen med längdprofi l och genomskärningar 
af afl oppskanalen”.
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Kvismaresjöarna före sjösänkningen. Notera att byarna i området ännu inte är 
skiftade. Kartan visar alltså förhållandena för 1800-talets första hälft.

Källa: ”Delförstoring av ”Karta öfver Hjelmarens stränder” ur Sammandrag af 
äldre och nyare handlingar rörande Hjelmarens och Qvismarens sänkning (1859), 
Reproduktion: Ulf Lundin, Kungl. biblioteket

Det landskap och de ekologiska förhållanden som fanns i undersökningsom-
rådets landskap vid tidpunkten för sänkningen var resultatet av en historisk 
process. De var präglade av ett långvarigt brukande. Djurarter har kommit 
och gått. Särskilt stor har förändringen varit, även i äldre tider, för fågelfau-
nan. Den biologiska mångfald som kännetecknade odlingslandskapet strax 
före det moderna jordbrukets genombrott var av allt att döma resultatet av 
formen av markutnyttjande, extensivt ängsbruk.

I det förindustriella och lågintensiva jordbruket bestod huvuddelen av 
åkerarealen av äng och då i stor utsträckning av våtare mark, s.k. sidvalls-
äng. På denna våta och om vårarna översvämmade äng tog man vanligtvis 
merparten av höet som användes till vinterfoder åt kreaturen. Andelen äng 
varierade efter de naturliga förutsättningarna för jordbruk och var störst i de 
rena skogsbygderna, men även i trakter med bättre jordmån var övervägande 
delen av marken äng.120

120 Hannerberg, David (1971), Svenskt agrarsamhälle under 1200 år: gård och 
åker, skörd och boskap, s. 31 ff. Detta gäller fram till 1800-talets början. 1865 har 
andelen äng sjunkit omkring halva arealen i förhållande till åkern. Hannerberg, 
som för övrigt bygger på Närkematerial, menar att det både är de jordbrukstekniska 
framstegen och laga skiftet som är orsaken till detta. En utfl yttad gård behövde 
utöka åkerarealen genom nyodling.
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Kartmaterial från 1600-talet och framåt från Kvismaredalen visar att i 
princip all kärrmark som kunde användas brukades. Det fl acka och delvis 
sumpiga landskapet användes till ängsmark.121  Ängsarealen var som tidigare 
nämnts viktig då den mesta produktionen var inriktad på kreaturshållning. 
I Kvismaredalen var dock bristen på betesmarker en faktor som höll till-
baka den mängd kreatur som kunde hållas. De våta ängsmarkerna var inte 
lämpliga för betesdrift i större skala. Däremot producerades ett överskott 
inom jordbruket. På jordbruksmarken, fastmark på lera, såddes råg, ärtor 
och blandsäd. Vid mitten av 1800-talet kunde en tredjedel av Stora Mellösas 
och en fjärdedel av Norrbyås socknars jordbruksproduktion gå till avsalu.122 
Höet var en annan överskottsprodukt som kunde säljas eller bytas mot 
skogsprodukter från angränsande socknar.123 Byarna, som var av radtyp, 
var alla belägna på fastmarken. 

Vatten och fi ske
Fiskets betydelse riskerar att underskattas då det endast fi nns sparsamt be-
skrivet. Mycket tyder dock på att fi sket hade stor betydelse för befolkningen 
i området. Ett rikt gäddfi ske skall ha bedrivits i Kvismaren i äldre tider.124 
Fisket bedrevs med fasta redskap som ofta fi ck klä skott för höga vattenstånd 
och dålig avrinning. 1648 skrev allmogen i Ekeby, Gällersta, Norrbyås och 
Stora Mellösa socknar och klagade till drottning Kristina att:

wattnet står mäst öfuer alla wåra ängar, så att wij lijtet eller intet 
höö berga af den orsak att Sägersiöö Åhen, med fi skeredskap och 
fi skewärkier ähr så fullbygt, att wattnet kan intet komma fram eller 
afl öpa125

Även under 1800-talet förekom många fasta fi skedon i ån. De fasta fi ske-
redskapen ansågs vid sänkningens genomförande ha försvårat vattenavrin-
ningen. Ingenjören Laurell beskriver i sin redogörelse för arbetena med sjö-
sänkningen hur den slingrande Täljeån på sina ställen nästintill var avstängd 
av ”fi skeverkar”. De var gjorda av trädstammar nedstuckna i plogformation 
i syfte att tvinga in fi sken i fångstanordningar.126 I sina minnen från gården 
Hammar vid Östra Kvismaren skriver Claes Lagergren om det omfattande 

121 Gyllin, Roger och Källander, Hans (1977), ”Kvismareområdet – en skiss av 
landskapet och fågelfaunans utveckling” i Vår Fågelvärld 36, 2, 1977, s. 105 ff.
122 Lagerholm (1851), 2 ff.
123 Sandahl, Johan Gustaf (1922), Oeconomisk berättelse om Askers socken i 
Närke, s. 36 f. Denna trycktes första gången i Hushållningsjournal, 1782.
124 Ibid., s. 7. 
125 Allmogens besvär, Närke Vol. 1, (RA).
126 Laurell, Pehr (1885d), ”Qvismaredalens torrläggning”, i Sjöarne Hjelmaren 
och Qvismarens sänkning: Teknisk och ekonomisk redogörelse, s. 1.
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braxenfi sket som förekom vid lektiden på våren. Allmogen fi ck fi ska på 
Hammars vatten mot att ägaren erhöll hälften av fångsten.127

Fiskbeståndet i Hjälmaren fi nns omtalat i Carl Ugglas beskrivning från 
1786. De vanligaste fi skesorterna var abborre, braxen, gädda, mört och 
löja. Därefter kom gös, lake och sik. Lax, förmodligen menar han öring, 
förekom då endast sällsynt i sjön. Mal, Hjälmarens absolut största fi sk, var 
relativt vanligt förekommande. Den kunde ibland fångas i not. Fiske bedrevs 
med fasta redskap på både byars och herrgårdars fi skevatten. De största 
mängderna fi sk verkar ha landats vid de olika arternas lektider. Kräftor 
hade spridit sig i sjön efter förolyckade sumpar någon gång på 1730-talet. 
Vid sjöns utlopp bedrevs ålfi ske med fasta redskap. Enligt Uggla hade fi sket 
en stor ekonomisk betydelse. Fisken såldes både färsk och torkad, men han 
menar också att tillgången på fi sk minskat betydligt sedan några decennier 
tillbaka. Hemmansägarna vars ägor gränsade till Hjälmaren uppgavs sköta 
sin del av fi sket. Dessa fi skade endast i samband med lekperioderna. I stället 
var det inhysehjon, avskedade soldater och andra som fi skade sin föda med 
krok ur Hjälmaren, som Uggla gav skulden för den minskande tillgången 
på fi sk i sjön.128

127  Lagergren (1922), Mitt livs minnen, s. 24.
128  Uggla, Carl Fredrik Hillebrandsson (1786), Inträdes-tal, om sjön Hjelma-
ren; hållet, för kongl. vetenskaps academien, den 9 augusti 1786 af Carl Uggla         
Hillebrandsson, s. 24 ff.
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Fiskare med Hjälmarsnipa, Åsta, Lillkyrka socken. Bilden är tagen 1906 men fi sket 
har i alla tider varit betydelsefullt för områdets invånare. 
Foto: Sam Lindskog ÖLM

Vid mitten av 1800-talet uppger Pehr Lagerholm i sin beskrivning av Stora 
Mellösa socken, att fi sket var en viktig binäring. Även denne författare upp-
ger dock att fi sketillgången minskat under senare tid. Detsamma uppgavs 
gälla för kräftfi sket, som var en stor ”export” till huvudstaden. Vid mitten av 
1830-talet fångades 160 000 kräftor vid Valen, den näst största ön i Hjälma-
ren. Vid 1800-talets mitt togs endast 4000.129 På fl era ställen omtalas alltså 
att fi sket hade en stor betydelse för småfolket runt Hjälmaren.130

Däggdjur och fåglar
De fyrfota vilda djuren var fåtaliga under 1700- och 1800-talen. På 1780-
talet uppger Carl Uggla att vargar och rävar samt stundtals björnar visade 
sig i socknarna kring Hjälmaren och att uttrar fanns i vattendragen.131 Från 
Kräcklinge socken, uppströms Mosjön, omtalades 1741 att vargar kunde 
stryka omkring och att räven hade sina nästen i skogen. Haren fanns då 
sparsamt och någon gång kunde en utter ses i Täljeån. Av övriga fyrfota-

129 Lagerholm (1851), s. 5.
130 Se även Sammandrag af äldre och nyare handlingar rörande Hjelmarens och 
Qvismarens sänkning, s. 33.
131 Uggla (1786), s. 29.
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djur nämns endast ekorrar och igelkottar.132  Vid mitten av 1800-talet var 
älgen sällsynt i Stora Mellösa och Norrbyås socknar. Utter och mård kunde 
förekomma ibland.133

Fågellivet var däremot mycket rikare än i modern tid. Fågelfaunan har 
emellertid varierat kraftigt. Många arter har försvunnit medan nya kommit 
till. Biotopförändringar är en viktig förklaringsfaktor till detta.134 I socken-
beskrivningen från Kräcklinge, 1741, uppgavs att svanar, gäss och tranor 
rastade på ängarna sommar och höst. Bland våtmarksrelaterade fåglar rap-
porteras änder, vinspolar, d.v.s. storspov, vipor och fi skmåsar.135 Uggla rap-
porterade att de vanligaste fåglarna vid Hjälmaren var häger, berguv, örn, 
fi skgjuse, haruggla d.v.s. kattuggla, glada, rördrom, lom, vindspole, gräsand 
och tärna.136 

I Victor Högbergs beskrivning från 1863 omtalas att vid slättsjöarnas 
vass i Örebrotakten fanns det sävsångare, sothöns, fl era slags änder och 
”hvitstrupig dopping”, skäggdopping, som av allmogen kallades vassbuk. På 
mossarna kring sjöarna fanns ängspiplärka, ”vindspofven”, d.v.s. storspov, 
och trana.137 

Redaktören och ursprungligen Gällerstabon Johan Lindström Saxon ger en 
kort skildring av sjöfågeljakt i Kvismaren från tiden strax före dess sänkning. 
Stora mängder änder fanns då i Kvismaren under jakttiden. Av skildringen 
att döma fanns även skedänder och sothöns i stort antal. Under sommaren 
kunde stora mängder änder ses fl yga mellan Mosjön och Kvismaren.138

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att detta var ett landskap där när-
heten till vattnet bestämt brukandeformen av marken. På grund av de små 
höjdskillnaderna kunde vattnet lätt breda ut sig över stora områden. Denna 
närhet till vatten gav upphov till att de största ytorna kom att användas som 
våtängar, vilka översvämmades om vårarna. I vattendrag och sjöar var fi sket 
omfattande och var också en källa till konfl ikter, både om vattenstånd och 
om utnyttjande. Stora fyrfotadjur var sällsynta men området hade ett rikt 
fågelliv. På de öppna och våta ängsmarkerna trivdes många vadarfåglar. På 
de öppna vattenytorna fanns riklig förekomst av sim- och sjöfågel. Som vi 
senare skall se var faunans förutsättningar intimt kopplade till mänsklig 
verksamhet.

132 Hedin, Gustaf (1754), Beskrifning öfver Kräklinge socken i Neriket, s. 129.
133 Lagerholm (1851), s. 3.
134 För en sammanställning över förändringar i Närkes fågelfauna se Edberg, 
Ragnar (1988), ”Efterord”, i Närkes ornitologiska förening (red), Närkes tre äldsta 
fågelförteckningar.
135 Hedin (1754), s. 129.
136 Uggla (1786), s. 29.
137 Högberg, Victor (1988), ”Örebrotraktens foglar”, i Närkes ornitologiska för-
ening, (red), Närkes tre äldsta fågelförteckningar , s. 3, 20
138 Saxon, Johan Lindström (1935), Jakt och jägare i gamla tiders Närke, s. 5, 
63–69.
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Vattnets väg – intressen och konfl ikter
Den fysiska placeringen längs ett vattendrag kan ge upphov till intressemot-
sättningar som kan förklaras i ett uppströms/nedströms perspektiv. Skillna-
der i brukandet av resursen ger också upphov till intressekonfl ikter, rörande 
om vattnet skall stängas in eller släppas fram. Beroende på olika fysisk pla-
cering och olika användningssätt av mark och vatten kommer olika grupper 
av landskapets bebyggare att ha olika och ofta motstridiga intressen.

Vattnets väg till Hjälmarens utlopp
Vattnets väg genom landskapet var en fysisk realitet som kom att påverka 
områdets bebyggare. Längs vattnets väg mot havet fanns människor som var 
beroende av och påverkades av detta vatten på olika sätt. 

Det vattendrag vi i dag kallar Täljeån har sitt ursprung i tillfl ödena till 
Vibysjön och fortsatte genom den grunda slättsjön, Skarbysjön. I Kräcklinge 
socken bildades under 1700- och 1800-talen ett kärrområde vid ån.139 På 
fl era ställen längs åns lopp fanns denna typ av mark som beroende på neder-
bördsförhållandena var kärr- eller ängsmark. Denna brukades på samma vis 
som våtängarna i Kvismaredalen.

Nästa vattensamling var den likaledes grunda Mosjön. Vid Mosjöns utlopp 
fanns områdets enda fors, vid Attersta, där ett antal kvarnar var belägna. 
För att kunna köra verksamheten även under sommarens lågvattenperiod 
var kvarnägarna beroende av att dämma upp och spara en tillräcklig mängd 
vatten. De kom då i konfl ikt med de dikningsintressen som under 1800-talet 
önskade en sänkning av Mosjön. Efter Attersta följde sedan en cirka två mil 
lång sävlig sträcka genom Kvismaredalen. Ungefär halvvägs rann ån genom 
de bägge Kvismaresjöarna och mynnade slutligen i Hjälmaren. Kvismare-
dalen översvämmades lätt och både det uppströms kommande vattnet och 
Hjälmarens vattennivå gavs skulden till detta. Det har funnits en lång och 
gammal tvist med dämningsintressena vid Hjälmarens utlopp om i vilken 
grad sjöns vattenstånd påverkat Kvismaredalen.

139 I sockenbeskrivningen över Kräcklinge omtalas att ån växt igen efter några år 
med högt vattenstånd som täckt ängarna hela somrarna. Detta skall ha inträffat 
på 1680-talet. Hedin (1754), s. 120.
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Täljeån slingrade sig fram. Här visas området från Mosjön i väster till Kvismare-
sjöarna.

Källa: ”Delförstoring av ”Karta öfver Hjelmarens stränder” ur Sammandrag af 
äldre och nyare handlingar rörande Hjelmarens och Qvismarens sänkning (1859), 
Reproduktion: Ulf Lundin, Kungl. biblioteket.

Vid Eskilstunaån, i äldre tider kallad Kvislaån, fanns fl era kvarnverk, ål-
fi sken och vattenverk, som utnyttjade vattnet och fl ödet. Via Eskilstunaån 
fortsätter vattnet ut i Mälaren och mot Stockholm där det mynnar i havet. 
Verksamheter i utloppet påverkade vattennivåerna i Hjälmaren. De vat-
tenverk som fanns längre nedströms i ån var också beroende av en ständig 
tillgång på vatten.
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Kartan visar översta delen av Hjälmarens utlopp. Hyndevad är ett namn som 
kommer att återkomma.

Källa: ”Delförstoring av ”Karta öfver Hjelmarens stränder” ur Sammandrag af 
äldre och nyare handlingar rörande Hjelmarens och Qvismarens sänkning (1859), 
Reproduktion: Ulf Lundin, Kungl. biblioteket.

En stor del av de händelser som denna avhandling beskriver beror på de olika 
intressen den fysiska uppströms eller nedströms placeringen vid vattendragen 
gav upphov till. En annan orsak till konfl ikter härrör från olika former av 
brukande av vattnet som resurs. Dessa kan indelas i framsläppnings- och 
stängningsintressen. Framsläppningsintresset ville i detta sammanhang få 
bort oönskat vatten från jordbrukets åkrar och ängar. Andra framsläppnings-
intressen var de som ville hålla vattendragen öppna som vandringsleder för 
fi sk. Stängningsintressena företräddes av kvarnägare eller i senare tid kraft-
verken.140 Sjöfartsintressena på Hjälmaren kan grupperas som företrädare för 
ett stängningsintresse. De var beroende av ett tillräckligt stort segeldjup för 
sin verksamhet. Aktörernas olika intressen av att antingen stänga in vattnet 
eller släppa fram det får också betydelse för de koalitionsbildningar som 
uppstår i samband med Hjälmarsänkningen och dess fortsatta historia.

Tidigare vattenkonfl ikter
De våta ängsmarkerna var mycket betydelsefulla för regionens jordbruk i 
äldre tid. Stod vattnet för högt när höet skulle bärgas uppstod emellertid 

140 Jakobsson (1999), s. 13. Jakobsson (1996), s. 187.
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stora problem. Ända sedan medeltiden fi nns dokumenterat att allmogen 
ofta besvärades av höga vattenstånd. Kända tvister om hinder i Hjälmarens 
utlopp förekom bl. a. 1422 och 1655.141

Fiske med fasta redskap gav som nämnts upphov till konfl ikter då de 
ansågs hindra vattnets väg. Översten Conrad Siegroth hade köpt rätten att 
bedriva ålfi ske med fasta redskap av Kronan vid Hyndevad i Hjälmarens 
utlopp 1739.142 Sommaren 1755 gav det höga vattenståndet i Hjälmaren 
upphov till att berörda länsstyrelser utlyste en inspektion av utloppet. På 
inspektionsdagen den 25 juli 1755 hade också bönder från Asker och Stora 
Mellösa anlänt. När översten inte velat öppna dammluckorna hade folket 
för egen hand börjat riva det som de ansåg hindrade vattnets utlopp, men 
översten hade låtit driva bort dem. Några dagar senare författade Lands-
hövdingen Reuterholm ett brev till kungen där han uttryckte sin oro över 
invånarna i sitt hövdingadöme. 

At rädda thenna ortens Inwånare ock besynnerligast them, som bo 
omkring Siöarne Hielmaren ock Qwismaren här i neriket ifrån en 
redan obotelig  skada på theras åker ock äng genom thet myckna 
wattnet som wårfl oden till någon del efter sig lemnat, men sedermera 
genom fl era starka rägnwäder, ock sådana, hwars like man näppeli-
gen härstädes minnes, allt mer ock mer blifwit  påökt, /…/ ock at på 
the mästa ställen ther lijan nu borde bruckas, eij synes liknelse till 
gräs, utan man kan i wattnet som står på ängarne med farkost ock 
fi sketyg obehindrat framkomma,/…/lärer icke någon annan hielp 
wara at tillgå, än at then starcka dämning som är anlagd twert öfwer 
strömmen wid thet så kallde Hyndewad i Qwislaån, dels för qwarnen, 
dels för thet ålfi ske som öfwerstenn Sigroth fått till skatte kiöpa måste 
öppnas till wattnets friare utlopp;143

Alltsammans ledde till en utredning och ett beslut om att utloppet skulle bred-
das och att Kronokvarnens damm skulle tas bort.144 Tre vattenståndsmarke-
ringar sattes ut för att kunna följa vattenståndet i sjön. Den mest omtalade 
fi xpunkten vid de kommande diskussionerna om Hjälmarens vattenstånd, 
Arninge märke, uppfördes vid Hjälmare kanals mynning 1757.145

Det fanns alltså en mycket gammal uppströms- och nedströmskonfl ikt i 
regionen som berodde på viljan att släppa fram eller hindra vattnet i Hjäl-
marens utlopp.

141 Waldén (1940), s. 117 ff.
142 Landshövdingen i Örebro län, brev till Kungl. Maj:t. (RA). Avskrift av godkän-
nandet för Siegroth om skatteköpet för ålfi sket vid Hyndevad från 1738. Handlingar 
rörande bråket om kvarndammen och ålkistorna vid Hyndevad 1755.
143 Landshövdingen i Örebro län, brev till Kungl. Maj:t, (RA). Brev den 28/7 
1755.
144 Waldén (1940), s. 124 f.
145 Ibid., s. 107.
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Från vision till praktik
Som argument för sjösänkningens nytta användes under riksdagsdebatten 
1877 argumentet att ”inom Sveriges gräns vinna Finland åter”. Att dika 
våtmarker för odling sågs då som något nyttigt och gott. Denna positiva syn 
på dikning hade dock äldre anor.

Dikningshegemonin
Grävda diken för att leda av vatten från åkrarna förekom redan under tidig 
medeltid men var ända fram till 1700-talet huvudsakligen förekommande i 
östra Sverige.146 Dessa bör dock ha varit begränsade till fastmarksjordar, vilka 
var de enda som brukades fram till sjösänkningarnas och utdikningarnas 
tid. Uttrycket dikning kommer i texten att avse utdikning av våtmark eller 
sjösänkning, om inte något annat anges.

Efter det Stora Nordiska kriget befanns tillståndet i riket vara jämmerligt. I 
syfte att höja produktionen för att öka rikets välstånd och försörja en ökande 
befolkning riktades uppmärksamheten först mot ängsmarken och möjlighe-
terna att öka produktionen på denna. Tillståndet för svensk ängsskötsel an-
sågs vara dåligt. Böndernas konservatism och allmänna försumlighet gjorde 
att tillgångarna inte utnyttjades, menade man allmänt i ledande kretsar.147  

Bruket att så höfrö på ängarna för att höja avkastningen började spridas 
redan under början av 1700-talet. Det var dock nyodling som skulle lösa 
försörjningsproblemet, ansågs det. Mark att utnyttja fanns i Norrland samt 
i rikets mossar och myrar, våtmarkerna. Även om det fi nns få beskrivna 
mossodlingsprojekt under 1700-talet så ansåg de män som yttrade sig i frågan 
att det var i mossarnas dy som ny åkermark bäst stod att fi nna. Eftersom 
dikning ansågs motverka frostländhet troddes även klimatet kunna förbättras 
genom omfattande dikningar. Lata och konservativa bönder gavs skulden 
till att jordbruket hade den status och produktionskapacitet som rådde; ett 
dåligt och ineffektivt utnyttjande av den svenska jorden.148

Det hade med andra ord skapats en dikningsdiskurs bland ”överheten” 
under 1700-talet. Fosterlandet ansågs i sig vara betjänt av att de outnytt-
jade kärrmarkerna förvandlades till produktiv ängs-, eller senare, åkermark. 
Senare skulle nationalistiska argument komma att användas fl itigt när det 
gällde att motivera sänkningen av Hjälmaren och Kvismaren. Tanken på 
dikningars positiva verkan skulle så småningom förändra lagstiftning och 

146 Myrdal, Janken (1999), Jordbruket under feodalismen 1000–1700: Det svens-
ka jordbrukets historia band 2, s. 24, 47 ff. Se även Lindegren (1988).
147 Runefelt, Leif (kommande), ”Svensk mosskultur som överhetsprojekt före 
1886”, i Runefelt, Leif (red), Svenska Mosskulturföreningen och mosskultur i 
Sverige 1800–1950, Denna inställning har också äldre anor. Lindegren (1988), s. 
74 ff.
148 Runefelt (kommande). 
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regelverk på ett närmast hegemoniskt sätt. Det jag vill kalla dikningshege-
moni, det vill säga föreställningen om att sjösänkningar och utdikningar 
av våt- och ängsmark alltid var goda och nyttiga projekt, kan alltså spåras 
tillbaka till 1700-talet.

1800-talets förändringar i de institutionella förutsättningarna
Den positiva synen på dikning av våtmark började ge konkreta resultat vid 
1800-talets början. Det juridiska regelverket förändrades för att underlätta 
dikningsverksamhet. Uppdämningsintressena, vattenverken, kom att få träda 
tillbaka för jordbrukets vattenavledningsintressen.149

Under 1800-talet ökade den odlade arealen fl era gånger om.150  En stor del 
av denna nyodling skedde genom dikningar av sjöar och kärrmark. Under 
1820-talet tog dikningsverksamheten fart. Bidrag och lån från staten gavs 
mellan åren 1840 och 1859 till omkring 240 vattenavtappningsprojekt som 
tillsammans omfattade 90 000 hektar. Som vi snart skall se råder det dock 
en viss osäkerhet om den verkliga arealens omfattning. Dessutom förekom 
ett okänt antal rent privatfi nansierade projekt.151

Till 1812 års riksdag kom en proposition om att införa en lag som gjorde 
det möjligt för markägare att ta bort kvarnar eller vattenverk som dämde 
upp deras marker. De vattendämmande verksamheterna borde kunna tvångs-
inlösas och rivas. Frågan strandade dock på att ett sådant förfarande ansågs 
inkräkta på den enskildes äganderätt. Efter en mångårig remissrunda togs 
frågan upp på nytt vid 1823/24 års riksdag. Efter diverse förhandlingar 
i stånden kom den nya lagen att antas som ”Kunglig Förordning den 20 
januari 1824 angående ändring eller utrifning af vattenverk, som genom 
uppdämning skada jord eller hindra dess odling”.152

Lagen gav möjlighet att ändra eller helt riva ett vattenverk som dämde upp 
vattnet om den förbättrade jordens värde uppgick till minst dubbla värdet 
av vattenverkets. Vid utrivning skulle vattenverksägaren ersättas med 150 
procent av verkets värde. De som önskade riva eller förändra ett vattenverk 
skulle se till att alla intressenter i verket underrättades så att alla berörda 
skulle kunna bevaka lantmätarens förrättning. En jordägare kunde välja 
att inte delta men skulle då ersättas av de övriga. Om det berörda vatten-
draget sträckte sig utanför ett juridiskt område stadgades det att hovrätten 
skulle utse en särskild domare och nämnd att handha frågan. Det var den 
som önskade att riva eller förändra ett vattenverk som skulle bekosta alla 

149 Jakobsson (1996), s.122 f.
150 Gadd (2000), s. 232–238.
151 Ibid., s. 312.
152 Initiativtagare till denna proposition var Nils Silfversköld som ägde godsen 
Koberg i Västergötland och i Närke det utanför Kumla vid Mosjön belägna säteriet 
Säbylund. För debatten och remissens gång se Fryksén (1973), s. 104–138.
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de åtgärder som lagen föreskrev. Lagen stadgade också att den som rev ett 
vattenverk blev skadeståndsskyldig om skada åsamkades nedströms lig-
gande jord eller verk. Även i de fall där en dränering skulle kunna göras, 
som inte kom i konfl ikt med någon annans egendom, skulle det anmälas till 
landshövdingen som hade att besluta i saken såvida dikningen inte gjorde 
fl ott- eller farled obrukbar. Om sådan fara ansågs föreligga skulle ärendet gå 
till Kongl. Maj:ts prövning.153  I vårt fall skall vi se att just farlederna hade 
ett mycket starkt skydd.

Både jordbrukskonjunkturen och det dåliga statsfi nansiella läget under 
1820-talet gjorde emellertid att intresset för utdikningar var svagt under detta 
årtionde. De efterföljande decennierna såg däremot ett bättre konjunkturläge 
för jordbruket och gynnsammare statsfi nanser. Det fanns därmed en större 
möjlighet att betala stöd till dikningsföretag. Spannmålspriserna steg också 
mer än lönerna under denna period som kulminerade i 1850-talets högkon-
junktur för jordbruket.154

Riksdagen 1840/41 vidtog fl era åtgärder för underlättande av dikningar 
och dräneringar. Arne Fryksén som undersökt debatterna har visat att det 
fanns en gammal skiljelinje mellan stånden i denna fråga. Adeln önskade 
centralt administrerade bidrag till stora projekt som gav en omedelbar och 
kraftig ökning av åkerarealen. Bondeståndet önskade att lån, regionalt admi-
nistrerade, skulle vara lätta och snabba att få till de mindre projekt som de 
föredrog. Propositionen 1840 tillmötesgick adelns intressen, verksamheten 
centraliserades.155

Den kungliga förordningen den 30 november 1841 om vattenavledning, 
stadgade att kostnaden skulle fördelas mellan de jordägare som hade nytta 
av sänkningen. Den som inte ville delta skulle erbjudas annan likvärdig 
mark. Om detta ej var möjligt skulle han i stället få avstå en viss del av den 
förbättrade jorden som ”af mätismän warder bestämd”.156

Även om ständerna 1841 endast hade fattat beslut om ett tillfälligt centralt 
organ för vattenbyggnadsfrågor, innebar det ändå att ett nytt ämbetsverk, 
Styrelsen för allmänna väg- och vattenbyggnader inrättades, ett tydligt tecken 
på den ökade betydelsen frågorna ansågs ha. En teknisk expertis på området 
tillskapades genom inrättandet av Väg- och vattenbyggnadskåren 1851.157

153 Större bruk, bergverk och större fabriker omfattades dock inte av utrivnings-
rätten. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående ändring eller utrifning af 
Wattenwerk, som genom updämning skada Jord eller hindra desz odling: Gifwen 
Stockholms Slott den 20. Januarii 1824 (1824), §§ 1–4, 6, 8, 11, 12, 14.
154 Olsson och Pettersson (2002), s. 212 f.
155 Fryksén (1973), s. 171 ff.
156 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående wissa willkor för watten-afl ed-
ningar till beredande af samfällig jords odling; Gifven Stockholms Slott den 30 
November 1841 (1841).
157 Fryksén (1973), s. 181.
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1873 års riksdag beslutade om utökade utdikningslån samt att vid de 
fall det var fråga om att göra utdikningar för att minska frostländheten, 
skulle anslag utan återbetalningsskyldighet utgå.158 Krav formulerades från 
dikningsintressenter om att modernisera lagstiftningen som rörde dikning. 
Både 1870 och 1873 avslogs motioner om sådana lagar med motiveringen att 
regeringen var i färd att utarbeta ett eget lagförslag. Pådrivna av opinionen i 
landsting, hushållningssällskap och Lantbruksakademien kom en ny lagstift-
ning 1879.159 Denna dikningslag stärkte återigen dikningsintressena. Ingen 
kunde nu hindra att ett vattenavledningsdike, mot ersättning för intrånget, 
drogs över dennes mark. En markägare var i princip skyldig att ingå i ett 
dikningsföretag om det förbättrade hans vattendränkta mark. Han kunde 
dock välja att inte delta, men avstod då den ”nya” marken och dess båtnad, 
vinst i form av ökad avkastning och marknadsvärde, som dikningen gett hans 
jord, men slapp betalningsansvar.160 Till skillnad från den äldre lagstiftningen 
fanns ingen skrivning om att det gick att byta mark i stället för att avstå. 
En ytterligare lättnad och pådrivare för utdikningsprocessen blev den 1883 
införda odlingslånefonden. Vid utdikning av vattenskadade marker skulle 
statliga lån kunna ges till hela kostnaden.161

Åtgärderna hade uppenbarligen den önskade effekten. Mellan 1840 och 
1870 fi ck 520 vattenavtappningsföretag statsbidrag till att dränera och för-
bättra nästan 150 000 hektar. Arne Fryksén har dock visat att det fi nns en 
stor osäkerhet i dessa siffror. Ett mossdikningsföretag väster om Hornbor-
gasjön erhöll bidrag till att förbättra ungefär 1000 hektar under 1850-talet. 
Vid slutredovisningen 1866 uppgick den verkliga arealen till ungefär en fjär-
dedel. Torrläggningsföretagen hade under denna period tillsammans kostat 
drygt sju miljoner riksdaler. Till dessa kostnader hade nästan 2,5 miljoner 
riksdaler utgått som statslån och knappt 1,2 miljoner riksdaler hade beta-
lats ut som återbetalningsfria bidrag. Dessa belopp stämde med riktlinjen 
att statsbidrag, lån och bidrag från staten, skulle uppgå till högst halva den 
beräknade arbetskostnaden.162

Den senare delen av 1800-talet med ännu bättre villkor för dräneringar 
gjorde att en ivrig verksamhet följde. Mellan 1873 och 1897 torrlades när-
mare 100 000 hektar med statsunderstöd hävdar ekonomhistorikerna Sven-
Olof Olsson och Ronny Pettersson. Mer än två tredjedelar av denna areal 
torrlades med bistånd från 1883 års odlingslånefond. Under denna 25-års-

158 Olsson och Pettersson (2002), s. 213.
159 Debatten mot lagstiftningen gick ut på att den innebar ett ingrepp i den en-
skildes rätt. Nilsson, Torbjörn (1994), Elitens svängrum: första kammaren, staten 
och moderniseringen 1867–1886, s. 178 ff.
160 Lag om dikning och afl edning af vatten (1879), §§ 11, 76.
161 Olsson och Pettersson (2002), s. 213.
162 Fryksén (1973), s. 183 f.
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period torrlades dessutom, framförallt i Norrland, 96 000 hektar med medel 
från fonden för att minska frostländheten.163

Svenska Mosskulturföreningen
Vattenavledningens välsignelser och kärrmarkernas potential för nyodling 
hade varit en sedan mitten av 1700-talet etablerad sanning. Hur skulle då 
denna potential rent praktiskt brukas?

Vid de Allmänna Svenska lantbruksmötena, från mitten av 1800-talet och 
framåt, hade frågan om brukandet av jorden på den dikade marken varit 
uppe på dagordningen och diskuterats.164 Vid samma tid som sänkningen av 
Hjälmaren och Kvismaren pågick bildades en svensk förening som hade till 
syfte att fi nna moderna och vetenskapligt utprovade metoder för att bruka 
denna speciella jord.

Svenska Mosskulturföreningen bildades av Carl von Feilitzen 1886 och 
kom att fi nnas kvar till 1947. Initiativtagarna kom från samhällets översta 
skikt. Tillblivelsen av föreningen kan sägas vara en logisk konsekvens av 
viljan att utvidga och förbättra jordbruket. Allmogen hade hela tiden setts 
som det konservativa och bakåtsträvande elementet. Bönderna sades blint 
följa fädrens spår och betraktades dessutom ofta som lata.165

Fosterlandet behövde mera åkermark och denna ansågs som vi sett ofta 
ligga på vattenskadad mark. I Svenska Mosskulturföreningens regi skulle 
vetenskapliga metoder och tänkesätt göra att de dikade markerna kunde bru-
kas rationellt och lönsamt. Föreningen anlade fl era fältstationer och var även 
pådrivande i nyodlingsverksamheten i Norrland. Föreningens första egna 
fältstation, där egna och i naturvetenskapliga former praktiska fältförsök 
gjordes för att lära sig odla mossmarkerna, låg i Flahult utanför Jönköping.166 
Konstgödsel kom under slutet av 1800-talet att spela en mycket viktig roll för 
att kunna bedriva ett effektivt jordbruk på dikningens organiska jordar.167

I föreningens tidskrift redovisas verksamheten. Företrädare för de stora 
jordbruken var även i mitt område medlemmar, med eller utan styrelse-
uppdrag, i föreningen.168 I tidskriften förekom reportage, artiklar och re-
dogörelser för diskussioner om hur man bäst borde bruka denna typ av 
mark. Föreningen hade 1890 anställt en man, titulerad kulturingenjör, för 
att resa runt och fungera som en expert som gav naturvetenskapliga råd 
om brukandet av mossmarkerna. Redogörelser för dennes resor och råd 
fi nns rapporterade i föreningens tidskrift. Under 1891 års resor passerade 

163 Olsson och Pettersson (2002), s. 213 f.
164 Fryksén (1973), s. 77–91.
165 Runefelt (kommande). 
166 Ibid. 
167 Morell (2001), s. 225.
168 ”Förteckning öfver Svenska Mosskulturföreningens ledamöter” (1892), i 
Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift,  1892.
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kulturingenjören Sven Müller Örebrotrakten. Han besökte då Nynäs, vars 
ägare kammarherren August Coyet var både pådrivande sjösänkare och 
ledamot i Svenska Mosskulturföreningens styrelse. Havre hade redan odlats 
framgångsrikt på fl era fält på nyligen sänkta marker, men ogräset hotade att 
göra sitt intrång. Kulturingenjören föreslog då en tioårig växtföljdsplan för 
att den nyvunna jorden skulle brukas på bästa sätt.169

Fältförsök och utveckling förekom även i stor utsträckning kring annan 
lantbruksverksamhet. Andra försöksstationer kombinerade på likartat sätt 
praktik och teori för att utveckla ett rationellt jordbruk.170

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att en positiv dikningsdis-
kurs var etablerad då planerna på sjösänkningen i Närke började ta form. 
Från 1824 och framåt infördes nya lagar som successivt stärkte jordbrukets 
framsläppningsintressen på bekostnad av de mindre vattenverkens stäng-
ningsintresse. Genom inrättandet av Väg- och vattenbyggnadskåren 1851 
tillhandahölls från centralt håll en teknisk expertis.

Visionen om utdikade våtmarkers goda möjligheter var allmänt vederta-
gen. Det går emellertid att urskilja olika intressen bland bönder och adels-
män. Adelsståndet såg gärna att statslån och bidrag skulle ges till de stora 
projekten, bönderna förordade å sin sida mindre och mer avgränsade sådana. 
Den positiva synen ledde under 1800-talet till en allt starkare institutionell 
grund för dikningar av våtmarker. En dikningshegemoni kom att råda i den 
institutionsbärande delen av samhället.171 I Svenska Mosskulturföreningens 
regi bedrevs det naturvetenskapliga försök för att utröna hur den nyvunna 
marken skulle brukas. Det redan då sekelgamla positiva tänkandet om mos-
sarna och kärren som fosterlandets stora möjlighet hade fått ett rent konkret 
uttryck. Den agrara vetenskapen utnyttjades i fosterlandets tjänst.

Koalitionspartner sökes för sänkning av stor sjö
Initiativ till att genomföra sänkningen av Hjälmaren, Sveriges fjärde största 
sjö, togs fl era gånger under 1800-talet av godsägare i trakten. Det skulle ta 
fl era decennier och upprepade försök innan projektet kunde genomföras. 
De drivande var alla högre ståndspersoner. Problemet var att det var deras 
motståndare också. De var företrädare för vattenverken vid utloppet och 
sjöfarten på Hjälmaren.

169 ”Redogörelse för kulturingeniören Sven Müllers förrättningsresor år 
1891”(1892),  i Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift 2,  1892, s. 89 f.
170 Mårald, Erland (1998), I mötet mellan jordbruk och kemi: agrikulturkemins 
framväxt på Lantbruksakademiens experimentalfält 1850–1907, s. 80 ff. 
171 Denna företeelse var internationell. För ett exempel på delstaten Minnesotas 
övertro på dikningens möjligheter i början av 1900-talet, se Prince (1997), s. 251.
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Den första framstöten i sjösänkningsfrågan
Separata förslag att sänka Mosjön och Hjälmaren lades fram under 1800-
talets andra decennium. Initiativtagare för båda dessa var adelsmän knutna 
till Örebro Läns Hushållningssällskap, bildat redan 1803.172

Ett första förslag om att sänka Mosjön presenterades 1814 men motstån-
det från stängningsintressena, kvarn- och jordägarna vid Attersta, var då 
alltför starkt. Dessutom framhöll landshövdingen i Örebro län att jordägare 
nedströms, d.v.s. i Kvismaredalen, skulle lida större skada av det våldsam-
mare vattenfl ödet än vad vinsterna av jordförbättringen vid Mosjön uppgick 
till.173 

Men nya fakta kom på bordet. Kartografen Carl Peter Hällström gjorde 
uppmätningar av Hjälmaren 1816–1817. Hällström menade att det var det 
överfl ödiga vattnet under sensommaren som var problemet för jordbruket 
runt Hjälmaren och som borde tappas av. Att vattnet stod högt på våren var 
ur jordbrukets synvinkel bara bra. De ängar som fanns invid sjön fi ck då en 
god och nyttig bevattning.174 Landshövdingen i Örebro län kallade till ett 
möte i Lännäs försommaren 1822 där berörda fi ck yttra sig om Hällströms 
förslag till en reglering av Hjälmaren. Motståndare till en sänkning var de 
samma som senare; sjöfarten, vattenverken vid Eskilstuna, Hjälmare kanal-
bolag och staden Örebro. Örebros borgmästare framförde att staden redan 
hade fått bygga om fartygen för att göra dem mer grundgående. Att göra 
detta ytterligare en gång fanns inte energi till, menade han. Det hela myn-
nade ut i att frågan om Hjälmarens reglering skulle utredas noggrannare och 
med naturvetenskapliga observationer. Det hade nämligen diskuterats vilken 
mätpunkt som var den korrekta för att få en riktig bild av sjöns vattenstånd. 
Det enda konkreta resultatet blev dock att ett ytterligare antal fi xpunkter för 
vattenståndets mätning sattes ut.175 Här dyker alltså frågan om vilket som 
var Hjälmarens normala vattenstånd upp för första gången i historien. Den 
skulle återkomma.

Den andra framstöten
Jordbrukskonjunkturen, understödsmöjligheter och tillgång till teknisk ex-
pertis samverkade alla till att frågan om Hjälmarens och Kvismarens vat-
tenstånd tog ny fart vid seklets mitt. Nu skedde det med större kraft än 
tidigare.

172 Ekman, Tomas och Grälls, Annika (2002), I gott sällskap: 200 år med Örebro 
läns hushållningssällskap.
173 Fryksén (1973), s. 115 f.
174 Hällström, Carl Petter (1821), Underdånigste betänkande och förslag rörande 
afl edandet af öfwerfl ödigt watten utur sjön Hjelmaren, s. 5.
175 Sammandrag af äldre och nyare handlingar rörande Hjelmarens och Qvis-
marens sänkning (1859), s. 16–23. Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag 
(ÖSA) FI:1. Avskrift av protokoll från möte i Lännäs 4/6 1822.
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Den långdragna processen började strax före mitten av 1800-talet. Initia-
tivtagare var även denna gång de stora godsägarna runt sjön.176 1849 hölls en 
allmän sammankomst för dem som skulle komma att beröras av en sänkning 
av Hjälmaren och Kvismaren. Resultatet blev att sjösänkningsintressenterna 
önskade att en ny och vetenskaplig undersökning av Hjälmarens vattenstånd 
skulle göras. Denna borde grundas på observationer som utfördes under en 
längre tid, menade man. De församlade intressenterna önskade ett bidrag 
på 2000 Riksdaler Banco för att anlita någon att göra detta. I ansökan 
gissades att den totala arealen kanske skulle kunna vara så stor som 80 
000 tunnland, det vill säga 40 000 hektar, vilket var en rejäl glädjekalkyl 
då sjösänkningen senare kom att omfatta ungefär en hälften så stor areal. 
Företrädare för allmogen var avvisande mot godsägarnas förslag.177 Redan 
samma höst kom ett positivt besked från statsmakten. Bidrag beviljades för 
att utreda nyttan av en sjösänkning, men effekterna för sjöfarten och vat-
tenverken skulle också utredas. I det kungliga brevet angavs uttryckligen att 
protester mot den föreslagna sjösänkningen skulle redovisas.178 Detta arbete, 
som bl.a. utfördes av kommissionslantmätare Carl Sjöholm och majoren J A 
Sundmark, skulle komma att bli referens och utgångspunkt för kommande 
arbete och diskussioner.179

Utredningen presenterades först i en PM 1850. Här föreslogs att Hjälma-
ren reglerades med en damm vid Rosenholm, strax intill utloppet. Täljeån 
skulle rensas och segelleder anläggas i Hjälmaren. Enligt utredningen kunde 
då vattenståndet i Hjälmaren sänkas med drygt sex fot. Medelvattenståndet 
sänktes med fyra och en halv fot med återstående dryga två fot avsatta till 
vattenståndets reglering. En sänkning skulle göra ca 30 000180 tunnland bruk-
bara varav hela 27 000 tunnland skulle kunna fungera som åker. Sundmark, 
som stod som författare till utredningen, menade att sjöfarten borde ske med 
lastpråmar som bogserades av ångbåtar. Som ytterligare skäl anförde han 
också den planerade hästdragna järnbanan mellan Arboga och Vänern.181

176 Männen som fi gurerade bakom den återigen väckta frågan var de som senare 
skulle komma att vara de drivande i själva genomförandet. Det var bland andra kap-
tenen Gustaf Adolf Coyet på Nynäs, brukspatron Robert Montgomery-Cederhielm 
på Segersjö och statsrådet och greven Carl Göran Mörner på Esplunda.
177 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), FI:3. ”Protocoll hållet 
vid sammanträde å Örebro Landscanscellie i fråga om Hjelmarens och Quismarens 
sänkning den 25:e april 1849.”
178 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), FI:3. Kungligt brev 
Oscar etc. daterat den 19/10 1849.
179 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), FI:4. Kongl. Maj:ts 
resolution den 12/5 1865.
180 Ett tunnland motsvaras av 4 936 m². Två tunnland motsvarar alltså nästan 
ett hektar, 10 000 m².
181 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), FI:3. Sundmarks PM 
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Här försökte Sundmark alltså argumentera för att transporterna inte 
skulle bli något problem efter en sjösänkning.

I det färdiga betänkandet som presenterades 1851 redovisades kostna-
derna för två segeldjup i Hjälmaren. Vid sju fots segeldjup uppskattades 
totalkostnaden till 721 150 Rdr Banco medan ett segeldjup på fyra och en 
halv fot tänktes kosta 412 850 Rdr Banco. Här anfördes också att även 
om nyttan av en sjösänkning kanske endast skulle omfatta 2600 tunnland, 
enligt beräkningar som utförts av den positivt inställde agronomen Johns-
son, skulle detta ändå medföra en årsinkomst på 130 000 Rdr Banco. Ge-
nom att räkna med att kapitalet skulle växa med 5 procent på den årliga 
avkastningen skulle den totala vinsten bli 2 600 000 Rdr Banco. Dessutom 
påpekade Sundmark att en sänkning inte skulle komma att medföra besvär 
för fi sket i Hjälmaren.182

Sundmarks förslag skulle medföra kostnader för sjöfarten på grund av 
det grundare segeldjupet. Detta fi ck inte stå oemotsagt. Carl August Olive-
crona, övermekanikus för Hjelmare kanalbolag och även chef för Mellersta 
väg- och vattenbyggnadskontoret lämnade ett gediget yttrande till Väg- och 
Vattenbyggnadskontoret. Han menade att Sundmarks förslag ensidigt såg till 
jordbrukets nytta och bortsåg från andra intressenters anspråk. Han menade 
att även om en förståndig reglering vore önskvärd var det, och här stödde han 
sig på ”yrkesiakttagelser”, omöjligt att beräkna de häftigaste vårfl oderna. 
Ett ”vattenreglemente” och därigenom dimensionering av dammar var alltså 
omöjligt att fastställa, menade han. Dessutom ansåg han att Täljeån och dess 
vattenförhållanden inte var tillräckligt utredda. Olivecrona menade att var-
ken ett segeldjup på fyra eller sju fot var tillräckliga för sjöfarten eftersom en 
vattenreglering inte kunde säkerställa sjöfartens framtid. Det var i praktiken 
omöjligt att förena både jordbrukets och sjöfartens intressen, summerade 
Olivecrona, i sitt yttrande.183 

Olivecronas argumentation hade sin grund i sjöfartsintressena, men vi 
kan också konstatera att han ställde en för lång tid framåt relevant fråga: 
hur skulle man kunna förutse vad som skulle kunna hända med vattenstånd 
och vattenföring efter en sänkning?

Ett stöd för en sjösänkning kom strax därefter från byråchefen för Väg- 
och Vattenbyggnadsstyrelsen, Fredrik Wilhelm Leijonancker. Han intog 
hållningen att en sänkning var av största vikt för regionen samt menade att 
den ekonomiska vinsten var oomstridd. Jordbruket var viktigare än redarin-

rörande undersökningen af föreslagen sänkning af sjöarne Hjelmaren och Qvisma-
ren, daterad den 15/11 1850.
182 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), FI:3. Sundmarks Be-
tänkande rörande ifrågasatt sänkning af sjöarne Hjelmaren och Qvismaren, i juni 
1851.
183 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), FI:4. Olivecronas ytt-
rande angående Sundmarks förslag, daterad den 10/7 1852.
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tressena, menade han. Han ansåg också att varken fi sket eller vattenverken 
skulle komma att lida någon skada av en sänkning. För Örebro och sjöfarten 
föreslog han, likt Sundmark, att trafi ken skulle läggas om på pråmar som 
drogs av ångfartyg. Han hänvisade till Eirekanalen i Nordamerika och till 
de belgiska och holländska kanalerna för att ge exempel på att trafi k med 
grundgående pråmar redan praktiserades och att det alltså fanns kunskaper 
om detta att tillgå. Som jämkning föreslog han dock att en första sänkning 
på endast 3,7 fot under Arninge märke skulle genomföras.184 

Det rörde alltså på sig från fl era håll. Protester ingavs till Väg- och Vat-
tenbyggnadsstyrelsen från vattenverksägarna i Eskilstuna, Anckarsvärd vid 
Breven, Örebro stad, Örebro redarbolag samt bruksägare i Örebro och 
Skaraborgs län.185 De ”Commiterade” valde ändå att förorda Sundmarks 
förslag om en sänkning på sex fot där sjöfarten tänktes ske med pråmar 
dragna av ångbåtar. Totalkostnaden uppskattades då till 500 000 Riksdaler 
Banco vilket motsvarade en kostnad på nio Riksdaler per tunnland.186

Företrädarna för stängnings- och framsläppningsintressen möttes på Öre-
bro slott i februari 1853. Representanterna för Örebro stad, rederinäringen 
och Hjelmare kanalbolag motsatte sig en sänkning medan Örebro stads 
Fabriks- och hantverksförening tidigare hade uttalat att de inte hade något 
att invända, bara det inte innebar några men för sjöfarten. Från de protes-
terande uttrycktes åsikten att kostnadskalkylerna inte var tillförlitliga. De 
verkliga kostnaderna var mycket högre, menade man. Allmogeprotester 
hade framförts vid mötet 1849. Nu formulerades de ånyo. Ombudet för 
Lännäs socken, skepparen och hemmansägaren J. Lindberg, befarade att om 
de naturliga ängsmarkerna togs bort, skulle de mindre jordägarna ruineras. 
Han argumenterade också mot det ”onaturliga” sjösänkningsprojektet, man 
borde ”lemna naturen i fred att efter lagen utveckla sig; så ernå wi och wåra 
efterkommande på den säkraste och bästa wägen alla de fördelar som äro 
werkligt nyttiga.”  I ordföranden vid mötet, Coyets, koncept står att läsa att 
han hänvisade till jordbrukets nytta för den ökande befolkningen. Allmogens 
protester berodde enbart på lättja, menade han, de iddes helt enkelt inte det 
mödosamma arbetet att bryta ny mark på ängarna. Mötet avslutades med 
att intresserade inbjöds till ett möte för aktieteckning en månad senare.187

184 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), FI:4. Leijonanckers 
yttrande om sänkningsförslaget, daterad den 20/8 1852.
185 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), FI:4. Olivecronas ytt-
rande angående Sundmarks förslag, daterad den 10/7 1852.
186 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), FI:3. Commiterade 
för sänkningen av sjöarne Hjelmaren och Qvismaren. Örebro den 14 October 
1852 (1852). 
187 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), FI:3. ”Protocoll hållet 
å Örebro Slott i Landscansliet den 4 februari 1853. Bland dessa handlingar fi nns 
också ett utdrag ur protokoll från Fabriks- och hantverksföreningen i Örebro, 

Jörgen manus19.indd   70Jörgen manus19.indd   70 07-05-02   12.38.2907-05-02   12.38.29



71

Ansökan om en sjösänkning avslogs omgående med motiveringen att 
under rådande omständigheter fi ck inte någon reducering av segeldjupet i 
Hjälmaren göras.188

Motståndet var ännu väl organiserat och hade starka institutionella resur-
ser. Eftersom sänkningen skulle komma att påverka farleden krävde lagen, 
såsom vi sett, regeringens tillstånd. Staten var mer benägen att stödja kommu-
nikationsföreträdare än den var hågad att tillgodose jordbrukets expansions-
möjligheter. Vi kan alltså konstatera att fram till mitten av 1800-talet var 
sjöfartens intressenter klara vinnare i striden om Hjälmarens vattennivå. 

På sätt och vis var avslaget ändå ett fall framåt för de som arbetade för 
en sjösänkning. Avslaget sade att det ”under rådande omständigheter” inte 
gick att förändra Hjälmarens vattenstånd. Om omständigheterna förändra-
des fanns det alltså en öppning. Dessutom går det att tolka utvecklingen så, 
att de olika förslagen var inslag i en pågående förhandling. Att en central 
myndighet som Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen visat sig vara positiv var 
viktigt för fortsättningen.

Nya omständigheter
Järnvägen blev den nya ”omständighet” som delvis ändrade spelets regler. 
Eftersom kommunikationsfrågan hade varit avgörande för avslaget från 
statens sida såg de som önskade en sjösänkning möjligheten att göra en 
förnyad framstöt i sänkningsfrågan i och med att järnvägen mellan Örebro 
och Arboga öppnats 1857.

Vid samma tid som den första sänkningen av Mosjön var i vardande 
gjordes försök att genomföra en torrläggning av enbart Kvismaredalen. 
Initiativtagare till detta var den i det stora projektet aktive A.W. Uhr, från 
Asker. Farhågorna att Mosjöns avtappning skulle skapa problem nedströms 
var en av anledningarna till detta projekt. Lantmätaren C W Fröman, som 
senare skulle fi gurera i förarbetena till Hjälmarens och Kvismarens sänk-
ning, upprättade ett förslag som innebar att Täljeån skulle rätas och rensas. 
På Frömans inrådan bestämdes också att de inblandade skulle uttala sitt 
stöd för byråchefen på Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Leijonanckers, 
sänkningsförslag. Först måste Hjälmarens vattenproblem lösas för att man 
sedan skulle kunna förbättra förhållandena i Kvismaredalen, menade Fö-
man. Markägarna i Kvismaredalen var emellertid kompakta motståndare till 
dyrbara projekt. Det enda som de ville gå med på att driva var att föra en 
rättslig talan mot Mosjöns sänkningsbolag angående den skada som vatten 
uppströms ifrån skulle kunna förorsaka.189

daterad den 3/1 1853. 
188 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), FI:3 Kungligt brev 
Oscar etc. daterad den 11/4 1853.
189 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), A III:1. ”Protocoll 
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Här ser vi återigen hur den geografi ska placeringen invid vattendraget 
utgjorde grund för rationella beslut hos de berörda parterna.

När vattenstånd skulle förändras var det som tidigare nämnts stadgat 
att alla berörda skulle sammankallas. Ett allmänt möte om planerna på en 
sjösänkning kom återigen att äga rum i Lännäs, på gästgivargården, den 31 
maj 1859.190 Mötet hade ordnats med anledning av en skrivelse lämnad av 
sjösänkningsförespråkare till landshövdingen i Örebro län. Vid mötet var 
ett antal regionala ämbets- och tjänstemän, samtliga av undertecknarna 
av skrivelsen till landshövdingen i Örebro län, samt ”en för öfrigt samlad 
menighet”, närvarande.191

Mötesprotokollet med återgivna protestskrivelser ger en bra redovisning 
av intressenterna i området och deras synpunkter. Från Eskilstunatrakten 
protesterade fl era bruksägare samt Eskilstuna stad och Carl Gustaf stads 
Gevärsfaktori. Protesterna från den sidan av Hjälmaren hänvisade till att 
infl ytelserika personer tidigare hade påtalat det olämpliga i företaget samt 
att de gamla tvisterna kring sjöns vattenstånd ej borde fortsätta. Den viktiga 
driften av anläggningarna vid Hjälmarens utlopp fi ck inte göras osäker. Den 
ökade trafi ken på Hjälmare kanal fi ck inte heller äventyras.

Från mötet fi nns också bevarat uttryck för böndernas misstro mot projek-
tet. Protesterna kom från Kvismaredalens bönder. Det var 237 hemmansägare 
från mer än 30 byar runt Kvismardalen som protesterade mot en sjösänkning. 
De fl esta hade undertecknat någon av de fem protestskrivelserna, men några 
fanns på plats och instämde muntligen i protesterna.192

med komitterade för åstadkommande af wattnetsminskning i Qvismaredalen”, 
26/1 1857, 2/5 1857, 16/6 1857 samt ”Utdrag af protocoll, hållet å Örebro slott i 
Landskansliet den 10 juni 1857”.
190 Det fi nns originalkällor till detta på två håll. Mötet fi nns delvis refererat i 
Nerikes Allehanda under juni 1859. I tidningen refererade en anonym skribent delar 
av den debatt som fördes Nerikes Allehanda 8/6, 11/6, 15/6, 18/6 1859. Den andra 
och utförligare källan fi nns i Sjösänkningsbolagets protokollsbok för bolagsstäm-
mor. Det inleder protokollsboken, trots att den första riktiga bolagsstämman ägde 
rum först 1864. Lännäsmötets protokoll, 49 sidor långt, hade nämligen bifogats 
till den förnyade ansökan om tillstånd till sänkningen som gjordes. Hjälmarens och 
Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AI:1, ”Protokoll hållet vid gästgifvaregår-
den Lennäs den 31 maj 1859”.  
191 Samlade var ”herr Kaptenen August Coyet, Herr Brukspatronen och Riddaren 
af  Kongl. Maj:ts Nordstjerneorden Robert Montgomery Cederhielm, Herr Bruks-
patron och Riddaren af samma orden Lars Gustaf von Celsing, Herr Baron Nils 
Gabriel Djurklou, Byggmästaren Anders Wilhelm Uhr samt herr Presidenten f.d. 
Statsrådet och Kommendören med stora Korset af Kongl. Maj:ts Nordstjerneorden 
Grefve Carl Göran Mörner. Ibid.
192 Från Asker och Stora Mellösa fanns protesterande från så gott som samtliga 
berörda byar. Från Gällersta saknas endast ett fåtal. Så var även fallet i Ekeby. Från 
Lännäs socken fanns endast några namn, men det kan kanske förklaras med godset 
Segersjös stora jordinnehav i den socknen. Från Norrbyås fanns ett namn. Den enda 
socken som saknades var Sköllersta. Ibid.
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Protestskrivelserna var av olika längd, men budskapet var likartat. Kärr-
ängarna var av stor vikt, hävdade man. De hade en naturlig bördighet som 
kom av att de översvämmades om vårarna och den goda avkastningen po-
ängterades. Den enda utgiften vid brukandet var kostnaden i samband med 
skörden. De protesterande var dessutom mycket skeptiska till de ekonomiska 
fördelarna av projektet och oroades över de stora kostnader sänkningen 
skulle kunna komma att medföra. I ett av inläggen påpekades att ”kostna-
derna för ett sådant företag ej rätteligen kunna bestämmas dock måste blifwa 
ansenligen stora”. Den åkermark som kunde vinnas befarades vara av dålig 
kvalitet och även utan utgifter för sänkningen skulle de berörda bönderna 
riskera att bli utfattiga eller till och med ruinerade. Skulle en sänkning ändå 
komma till stånd krävde man ersättning.193

Gabriel Djurklou menade senare att allmogeprotesterna mot sjösänkningen hade 
sitt centrum i Stora Mellösa socken. Bönderna ägde stora arealer ”vattenskadad 
mark”.

Källa: ”Delförstoring av ”Karta öfver Hjelmarens stränder” ur Sammandrag af 
äldre och nyare handlingar rörande Hjelmarens och Qvismarens sänkning (1859), 
Reproduktion: Ulf Lundin, Kungl. biblioteket.

Tre skrivelser påpekade att på den gamla sjö- eller kärrbotten skulle dyn, 
”dyen” som det heter i trakten, först behöva brännas och efter att ha bru-
kats några säsonger skulle jorden komma att bli olönsam att odla. Flera 
påpekade att översvämningsrisken skulle komma att utgöra ett potentiellt 
hot för brukandet av den till åker omvandlade ängsmarken. Jan Erik Jans-

193 Ibid.
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son från Södra Bro i Gällersta målade upp ett scenario där översvämningar 
hotade. Vattenavgången i Täljeån var på grund av den nyligen genomförda 
sänkningen av Mosjön, våldsammare än tidigare och ån var somliga vårar 
bottenfrusen, vilket förvärrade skadan. Ängarnas framtida användbarhet 
som åker var osäker eftersom det naturliga fallet för vattnet genom Kvisma-
ren var mycket litet. Dessutom påpekades att marken, som menades bli åker, 
på sina ställen bestod av tre fots djup dy ”som naturligtvis måste brännas”. 
Genom denna bränning skulle den framtida åkern komma att hamna under 
åns botten.194

Två skrivelser, av Anders Peter Persson i Talby, Asker, och Johan Erik 
Persson i Sjögetorp, Stora Mellösa, innehåller fl era gemensamma drag, utan 
att för den skull vara identiska. Båda inleds med att hänvisa till att det var 
”några Herrar possesionater” som hade begärt detta möte. Båda påpekade 
också att kreaturen i Kvismardalen var av lika god kvalitet som annorstädes. 
Detta berodde på att kärrängarna gav sådan god höskörd att djuren kunde 
utfodras rikligt. På andra platser där man var hänvisad till hårdvallshö, det 
vill säga hö odlat på fast mark, var man tvungen att ransonera utfordringen. 
Kärrängarna gav goda skördar och grannsocknarna var ibland beroende av 
att kunna få hö från Kvismardalen. De var endast beredda att stödja en upp-
dämning för att kunna reglera ängsvattningen. Om den gick att genomföra 
till en ringa kostnad.195

I böndernas nedskrivna protester och tveksamheter kring projektet fi nns 
två av sjösänkningens framtida stora problem nästan visionärt utmålade. Det 
ena är totalkostnaden för sänkningsarbetet, det andra är översvämningsris-
ken. Farhågan att de nyvunna åkrarna skulle kunna drabbas av besvärande 
översvämningar skulle komma att visa sig synnerligen välgrundad.

På gästgivargården fanns också kaptenen Grill från Örebro som lade fram 
ett föga uppskattat förslag. Han konstaterade att andra inblandade i frågan 
nog skulle få lov att böja sig för det mäktiga jordbruksintresset men han 
hade fl era invändningar mot det Sundmarkska förslaget. Den budgeterade 
dryga miljonen skulle inte förslå menade Grill. Detta berodde på det ökande 
kostnadsläget och ersättningsanspråken. Han uppskattade en totalkostnad 
på cirka 1,5 miljon Rdr. Grill menade också att ”de odlade ägornes sam-
mansjunkning på många ställen skulle göra den verkställda sänkningen 
otillräcklig”. Detta skulle ytterligare fördyra projektet med 2,5 miljoner, 
ansåg Grill.196 Eftersom Hjälmaren låg i den övre delen av avrinningsområdet 
skulle en sänkning av Hjälmaren medföra en höjning av Mälarens vattennivå 
– d.v.s. en export av Hjälmarens strandägarproblem. En ytterligare invänd-

194 Ibid.
195 Ibid.
196 Ibid.
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ning gällde den framtida påverkan på områdets klimat och växtlighet, något 
som var en outredd och omtvistad fråga.197

Grill hade emellertid ett förslag till lösning som skulle tillgodose både 
jordbrukets behov av nya arealer och samtidigt behålla segeldjupet i Hjäl-
maren. Den för de övriga alltför djärva idén var att uppföra vallar och med 
hjälp av pumpar torrlägga den mark som man önskade bruka. Han framhöll 
att metoden redan var prövad i Sverige, men framförallt var den använd i 
utlandet.198 På norra och östra sidan av Hjälmaren kunde man lätt uppföra 
de ca tre mil långa vallar som behövdes. De bäckar som fanns kunde ges en 
ny sträckning och få ett samlat utlopp. Vattenkraften kunde då användas till 
pumpningen. På ställen där bäckar saknades kunde man använda vind- eller 
djurkraft, men han förordade ångdrivna pumpverk.199

Grill hade även planer för Kvismardalen. Mosjöns vatten kunde avledas 
med en 1,5 mil lång kanal som mynnade i Hjälmaren vid Hjälmarsnäs. Kvis-
maredalen skulle vallas in på särskilda platser. En stor vall behövdes över 
Segersjöviken där Täljeån mynnade ut i Hjälmaren. Till detta kom några 
mindre vallar vid Hjälmaren. För att pumpa ur vattnet ur Kvismardalen 
behövdes två ångdrivna pumpar placerade på norra sidan av Segersjöviken. 
Han föreslog att bränntorv kunde användas till driften eftersom den kunde 
utvinnas i trakten. Avslutningsvis hänvisade Grill till ett annat förslag som 
han hade framlagt redan 1856, en grävd kanal från Mosjön till Hjälmaren, 
över Adolfsberg och ut i Hjälmaren vid Örebro. Teljeån genom Kvismardalen 
skulle förses med vallar för att förhindra översvämningar.200

Förslagen mottogs kallsinnigt. Greve Mörner förklarade sig hellre vilja 
tro på vad andra hade kommit fram till i frågan. Robert Montgomery-Ce-
derhielm och Gabriel Djurklou menade att förslagen från Grill skulle läggas 
till handlingarna utan kommentarer.201 

Dessa protester och invändningar uttrycker den lokala skepsis mot det som 
uttryckligen sågs som godsägarnas vidlyftiga projekt. Både bondeprotesterna 
och Grills resonemang innehöll iakttagelser som senare skulle visa sig väl-
grundade. Den marksänkning som förutspåddes skulle skapa en omfattande 
merkostnad och resulterade i att hans förkastade förslag om invallningar 
delvis kom att genomföras drygt hundra år senare.

197 Ibid.
198 Grills förslag är i stort ett tillägnande av det holländska systemet med in-
vallningar och pumpar. För en beskrivning av dess historiska utveckling se t.ex. 
Kaijser (1998).
199 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AI:1. ”Protokoll hållet 
vid gästgifvaregården Lennäs den 31 maj 1859”.
200 Ibid.
201 Nerikes Allehanda den 18/6 1859.
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Småböndernas skepsis var inte unik för trakten. Mönstret känns igen 
från både tidigare och senare sjösänkningsprojekt. Vid Hornborgasjön drog 
sig småbönderna från den östra sidan av sjön ur projektet 1852.202  Andra 
exempel på hur godsägare var de initiativtagande till stora dräneringar är 
sänkningen av Ramsjön och det s k Tvååkersprojektet i Halland, som ut-
fördes under 1850-talet. Även i dessa fall hade traktens bönder varit, i alla 
fall initialt, skeptiska till projekten.203 I så gott som alla exempel på sjösänk-
ningsföretag från denna och tidigare tid var alltså småbönderna ovilliga till 
stora, och i deras ögon, vidlyftiga projekt. Konfl ikten innehöll naturligtvis 
en komponent av motsättning mellan ett extensivt och ett intensivt jord-
bruk. Men även bondeståndets riksdagsprotester, att de föredrog mindre 
och säkrare projekt framför de stora och vidlyftiga, torde ha spelat in i 
ställningstagandet.

Denna typ av möten var vanliga i vattensammanhang. Eva Jakobsson 
beskriver ett händelseförlopp när sjön Skagern skulle regleras som också den 
innehöll allmänna möten och en lång rättsprocess. I fallet Skagern var det 
också företrädare från samhällets övre skikt som ville förändra landskapet 
och mötte motstånd från en lokalbefolkning som i det fallet skulle fråntas 
mark. Skagerns strandägare fi ck foga sig så småningom och sjön reglerades 
utifrån vattenkraftens behov.204

Järnvägens tillkomst mellan Arboga och Örebro öppnade alltså frågan om 
Hjälmarens och Kvismarens sänkning på nytt. Nu kunde stöd för visionen om 
det utdikade landskapet sökas hos starka institutionella aktörer. Vid mötet 
i Lännäs, tre år efter att järnvägen angjort Örebro, ansåg förespråkarna för 
en sänkning att de tidigare så avgörande sjöfartsproblemen borde avföras 
från dagordningen. 

Förutom småböndernas och några större jordägares tveksamheter inför 
det vidlyftiga i projektet kan de olika intressena hänföras till stängnings- 
eller framsläppningsintressen. Framsläppning av vattnet önskades av sjö-
sänkningsivrarna. Dessa ville släppa fram vattnet så att jordbruksmarkerna 
dränerades i och med att vattennivån sänktes. Att vattenståndet behölls, låg i 
företrädare från sjöfartens och vattenverkens intresse. Beroendet av Hjälma-
rens vatten för driften gjorde att vattenverken vid utloppet var motståndare 
till planerna på en sänkning. Vattenverken ville se till att det alltid fanns 
tillräckligt med vatten för kontinuerlig drift. Sjöfarten kan också sägas vara 
ett stängningsintresse eftersom den behövde ett tillräckligt segeldjup. 

Hjelmarens och Qvismarens sjösänkningsbolag
Vid Lännäsmötet bildades en interimsstyrelse för Sjösänkningsbolaget. De 
som anslöt sig vid detta tillfälle var till stor del “possesionater” från olika 

202 Fryksén (1973), s. 246 f.
203 Olsson och Pettersson (2002), s. 204–211.
204 Jakobsson (1996), kap. 5.
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delar av området. Helt saknades dock inte de mindre jordägarna. Ett drygt 
20- tal av dessa var närvarande eller representerade genom ombud och an-
tecknades som delägare i bolaget.205

Förnyad framställan om sjösänkning
Bolagets interimsstyrelse beslutade 1859 att göra en förnyad framställan till 
Kungl. Maj:t om sänkningen av sjöarna Hjälmaren och Kvismaren. Denna 
ansökan lämnades in till Civildepartementet i november nästföljande år. 
I förslaget påtalades att kommunikationerna kunde skötas på järnvägen. 
Interimsstyrelsen önskade att få tillstånd att sänka Hjälmaren enligt Sund-
marks första förslag. Det vill säga en sänkning med sex fot under medel-
vattenståndet vilket skulle innebära ett segeldjup på fyra och en halv fot. I 
ansökan anfördes att det nu fanns gedigen kunskap, till skillnad mot äldre 
tiders ovetenskapliga uppfattning om vattnets beteende. Här argumentera-
des naturligtvis för nyttan av en sjösänkning. Den var nödvändig eftersom 
den ifrågavarande jordens bördighet var i ständigt avtagande. De tomma 
ängsladorna sades vara ett bevis för detta. Anledningen var att de torra och 
kalla vintrarna och vårarna medförde att området inte översvämmades i 
samma omfattning som tidigare. De menade också att enbart en utdikning 
på fastmark skulle medföra en försämring för strandägarna i området. De 
befarade alltså att uppströms vatten skulle medföra problem. Angående de 
andra intressenterna i Hjälmaren menade de att sjöfarten skulle fungera 
bra med lösningen med ångfartyg. Vattenverken vid utloppet skulle snarare 
få en säkrare tillgång på vatten efter en sänkning, menade man. Dessutom 
ifrågasattes i ansökan om dessa verkligen var lagligt berättigade eftersom 
de var anlagda utan strandägarnas medgivande. I ansökan spekulerades om 
en inlösen av dessa i enlighet med 1824 och 1841 års lagstiftning angående 
vattenverks inlösen.206

Vi har tidigare sett att 1850-talet innebar en rad av år med lågvattenstånd 
i Hjälmaren. Efter att sviten av lågvattenår hade brutits, säsongen 1860, 
skickade interimsstyrelsen för Sjösänkningsbolaget ut en skrivelse till soc-
kenstämmorna i trakten för att dessa skulle beskriva och uppskatta de skador 
översvämningarna medfört för jordbruket. En sammanställning av dessa 
publicerades i Hushållningssällskapet i Örebro läns årsberättelse 1862.207 

205 De mindre jordägarna kom huvudsakligen från Almby socken och från Väla 
och Kvinnersta byar i Asker. En interimsstyrelse bestående av brukspatronerna 
Montgomery-Cederhielm och Celsing, baron Djurklou, Anders Eriksson i Almby 
by och Per Persson i Ramstena tillsattes också vid detta tillfälle. Hjälmarens och 
Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AI:1. ”Protokoll hållet vid gästgifvaregår-
den Lennäs den 31 maj 1859”.
206 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), FI:4. Skrivelse till 
kungen om att fullborda sänkningen enligt Sundmarks arbetsplan. Daterad den 
8/11 1860.
207 Årsberättelse Hushållningssällskapet 1862 (1862), s. 71–83.
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Det tillfälligtvis höga vattenståndet kom bokstavligen som en skänk från 
ovan. Återigen kunde man befästa åsikten att sjösänkningen var nödvändig 
av ekonomiska skäl.

Den lokala tidningsdebatten
Vi kan läsa om protester från motståndare till en sänkning i Sjösänkningsbo-
lagets kvarlåtenskaper. En av orsakerna till detta är förstås att det uttryckli-
gen hade stipulerats 1849 att även motståndare skulle få göra sin röst hörd 
i samband med Sundmarks undersökning. Senare förekom en viss debatt om 
sjösänkningsförslaget, framförallt under 1860-talets första hälft, i Nerikes 
Allehanda. Av femton inlägg från läsare var tio positiva till en sjösänkning. 
Förutom fördelarna för jordbruket argumenterade dessa också för att visa att 
en sjösänkning inte skulle få några menliga konsekvenser för sjöfarten eller 
verken vid Eskilstunaån.208 Fem inlägg argumenterade mot en sjösänkning. 
I dessa var det framförallt sjöfarten som ansågs gå mot en osäker framtid 
om Hjälmarens vattenyta sänktes.209 

I ett par inlägg för en sänkning anförs miljöargument. De var dock långt 
ifrån enstämmiga i sina slutsatser. De frossor och febrar som hemsökte 
området ansågs höra samman med vattnets stigande och fallande. Om vat-
tenhöjden i Hjälmaren reglerades och de sumpiga trakterna dikades och 
odlades, borde sjukdomsproblemen i trakten upphöra, menade skribenten.210 
En vecka senare svarade en sjösänkningsmotståndare att en större avtappning 
av Hjälmarens vatten skulle skada atmosfären. Skogar och sjöar var bety-
delsefulla för luftfuktigheten i atmosfären och viktiga av den anledningen 
för växtligheten. En sänkning av Hjälmaren skulle då innebära ett allvarligt 
hot.211

Den liberala och framstegsvänliga tidningen redovisade alltså inte bara 
röster till stöd för moderniseringsprojektet. Men vi kan notera att småbru-
karnas åsikter, så som de artikulerats vid mötet i Lännäs 1859, inte alls 
torgfördes.

Den Kungliga resolutionen 1864 – bakslag igen
Den Kungliga resolutionen av den 15 april 1864 innehöll emellertid inte 
det svar som bolagsmännen hade önskat. Ett segeldjup på endast fyra och 
en halv fot ansågs återigen oacceptabelt. Den med statsbidrag byggda Hjäl-
mare kanal skulle då bli oanvändbar påpekades i resolutionen. Dessutom 
framhölls att en rätt livlig trafi k av fartyg som krävde ett större segeldjup 

208 Nerikes Allehanda den 27/7 1859, 15/8 1860, 17/10 1860, 9/1 1861, 17/4 1861, 
8/6 1861, 16/10 1861, 26/7 1862, 29/6 1867.
209 Nerikes Allehanda den 9/2 1861, 6/4 1861, 27/4 1861, 9/9 1865, 12/12 
1868.
210 Nerikes Allehanda den 10/2 1861.
211 Nerikes Allehanda den 16/2 1861.
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hade förekommit under de senare åren. I avslaget hänvisades också till det 
förkastade invallningsförslaget, som om detta genomförts i stället, inte skulle 
ha påverkat sjöfarten. Om en sänkning av Hjälmaren kunde genomföras 
utan att hota andra intressen skulle den dock kunna godkännas, avslutade 
regeringen trösterikt.212

Trots att de första järnvägarna nu pekade mot en ny framtid var sjöfartens 
intressenter alltså fortfarande mycket starka. Farleder gavs också som tidi-
gare nämnts ett särskilt skydd i lagstiftningen. Ännu gick det uppenbarligen 
inte att genomdriva projektet utan att ta hänsyn till sjöfartsintressenas krav. 
Nästa förslag till sänkning anpassades till detta förhållande.

Sjösänkningsbolaget bildas
De drivande i sjösänkningsintresset lät sig inte heller nedslås. Bara dryga 
två månader efter det negativa beskedet omvandlades interimsstyrelsen till 
en bolagsstyrelse.

Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag konstituerade sig och höll 
sitt första protokollförda möte i Örebro den 23 juni 1864. Bolagsbildarna 
var uppenbarligen medvetna om betydelsen av att förankra verksamheten i 
lokalsamhället. Förutom delägare i bolaget fanns där också ombud utsedda 
av kommunalstämmorna i området. På stämman fattades beslut om bola-
gets reglemente. I den tionde paragrafen stadgades att representanter skulle 
väljas bland bolagsmännen, årligen och sockenvis på kommunalstämmorna. 
Delägarna fi ck anteckna sig och sitt jordinnehav av vattenskadad mark. Till 
ordförande utsågs ägaren av storgodset Segersjö, Robert Montgomery-Ce-
derhielm, som skulle komma att kvarstå som ordförande ända till 1879. Till 
bolagets vice ordförande utsågs en annan godsägare, Gabriel Djurklou, som 
kom att vara vice ordförande 1864–1878.213

Med anledning av att resolutionen hade föreskrivit att sänkningsföretaget 
fi ck komma till stånd endast om det kunde genomföras utan olägenhet för 
andra intressen, d.v.s. i första hand sjöfarten, hade kaptenen Gustaf Nerman 
anlitats för att omarbeta det Sundmarkska förslaget från 1850-talets början. 
Mötet beslutade, med endast en deltagare mot, att fortsätta arbetet enligt 
detta alternativ.214 

Nerman konstaterade att Hjälmaren hade en naturlig variation på fyra 
fot och att denna var observerad ända sedan 1821. Han fastslog också att 

212 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FI:4. Kongl. Maj:ts 
resolution den 15/4 1864.
213 Vid detta möte diskuterades också Leijonanckers gamla förslag om att endast 
genomföra en mindre sänkning samt det Grillska invallningsförslaget. Hjälmarens 
och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AI:1. Protokoll bolagsstämma den 23/6 
1864. Djurklou avböjde dock sitt viceordförandeskap år 1875.
214 Ibid.
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Arninge märke var riktpunkten för sjöns medelvattenstånd. Nerman menade 
att både Hellström och Sundmark felaktigt hade trott att det behövde rinna ut 
mer vatten vid regleringsdammen än vad Hjälmaren kunde ta emot. I stället 
ökade en sänkning inte alls vattenmängden som skulle passera Hjälmarens 
utlopp. Utdikningen ökade inte vattenmängden, fastslog han. Nerman ville 
dock fl ytta regleringsdammen till utloppet vid Hyndevad. Sundmark hade 
föreslagit en placering vid Rosenholm något nedströms. Genom att begränsa 
vissa arbeten, i Kvismaren skulle t.e.x. en kanal endast dras till Kvismaresjö-
arna, kunde Nerman pressa kostnaderna med ungefär 140 000 Rdr Banco. 
Slutsumman blev då ca en miljon. 215

I augusti träffades bolagsstyrelsen i Stockholm för att lämna en förnyad 
ansökan. Då framfördes möjligheten att helt enkelt köpa Hjälmare kanal som 
ett sätt att komma förbi motståndet från kanalbolaget.216 Redan i november 
samma år skrinlades dock dessa tankar. Det fanns ingen anledning att äga 
kanalen om det skulle bli ett avslag på begäran om sänkningen, menade man 
då.217 Det förnyade sänkningsförslaget innebar att Sjösänkningsbolaget åtog 
sig att bibehålla ett segeldjup på sju fot.218

I den förnyade ansökan hade det ovannämnda protokollet från 1859 
skickats med, och det påpekades att detta endast innehöll de skriftliga in-
läggen. Den muntliga diskussionen saknades och ”hwarigenom de af pro-
testafgifwarne anförde skäl blifwit beswarade och, såsom wi i underdånig-
het förmena, wäsentligen wederlagde”. Det stora antal protesterande som 
protokollet antydde fanns, var alltså inte värda att protokollföra eftersom 
de hade tillbakavisats. Dessutom påpekades att bolaget redan vid denna 
tidpunkt hade en ganska talrik anslutning.219

I ansökan poängterades jordbrukets överordnade betydelse. Järnvägens 
vikt för transporterna påpekades samt att vattenverken i Eskilstuna, även 
om en sänkning kom till stånd, skulle erhålla en oförändrad tilloppsvolym. 
Dessa var, påpekades det också, anlagda utan tillstånd att utnyttja Hjälmaren 
som reservoar.220

215 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), FI:4. Nermans revide-
ring av förslag till sjösänkning. Daterad 13/11 1865.
216 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 16/6 1865.
217 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 6/11 1865.
218 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), FI:4. Kongl. Maj:ts 
resolution den 12/6 1865.
219 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AI:1. Protokoll bolags-
stämma den 18/7 1865.
220 Ibid.
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Sänkningen godkänns – på sjöfartens villkor
I juni 1865 godkände Kungl. Maj:t, det vill säga regeringen, den förnyade 
ansökan och fastställde bolagsordningen under vissa villkor. Hjälmare kanal 
skulle byggas om för att passa de nya förhållandena. Hjälmaren fi ck sänkas 
sex fot under medelvattenståndet men för segelleder och hamnar fordra-
des ett segeldjup på sju fot. Innan arbetena fi ck börja måste en arbetsplan 
godkännas av Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader.221 Bolags-
ledningen tycks inte ha låtit sig nedslås av dessa villkor. Vid styrelsemötet i 
Stockholm den 16 juni 1865 beslutade man att trycka den Kungliga resolu-
tionen i 500 exemplar.222

Att sänkningsplanerna började bli en realitet märks till exempel i det brev 
till kungen som stadsfullmäktige i Örebro författade 1865. Man var oroad 
för att en sänkning skulle innebära stadens undergång och pläderade för att 
ett billigare och ”mer oskadligt alternativ” borde utredas.223

På bolagsstämman den 18 juli 1865 bestämdes hur stor rösträtten skulle 
bli för delägarna i Sjösänkningsbolaget. Denna blev kopplad till den anteck-
nade arealen, 10 tunnland gav en röst, men det sattes en övre gräns på 200 
röster.224 Denna konstruktion fanns redan i det första förslag till reglemente 
som tryckts 1859. I det reglemente som nu fastslogs 1865 gjordes tillägget 
att delaktighet i bolaget följde med jorden. Det skulle alltså inte gå att ändra 
en tidigare ägares beslut att vara med i sänkningen. Dessutom skulle röstning 
ske med slutna röstsedlar.225

Vid bolagsstyrelsens konstituerande möte samma dag anlitades Nerman 
återigen för att grundligt granska och utreda Sundmarks gamla förslag.226 
I februari 1866 fi ck Gabriel Djurklou till uppdrag att undersöka hur andra 
sjösänkningsbolag gått till väga. I första hand skulle han be att någon direk-
tionsmedlem i Wesans sjöuttömningsbolag i Blekinge skulle sända uppgifter 

221 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FI:4. Kongl. Maj:ts 
resolution den 12/5 1865.
222 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll  den 8/8 1864.
223 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA). FI:4. Brev till kungen 
från stadsfullmäktige i Örebro, daterad den 15/2 1865,
224 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AI:1. Protokoll bolags-
stämma den 18/7 1865.
225 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FI:4. Förslag till reg-
lemente för Hjelmarens och Qvismarens sjösänkningsbolag. (1859), § 15. Kongl. 
Maj:ts Reglemente för Hjelmarens och Qvismarens sjösänkningsbolag (1865. 1895 
ändrades den övre gränsen till att en enskild jordägare högst kunde inneha 100 
röster. Förnyad bolagsordning för Hjelmarens och Qvismarens sjösänkningsbolag 
av Kongl. Maj:t Faststäld den 13 december 1895. (1896). § 12.
226 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 18/7 1865.

Jörgen manus19.indd   81Jörgen manus19.indd   81 07-05-02   12.38.3507-05-02   12.38.35



82

om bokföringen, förloppet vid sänkningen, utgången av bolagets tvister samt 
hur de hanterat motsträviga strandägare. Om det visade sig nödvändigt skulle 
han även kontakta andra liknande bolag.227

Det återstod med andra ord åtskilligt att reda ut innan spaden kunde sättas 
i marken. Hur man praktiskt skulle gå till väga var långt ifrån uppenbart. 
Trots att det uppenbarligen fanns en väl förankrad bild hos de ledande i 
projektet verkar det ändå ha funnits många oklarheter och kanske trots allt 
en viss tveksamhet bland de stora markägarna när det nu faktiskt gällde att 
dra igång detta riskabla jätteprojekt.

Förberedande arbeten
Under 1866 började äntligen de första praktiska förberedelserna. Till att leda 
lantmäteriarbetena kontrakterades, efter många turer, kommissionslantmä-
tare Carl Wilhelm Fröman.228 Han började sina förrättningar i Eskilstuna 
den 27 september 1867 då han träffade representanter för intressenter och 
motståndare.229 Vid Frömans träff med ägaren för Rosenholms kvarn, Berg-
stedt, framkom då att denne hade i Sjösänkningsbolagets ögon ett orimligt 
högt ersättningsanspråk.230 

Hösten 1868 var undersökningen klar. Med ersättningsanspråk uppskat-
tades nu totalkostnaden till ca 1,8 miljoner RdrBanco.231 Vid en extra bo-
lagsstämma i november 1868 diskuterades detta plan- och kostnadsförslag. 
Eftersom bolaget redan vid de förberedande arbetena hade dragit på sig ut-
gifter och behövde medel för framtida kostnader diskuterades fi nansieringen. 
Stämman beslutade att fortsätta på den inslagna vägen samt söka statsanslag 
för sänkningskostnaderna. Bolagsstyrelsens föreslagna uttaxering om en Rdr 
per tunnland, fördelat på fyra delbetalningar, godkändes.232

Av protokollen att döma var åtskilliga sammanstötningar med stängnings-
intressena att vänta. Dessutom befarades framtida fi nansieringsproblem. 
Friherren Gabriel Djurklou skrev i efterhand att det gick rykten om att de 
fl esta bolagsmännen önskade att dra sig ur det riskabla projektet men att 

227 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 1/2 1866.
228 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 1/10 1866.
229 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 1/10 1867.
230 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 23/5 1868.
231 Nerikes Allehanda den 7/11 1868.
232 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AI:1. Protokoll extra 
bolagsstämma den 14/11 1868.
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delägarna hade lugnats på mötet i november 1868, genom bolagsstyrelsens 
agerande.233

I protokollen från Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag hörs 
emellertid få kritiska röster. När det gäller infl ytande i bolaget får vi ha i 
åtanke den graderade röstskalan. Brukspatron Robert Montgomery-Ceder-
hielm hade ensam 150 röster och tillsammans med några andra av posses-
sionaterna, t.ex. Coyet, Behm, Mörner och Djurklou, var det väl aldrig någon 
risk för att ett förslag från en något så när enad styrelse skulle förlora en 
omröstning. Det kan ju naturligtvis ha förekommit att andra åsikter än de 
protokollförda vädrades vid sammanträdena, men om detta vet vi intet.

Långdragna rättsprocesser
Nu startade en lång kedjereaktion av rättsprocesser. Själva igångsättandet, 
som krävde en godkänd arbetsplan innan man kunde söka lånebidrag från 
det allmänna, försenades genom utdragna juridiska långbänkar.

Synerättens dom avkunnades i Arboga den 30 november 1868. I stort sett 
var utslaget en seger för Sjösänkningsbolaget. Många ersättningsanspråk 
lämnades helt utan åtgärd. Bruksägarna vid Eskilstunaån tilldömdes betydligt 
lägre ersättningsbelopp än de yrkat. Både Örebro stad och rederiaktiebolaget 
hade krävt inlösen av fast egendom till en och en halv gångs värde i enlighet 
med 1824 års förordning om inlösen av vattenverk. Detta avslogs emellertid. 
Örebro stad hade krävt stora ersättningssummor. Staden ville ha en säkerhet 
på 250 000 Rdr. Denna skulle användas för att täcka eventuellt dyrare frakt-
kostnader samt till att återställa normaldjupet om inte sänkningen fullföljdes. 
Staden ville också ha rätt att under tio års tid kräva ersättning för utgifter som 
inte kunde förutses. En ersättning om 20 000 Rdr per år begärdes för de år 
som sänkningen pågick för de fördyrade levnadsomkostnader denna tänktes 
innebära. Dessutom ville stadens företrädare att Sjösänkningsbolaget skulle 
bekosta den damm som behövde uppföras i Svartån om sänkningen kom till 
stånd samt ersättning för uteblivna hamnavgifter under sänkningen. Samtliga 
dessa krav avslogs av synerätten. Synerätten ålade Sjösänkningsbolaget att 
sköta ombyggnaden av Hjälmare kanal samt dömdes att deponera ett stort 
belopp som säkerhet.234 Bolagsstyrelsen beslutade att trycka och dela ut detta 
utslag i 750 exemplar till alla strandägare och till ledamöterna i Svea Hovrätt, 
eftersom man räknade med att utslaget skulle överklagas.235

233 Djurklou (1876), s 15 f.
234 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FII a:3. Synerättens 
protokoll och utslag 1869.
235 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 30/11 1869 och 22/12 1869.
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Örebro var före sänkningen en stad som endast hade bebyggelse på grusåsen, i 
nord sydlig riktning.

Källa: ”Delförstoring av ”Karta öfver Hjelmarens stränder” ur Sammandrag af 
äldre och nyare handlingar rörande Hjelmarens och Qvismarens sänkning (1859), 
Reproduktion: Ulf Lundin, Kungl. biblioteket

Synerättens utslag innebar en stor framgång för dem som satt igång sjö-
sänkningsprocessen. När väl eftergifterna till sjöfarten gjorts tycktes alla 
myndigheter vara beredda att stödja projektet. Vid denna tid var de som 
deltog i Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag  så långt komna 
på den inslagna vägen att alla var införstådda med att det inte fanns någon 
möjlighet att avbryta processen. Alltför stort kapital hade redan satsats i 
projektet. Nästa steg togs i februari 1869 då 18 parter som hade ersättnings-
anspråk på Sjösänkningsbolaget stämdes av Sjösänkningsbolaget. Alla dessa 
var personer eller institutioner med höga samhällspositioner.236

Början av 1870-talet kännetecknas av väntan på domstolsutslag. Synerät-
tens utslag överklagades först till Svea Hovrätt.237 Domen från Svea Hovrätt 
kom under våren 1871 och innebar i stort sett samma sak som synerättens 

236 Åtta fanns vid utloppet vid Eskilstunaån som bruks-, kvarn- eller vattenverks-
ägare, det var Hjelmare kanalbolag och Örebro rederiaktiebolag som företrädare 
för sjöfarten, landshövdingen i Örebro stämdes för fi sket i Svartån, två ägare av 
magasin i Örebro stämdes, Örebro stad stämdes för ersättningsanspråk för Skebäcks 
hamn, tre företrädare för hamnar vid Hjälmaren stämdes. Bland dessa fanns också 
en inblandad i Sjösänkningsbolaget, ägaren av Sickelsjö gård, doktor Axel Herman 
Behm. Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelsepro-
tokoll den 1/2 1869 och den 2/2 1869.
237 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AI:1. Protokoll bolags-
stämma den 20/5 1871.
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utslag.238 Även denna trycktes av Sjösänkningsbolaget, men i mera blyg-
samma 300 exemplar.239

Hovrättens dom överklagades slutligen till Högsta domstolen. I december 
1871 meddelade ordföranden Robert Montgomery Cederhielm att han hade 
fått underhandsbesked ifrån chefen för Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att 
den slutgiltiga domen skulle komma under början av nästa år. Han tyckte 
då att det vore lämpligt att börja förbereda arbetet med den arbetsplan som 
krävdes och föreslog att majoren och riddaren A Grafström skulle få ansvar 
för detta.240

Även 1872 inleddes med en väntan på Högsta domstolens utslag. På 
årsmötet detta år var bolagsstyrelsen handlingsinriktad. Den initierade 
ordföranden och ledamoten av Första kammaren, brukspatronen Mont-
gomery-Cederhielm meddelade att Högsta domstolen förmodligen skulle, 
liksom Hovrätten, i stort sett godkänna synerättens ursprungliga utslag om 
ersättningsanspråken. Bolagsstyrelsen önskade mot denna bakgrund fort-
sätta lantmäteriarbetena, trots att domen kanske skulle dröja till året därpå. 
Efter omröstning beslutades också detta. Bolagsstyrelsens förslag gick till 
omröstning där resultatet blev 372 ja mot 170 nej.241 En till synes klar seger, 
men det är viktigt att vi minns det förkrossande röstövertaget som de stora 
jordägarna innehade.242

Lantmätaren Fröman, som ju hört markägarnas åsikter vid sina förrätt-
ningar, vittnade i ett brev till stämman om den folkliga avogheten mot pro-
jektet. Han skrev att det var av största vikt att arbetena gjordes samtidigt 
på hela byns ägor. Om han bara gavs tillfälle till att förklara sänkningens 
fördelar för de berörda bönderna skulle förmodligen alla förstå vinsten och 
nyttan av att vara med i projektet.243 Böndernas anslutning till sjösänknings-
projektet var alltså fortfarande låg. Det omfattande lantmäteriarbetet på de 
”vattenskadade” markerna fortgick sedan fram till 1876. Den vattenskadade 

238 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), FI:4. Kongl Maj:ts 
och Svea hof-rätts dom i fråga om sjöarne Hjälmarens och Qvismarens sänkning 
år 1871 (1871).
239 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 19/5 1871.Detta datum måste vara felaktigt då det har hållits samma dag 
som årsmötet, d.v.s. den 20/5 1871.
240 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 1/12 1871.
241 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AI:1. Protokoll bolags-
stämma den 25/2 1871. Även detta datum måste vara felskrivet då styrelsen höll 
möte samma dag som årsmötet, d.v.s. den 25/5 1872.
242 Djurklou skriver också 1876 att stämman först var ovillig att åta sig större 
utgifter innan domen fallit och statslån hade beviljats. Djurklou (1876), s. 20.
243 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AI:1. Protokoll bolags-
stämma år 1872. Om datumet för stämman, se ovan.
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marken skulle kartläggas, avvägas, och dess produktionsvärde skulle upp-
skattas, ”graderas”.

På väg mot sänkning
Domen från Högsta domstolen, om inlösen och ersättningsanspråk kom så 
till sist i mars 1873. Bolagsstyrelsen beslutade att trycka också den domen 
i 300 exemplar samt att kalla till en extra bolagsstämma för att få dennas 
tillåtelse till att detaljplanera kostnader och fi nansiering. Dessutom började 
man på allvar att söka efter någon lämplig person för uppdraget att författa 
arbetsplanen.244 Det bestämdes också att Djurklou skulle närvara vid de 
kommande graderingarna. Han skulle då ha med sig en anteckningsbok så 
att intresserade skulle kunna anteckna sig i bolaget på ort och ställe.245 Här 
gällde det alltså att aktivt arbeta för delaktigheten i projektet.

Flera av de personer som varit tilltänkta att upprätta arbetsplanen hade 
avböjt. Under sommaren 1873 accepterade slutligen majoren Grafström 
uppdraget och i december föredrog han arbetsplanen för bolagsstyrelsen.246 
Slutsumman hamnade nu på 1 948 883 Rdr och 34 öre. Grafström kon-
staterade att Sundmark hade gjort felaktiga beräkningar i Kvismaredalen 
samt att högvattenfl ödet från Attersta vid den tiden var dubbelt så stort 
som tidigare beräknats. Totalkostnaden beräknades nu uppgå till 65 Rdr 
per tunnland.247

På den extra bolagsstämman i mars 1873 upplästes de viktigaste momen-
ten i arbetsplanen samt meddelades att bolagsstyrelsen hade ansökt om stats-
lån på 2 miljoner. Ansökan hade remitterats till Väg- och vattenbyggnads-
styrelsen som givit sitt godkännande om företaget kunde genomföras utan 
någon skada för andra som hade behov av vattentillgången i Hjälmaren, och 
rekommenderat riksdagen att bevilja ett lån högre än 1,5 miljoner Rdr.248 

Alla skadeståndssökande, utom ägaren av Rosenholms kvarn och ålfi ske, 
hade vid denna tid nöjt sig med ersättningsbeloppens storlek. Frågan om 
Rosenholm kom att vandra genom rättsinstanserna i ett par års tid.  Inlö-
sen skedde därför först 1876 och till ett högre belopp än det av synerätten 

244 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 10/3 1873.
245 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 26/4 1873.
246 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 24/5 1873, 13/8 1873 och 1/12 1873. Att kostnadsförslag var så detaljerade 
på öret var praxis vid denna tid.
247 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FI:4. Grafström, Be-
tänkande och förslag, daterad den 29/11 1873.
248 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AI:1. Protokoll extra 
bolagsstämma den 7/3 1874.

Jörgen manus19.indd   86Jörgen manus19.indd   86 07-05-02   12.38.3807-05-02   12.38.38



87

föreslagna.249 Även arbetsplanens remitterande till landshövdingarna och 
strandägarna runt Mälaren gav upphov till väntan.250 

Det tidigare motståndet mot sänkningen från etablerade intressen var vid 
denna tid i stort sett borta. Alla centrala myndigheter och uppenbarligen 
också regeringen gav sitt stöd till sänkningen. Det enda hindret var nu den 
bondedominerade Andra Kammaren.251

Andra Kammarens bonderepresentanter var den enda aktör som kunde 
tänkas lyssna till de kritiker som inte fått sin mening noterad i protokollen. 
Nu gällde det att övertyga dem som slutgiltigt satt på penningpåsen. Där-
för fi ck Djurklou i slutet av 1875 i uppgift att författa en skrift som skulle 
förklara projektets utveckling och vikt för riksdagen ”Då det vore af högsta 
nöden att hafva en kortfattad men fullständig framställning af Hjälmare-
sänknings-frågan för att i tryck utdelas till riksdagsmännen”.252 Denna skrift 
”Hjelmaresänknings-frågan i sitt sista skede” blev den andra av Djurklous 
propagandaskrifter i denna sak.253

249 Svea Hovrätt hade 1874 satt inlösen och ersättning för Rosenholm till ett total-
belopp på 86 781,90 kronor. Den 15/3 1876 bestämdes av Kungl. Maj:t, dit Berg-
stedt överklagat, ersättningsbeloppet. till 106 681 kronor. I detta ingick ersättning 
för ålfi sket med 21 500. Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), 
AI:1. Protokoll bolagsstämma den 22/5 1875 och den 27/5 1876. Hjälmarens och 
Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FIII:2a.  Köpebrev och kontrakt för köp av 
Rosenholm, daterad den 13/3 1879.
250 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 1/2 1875.
251 Om riksdagskamrarnas sociala sammansättning de första decennierna av 
tvåkammarriksdagens tid, se Nilsson (1994), s. 56–63.
252 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 29/11 1875. 
253 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 1/2 1876.
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Porträtt av Gabriel Djurklou. Örebro läns museums arkiv

Den 2 februari 1877 godkändes arbetsplanen och Grafströms kostnadsför-
slag av Kungl. Maj:t. Resolutionen innebar godkännande av att arbetena 
kunde börja samt preciserade också åliggandena för Hjälmarens och Kvis-
marens sjösänkningsbolag. Bolaget skulle sköta ombyggnaden av Hjälmare 
kanal och på egen bekostnad ombesörja och sköta frakten under den tid 
kanalen var stängd. Sedan tidigare var det bestämt att alla segellederna skulle 
ha ett lägsta segeldjup på sju fot. Sjösänkningsbolaget ålades också att hålla 
ett ångfartyg för bogsering, vid för svåra vindförhållanden, i den grunda 
Hemfjärden. Farlederna i Hjälmaren skulle prickas ut av Sjösänkningsbo-
laget. Dessutom skulle bolaget avlöna en dammvakt vid utloppet. För att 
säkra framtida medel till dessa åligganden var Sjösänkningsbolaget tvunget 
att avsätta 100 000 kronor till en fond.254

Riksdagsdebatten 1877
Projektet behövde fi nansieras och det var riksdagen som hade avgörandet 
i sin hand. Där skedde den sista stora drabbningen innan projektet kunde 

254 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA), FI:4. Kongl. Maj:ts 
resolution den 2/2 1877.
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sjösättas. Regeringen föreslog att ett statslån på två miljoner kronor skulle 
beviljas Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag. Statsutskottets ut-
låtande över propositionen i april 1877 talade i positiva ordalag om att 
sjösänkningen var slutet på en lång kamp mot översvämningar. Utskottet 
föreslog att två miljoner, eller full beräknad kostnadstäckning, skulle ut-
betalas till ”det onekligen storartade aftappningsföretaget”.255 Mot detta 
invände greve Sparre som senare kom att angripa utskottsförslaget från sin 
riksdagsplats i Andra kammaren. Han hade i egenskap av ordförande för 
Kommittén för Mälarens strandägare ifrågasatt antagandet om att Hjälma-
rens vatten inte skulle påverka Mälaren negativt. Sparre hänvisade nu till 
expertis som menade att det av Grafström och av styrelsen för allmänna 
väg- och vattenbyggnader gjorda antagandet om Hjälmarevattnets obetydliga 
påverkan på Mälaren inte stämde. Utskottet valde dock att lita på Grafströms 
beräkningar.256

Frågan om statslån till Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag 
debatterades i riksdagen lördagen den 5 maj 1877. En väsentlig attityd och 
åsiktsskillnad rådde mellan kamrarna. Första kammaren röstade om kam-
maren skulle godkänna det föreslagna lånet enligt statsutskottets utlåtande 
på 2 miljoner kronor eller ett mer försiktigt alternativ på 1,5 miljoner, där 
statskontoret vid behov skulle låna i riksgäldskontoret. Debatten inleddes 
av Robert Montgomery-Cederhielm, en av de ledande i Hjälmarens och 
Kvismarens sjösänkningsbolag, med ett försök att övertyga kammaren om 
att beräkningen, att Mälaren inte nämnvärt skulle påverkas av en sänkning 
av Hjälmaren, var riktig. Inlägget var naturligtvis ett svar på Sparres angrepp 
i Statsutskottet. Här borde man lita på vetenskapsmän och Väg- och Vat-
tenbyggnadsstyrelsens sakkunskap, menade han. Montgomery-Cederhielm 
förordade förstås det högre lånebeloppet. Kostnaden skulle nämligen bli 
något större än de 1, 948, 883 kronor och 34 öre som Grafström hade upp-
skattat, tillstod han. Då projektet var ett stort fosterländskt företag och ett 
sätt att ”inom Sveriges gräns vinna Finland åter”, önskade han att kammaren 
godkände det högre lånebeloppet.257

255 Statsutskottets utlåtande n:o 64 den 27 april 1877, s. 4 f. Statsutskottet var ett 
av de fem ständiga utskotten i riksdagen. Dessa tillsattes med ett lika stort antal 
ledamöter från bägge kamrarna. Statsutskottets 24 ledamöter beredde frågor om 
utgifter och var genom sitt breda arbetsområde och stora antalet ledamöter ett av 
de viktigare utskotten. Nyman, Torkel (1999), Kommittépolitik och parlamenta-
rism: statsminister Boström och rikspolitiken 1891–1905: en studie av den svenska 
parlamentarismens framväxt, s. 99.
256 Ibid.
257 Inlösen av Rosenholm hade blivit mer än 31 000 kronor dyrare än beräknat 
och Sjösänkningsbolaget hade redan en skuld på över 86 000 kronor. Till detta kom 
också avsättningar på sammanlagt 100 000 kronor till en fond som i framtiden var 
avsedd att bekosta underhållet av Hjälmarens farleder. Till detta kom också rän-
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Förstakammarledamoten C Adelsköld bör ha betraktats som en kompe-
tent man eftersom han hade varit den som först kommit i åtanke att upprätta 
arbetsplanen för Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag. Adelsköld 
deltog i riksdagsdebatten och var i grunden positiv till företaget, men hade 
vissa allvarliga invändningar. Han menade att det fanns större risk att Mäla-
ren påverkades än vad som antagits i den av Grafström gjorda arbetsplanen. 
Han hänvisade till Hällströms gamla mätningar och menade att denne, som 
var en ytterst pålitlig person, hade kommit fram till att vattenvolymen i ut-
loppet var större än de beräkningar som senare gjorts. Vattenvolymen från 
Hjälmaren kunde alltså påverka Mälaren mer än vad som antagits, fastslog 
Adelsköld. Dessutom ställde han sig tveksam till Grafströms antagande att 
Hjälmarens högvatten inträffade tidigare än Mälarens. På grund av skif-
tande väderleksförhållanden gjorde inte Hjälmaren alltid som den borde 
göra, trots att det mesta vattnet kom från söderliggande jordbruksbygder, 
påpekade Adelsköld. Han menade att den tabell över vattenstånd som låg 
till grund för Grafströms antagande visade att tidpunkten för de höga vat-
tenstånden i de båda sjöarna snarare sammanföll. Adelsköld pekade också 
på de ökande problemen i Frankrike och Tyskland. På grund av utdikning 
och skogsavverkning led dessa länder av att fl oderna svämmade över på ett 
våldsammare och högre sätt än tidigare. En sänkning och dikning i Hjäl-
maren och Kvismaren riskerade alltså att öka Mälarens fl öden. Adelsköld 
menade också att den slutgiltiga beräknade kostnaden var alldeles för låg. 
Han förutspådde att slutsumman skulle hamna på fyra miljoner kronor, 
alltså dubbla kostnaden.258

Montgomery-Cederhielm replikerade om Mälaren och menade att saken 
redan var prövad. De teoretiska resonemangen var grundade på sannolik-
hetsberäkningar, som han menade var det enda sättet som sådana antaganden 
kunde göras på. Ju längre mätperioder, desto säkrare antaganden, påpekade 
han. Sedan kunde man förstås aldrig förutse med en teori vilka nederbörds-
fenomen som kunde inträffa. En sänkning av Hjälmaren och Kvismaren 
skulle inte komma att bli några intrång i någon annans rätt, hävdade han 
slutligen. Vid omröstningen i Första kammaren bifölls statsutskottets förslag 
med 59 ja, mot 54 nej.259

Omröstningen kom enbart att gälla lånets storlek, 2 eller 1,5 miljoner 
kronor. Omröstningen gällde alltså inte konsekvenserna av en sjösänkning 
av Hjälmaren och Kvismaren, trots de allvarliga invändningar som framförts 
i debatten.

tekostnader fram till dess att den vunna jorden kunde brukas på ungefär 500 000 
kronor. Riksdagen protokoll. Första Kammaren N:o 37, den 5/5 1877, s. 2–9.
258 Ibid., s. 10–17.
259 Ibid., s. 31, 40 f.
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I Andra kammaren diskuterades däremot ett totalt avslag eller bifall till 
statsutskottets förslag, det vill säga två miljoner eller inget lån alls. Flera 
av ledamöterna som tog till orda i Andra kammaren talde om misslyckade 
sjösänkningar i sina hemtrakter. Greve Sparre hänvisade till sina 18 år som 
landshövding i Älvsborgs län där en mängd liknande företag gjorts. Endast 
ett fåtal av dessa hade motsvarat förväntningarna, hävdade han. Sparre 
pekade också på problemen vid Hornborgasjön. Ingenjörernas beräkningar 
visade sig där vara felaktiga. Efter sänkningen hade jorden sjunkit. Han 
menade att när sedan fl odvattnet kom och sjön steg över sina breddar stod 
ingenjören där och sade att ”sådant kunde ingen menniska förutse”. En 
sjösänkning var ett våldförande på naturen, menade han. Sparre hänvisade 
till Byggningabalken, som föreskrev att en utredning om eventuella skador 
på ovan- eller nedanliggande marker skulle göras innan vattenverk byggdes. 
Någon sådan utredning fanns inte och Mälarens strandägare borde kräva en 
sådan. Inte heller Sparre trodde att de beräknade kostnaderna skulle räcka 
till bolagets åligganden. Även Sparre menade att strandägarna vid Mälaren 
skulle få problem med tillskottet av vatten i sjön. Flera talare, bland annat 
chefen för civildepartementet, statsrådet Thyselius, svarade att man nog fi ck 
lita till expertisens bedömningar, att inga problem skulle uppstå vid Mälaren. 
Sparre anklagades också i debatten för att tala i egen sak. Han sades helt 
enkelt vara orolig för att den ökade vattenavrinningen från Hjälmaren skulle 
hota att översvämma hans egendom vid Mälaren.260

Per Nilsson i Espö, menade att det vore tillräckligt och bättre att dika ut de 
myrar och sankmarker som fanns i stället för att tappa ut det vackra vattnet 
i Hjälmaren och låta det bli en samling skadliga och fördärvliga vattenpus-
sar och sankmarker. Om man reste i Småland skulle man se oanvändbara 
och fula tidigare sänkta sjöar. Flera talare menade att de dåliga exempel som 
givits var orsakade av dålig planläggning av arbetet.261

Det fanns naturligtvis också företrädare för den föreslagna sjösänkningen 
i Andra Kammaren. Anders Uhr, en av Sjösänkningsbolagets medlemmar, an-
förde att Mosjöns sänkning varit mycket lyckad och att vårfl oden från denna 
nu i stället gav mindre problem än tidigare. Detta påstående måste ha fällts 
mot bättre vetande. Vid samma tid drev, som vi senare skall se, Hjälmarens 
och Kvismarens sjösänkningsbolag en process mot Mosjösänkarna i avsikt 
att förhindra denna sänkning eftersom man var oroad över vattenfl ödena 
från en sänkt sjö. Uhr påpekade dock frankt att Hjälmaren även efter en 
sänkning skulle fortfara att vara sjö och att sänkningen endast påverkade 
de sanka markerna kring sjön. Dessutom bemötte han ett mindre vanligt 

260 Riksdagens protokoll. Andra Kammaren N:o 54, den 5/5 1877, f.m. s. 49–
57.
261 Riksdagens protokoll. Andra Kammaren N:o 54, den 5/5 1877, e.m. s. 25,  
29.
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argument mot sänkningen. Uhr påstod att det befarats att en konsekvens av 
en framtida sänkning var att utbudet på spannmål blev så stort att spann-
målspriserna skulle sjunka. Detta argument var befängt och talade snarare 
till nyttan av sjösänkningen, menade han. Jöns Persson uttryckte vad fl era 
talare redan sagt när han framförde åsikten att om företaget skulle bli så 
vinstgivande som det förutspåddes, varför skulle då inte intressenterna själva 
lämna bidrag till företaget?262 

I omröstningen i Andra kammaren, om ett fullständigt avslag eller bifall 
till statsutskottets förslag om statslån till Hjälmarens och Kvismarens sjö-
sänkningsbolag, avslogs utskottets förslag med 75 röster mot och 71 för.263

Vid viktigare frågor, som i detta fall ett statsanslag, skedde en samröstning 
i de fall kamrarna var oeniga.264 Vid denna gällde omröstningen för eller 
mot statsutskottets förslag om lån till Sjösänkningsbolaget. I första kam-
maren röstade 92 ledamöter ja och 28 nej. I Andra kammaren röstade 83 
ledamöter ja och 97 nej. Tillsammans hade 175 riksdagsledamöter röstat ja 
och 125 nej.265

När frågan hade ställts på sin spets hade alltså den övervägande majorite-
ten av Första kammarens ledamöter slutit upp och stödde då det högre låne-
beloppet. Det var bättre att bevilja två miljoner kronor i lån än inget alls!

I riksdagens båda kamrars debatt om lån till Sjösänkningsbolaget fi nns 
många komponenter som synts tidigare i avhandlingen. Dikningshegemonin 
var nästan utan sprickor. Dikning var önskvärd och bra, sedan kunde förut-
sättningarna kring den diskuteras och här fanns utrymme för divergerande 
uppfattningar. Adelns förkärlek för stora projekt krockade med böndernas 
skepsis till dessa. Att det sedan fanns individer som argumenterade för ”den 
andra sidan” ändrar inte detta faktum. Sparres agerande måste här förstås 
mot bakgrund av hans nedströmsperspektiv. Hydrologin, d.v.s. uppströms/
nedströmsaspekten syns när Mälarens strandägare oroades av vattenfl ödet 
från Hjälmaren. Det hänvisades också fl itigt till vetenskapligt kapital från 
fl era olika talare då de argumenterade för just sin tolkning. I Första kam-
mardebatten kan man se att Montgomery-Cederhielm förlitade sig, förutom 
sin tro på projektet från början, på expertis som tolkade och förutsåg vattnets 
beteende med sannolikhetskalkyler. Alltså en serie observationer som låg till 

262 I Sparres replik avslutade han med att peka på att anslag till sjösänkningar 
tidigare endast hade beviljats till trakter där det fanns risk för frostskador, alltså 
i Norrland. Det var först på senare tid som statens frikostighet utsträckts även till 
andra orter, underströk han. Ibid., s. 30 ff, 45 ff, 52.
263 Ibid., s. 53.
264 Nilsson (1994), s. 22, 66 f.
265 Riksdagens protokoll. Gemensamma omröstningar, N:o 57, den 9/5 1877, 
f.m. s. 3 f.
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grund för tron på framtida vattenfl öden. Här kan vi notera att Adelsköld 
tog fasta på mänsklig verksamhet som påverkade detta ”normala” beteende 
i vattenfl ödena. Frågan om Hjälmarens normala vattenstånd och hur det 
skulle mätas var alltså en förhandlingsfråga som bedömdes av politiska 
styrkeförhållanden. Här användes den expertis som passade de egna syftena. 
Tolkningen av ”objektiva” förhållanden blev till en politisk fråga.

Sjösänkningen
Efter riksdagsbeslutet skred man omedelbart till handling. Vid den ordinarie 
bolagsstämman i Sjösänkningsbolaget i maj 1877 meddelades den goda ny-
heten och stämman godkände alla bolagsstyrelsens förslag om att ingå och 
underteckna förbindelse för statslånet. Bolagsstyrelsen fi ck fria händer att 
ta andra, tillfälliga lån om det behövdes, tillsätta en verkställande direktör 
samt bestämma lönen för de tjänstebiträden som behövdes.266 På styrelsemö-
tet utsågs Gabriel Djurklou till bolagets verkställande direktör.267 Arbetena 
påbörjades också utan dröjsmål.

Men var man eniga? Det fi nns tecken som tvärtom tyder på att åtskilliga av 
Sjösänkningsbolagets medlemmar var tveksamma till tanken att sätta igång 
projektet på de villkor som riksdagen stipulerat.268 Bolagets styrelse lät sig 
dock inte generas av misstron i de egna leden utan såg till att muddrings-

266 Av lånet på totalt 2 miljoner kr skulle 600 000 kr betalas ut under 1878, 300 
000 kr årligen 1879–82 samt 200 000 kr under 1883. På detta lån skulle bolaget 
årligen till slutet av 1887 betala fem procent ränta från lyftningsdagen. Från och 
med 1889 skulle räntan bli åtta procent på hela det lyfta beloppet varav tre procent 
avsåg amortering på lånet. Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), 
AI:1. Protokoll bolagsstämma den 25/5 1877.
267 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1 Styrelseprotokoll 
den 26/5 1876.
268 I protokollet från bolagsstämman för Hjälmarens och Kvismarens sjösänk-
ningsbolag i maj 1877, anges att beslutet att fortsätta sjösänkningen fattats enhäl-
ligt. När en räntelindring till Sjösänkningsbolaget diskuterades i Andra kammaren 
den 9/5 1889 påstod emellertid en av ledamöterna, Stjernspetz, från Linde i Örebro 
län som var kritisk mot en förbättring av lånevillkoren, att beslutet att gå vidare i sjö-
sänkningens genomförande, endast fattats med en rösts övervikt. En annan ledamot 
Andrakammarledamoten, P Nilsson från Råby, utanför Örebro, instämde i Stjern-
spetz uttalande om avslag för lånelindringen. Medlemmen i Sjösänkningsbolaget, 
Folke Andersson bemötte inte detta i debatten, trots att han hade kunnat hänvisa 
till att han personligen hade varit närvarande vid bolagsstämman 1877. Riktighe-
ten i detta påstående har inte kunnat verifi eras. Det förekom dock uppenbarligen 
tillfällen då oro i leden fanns, denna fi ck, som vi senare skall se, inget utrymme i 
protokollen. Riksdagens protokoll. Andra Kammaren N:o 48, den 9/5 1889, e.m. 
s. 7, 14 ff. Ledamöternas hemhörighet har hämtats ur Carlsson, Sten (1953), Lant-
mannapolitiken och industrialismen: partigruppering och opinionsförskjutningar 
i svensk politik 1890–1902, s. 83, 427. Dessutom kommer styrelseledamoten Axel 
Herman Behms kritik att redovisas längre fram.
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arbetena kom igång omedelbart.269 De praktiska arbetena med att fördjupa 
segellederna i Hjälmaren mellan Örebro och större hamnar påbörjades under 
1878. En rad av hamnar vid Hjälmaren byggdes om under inledningen av 
1880-talet och Svartån fördjupades upp till Örebros hamnplats.270 Under 
åren 1880–1882 konstruerades regleringsdammen vid Hyndevad. Genom 
att göra ett provisoriskt utlopp förbi det gamla kunde det naturliga utloppet 
rensas, muddras och förses med en dammkonstruktion. Efter avslutat arbete 
leddes vattnet tillbaka till den gamla fåran. Längre nedströms skedde även 
strömrensningar och ombyggnad av dammar.271 

Mudderverk förtöjt i Kvismare kanal 1910. Foto: Sam Lindskog. Örebro läns 
museums arkiv

Det ursprungliga förslaget för Kvismaredalen var att i stort sett följa Täl-
jeåns gamla och slingrande lopp, men innan arbetena kommit i gång hade 
lantmätaren Fröman utarbetat ett annat förslag, en rak kanalisering av hela 

269 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Bil. till styrel-
seprotokoll den 1/12 1877.
270 Laurell, Pehr (1885b), ”Segelleden i Hjelmaren och dess hamnar”, i Sjöarne 
Hjelmarens och Qvismarens sänkning: Teknisk och ekonomisk redogörelse. s. 14 
f.
271 Laurell, Pehr (1885c), ”Arbetet å Hjelmarens utlopp”, i Sjöarne Hjelmarens 
och Qvismarens sänkning: Teknisk och ekonomisk redogörelse. s. 2 ff.
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Kvismaredalen. Arbetschefen Pehr Laurell hade under 1878 besökt Hol-
land för att studera tekniska lösningar för muddring och förordade vid 
återkomsten denna lösning.272 Den högste arbetschefen Grafström visade 
också nya beräkningar. Beroende på ytterligare dikningar uppströms hade 
vattenmängden i Kvismaredalen fördubblats.273 Efter att först ha förkastats, 
gick ett modifi erat förslag till en rak kanal igenom på den andra av de båda 
extra bolagsstämmorna 1879.274 För att gardera sig mot översvämningar be-
stämdes att den övre delen av kanalen, mellan Almbro och Västra Kvismaren, 
skulle förses med cirka två fot höga vallar.275  Man insåg alltså tidigt att det 
gällde att arbeta för att möta ett ökat vattenfl öde i Kvismaren.

1888 var ett av de större dräneringsprojekten för denna tid avslutad. De 
våta ängsmarkerna kunde omvandlas till dränerade åkrar för rationell od-
ling. Hjälmarens vattenyta varierade betydligt mindre än tidigare och genom 
Kvismaredalen skar den raka kanalen i stället för den slingrande Täljeån. Den 
stora sjösänkningen omvandlade ungefär 19 000 hektar ängsmark till åker. 
Arbetena med uppodlingen satte igång så snart vattnet försvunnit.

Så var då äntligen visionen verklighet. Det hade varit en mycket långdra-
gen process, där infl ytelserika intressen stått mot varandra. Trots järnvägens 
tillkomst hade sjöfartsintressena varit så starka att inget tillstånd till sänkning 
getts innan kravet på tillräckligt segeldjup i Hjälmaren uppfyllts. Hjälmarens 
och Kvismarens sjösänkningsbolag kan sägas ha köpt sig in i en koalition 
med andra infl ytelserika intressenter då de godtog att själva ombesörja och 
bekosta detta arbete.

”Alla” går med i bolaget
Sjösänkningsbolaget hade initierats av en godsägande elit. De många små-
bönderna i framförallt Kvismaredalen var tveksamma. När statslånet be-
viljades var fortfarande mindre än hälften av arealen av den sanka marken 
delaktig i projektet. I detta avsnitt skall vi undersöka de spår av småbön-
dernas attityder till sjösänkningen som fi nns representerat i materialet samt 
hur deras anslutning försiggick. Hur löstes problemet med att få alla att vara 
med och betala?

272 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:3. Laurells skri-
velse till styrelsen den 23/5 1878. 
273 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:3. Styrelseproto-
koll den 11/12 1878.
274 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:4. Protokoll extra 
bolagsstämma den 9/7 1879.
275 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:6. Laurells förslag, 
daterad den 1/10 1881, för arbetena i Kvismaredalen till styrelsemöte den 10/10 
1881.
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Konservativa bönder
Bönderna i trakten var i allmänhet, som vi redan sett, oroliga för det vidlyf-
tiga projektet. Några bönder anslöt sig dock redan i ett tidigt skede. Detta 
syns i bolagets anteckningsböcker där jordägare skrev in sig och sin areal 
vattensjuk mark. Det fi nns fyra olika anteckningsböcker. Den första är från 
1865, den andra från 1868, den tredje från 1878 och den fjärde från 1880 
och framåt. De två första innehåller, med ytterst få undantag, uppgifter om 
arealen. I den första anteckningsboken är drygt 13 000 tunnland antecknade 
av det totala dryga 30 000 tunnland ”vattenskadad mark” som berördes. I 
den andra tillkommer endast 414 tunnland. De två sista saknar arealuppgif-
ter eftersom sänkningen då var igång.276

De motsträviga bönderna verkar ha varit koncentrerade till Kvismardalen. 
Djurklou skriver också 1863 i ”Hjelmaresänknings-frågan förr och nu”, 
angående de som protesterat vid Lännäsmötet 1859 att de kom från 

den bygd, der jordbrukskonservatismen längst varit rådande och 
hvarifrån de fl esta af strandegarne afgifvna protesterna afhörts, näm-
ligen Stora Mellösa församling”.277 

1876 försöker han sig på en förklarande beskrivning av kynnet hos den 
betänksamme svenske bonden 

han älskar ej ovissa företag och vill gerna se att fördelarna kunna gri-
pas med handen innan han sträcker ut den /…/ Kommer sänkningen 
till utförande skall han icke försumma att bevaka sin rätt; man kan 
så mycket vara förvissad derom, som strandegarne i de byalag, hvilka 
ännu icke ingått i sänkningsbolaget, uttryckligen vid hållna samman-
träden förklarat att de alldeles icke ämna afstå någon jord, men först 
vilja veta om sjösänkningen verkligen kommer till utförande innan 
de åtaga sig några kostnader.278 

Djurklou torde ha känt till stämningsläget eftersom det var han som var bola-
gets representant vid graderingarna, men hans bedömning färgas naturligtvis 
av tidsandan. Det var som vi ser en stereotyp bild av den bakåtsträvande och 
tröge bonden. Motståndet kunde avfärdas med motiveringen att det var en 
allmoge som inte förstod att ta till sig de nya och goda idéerna. Djurklou 
menade exempelvis i ett yttrande till förarbetena kring den dikningslag-
stiftning som kom 1879 att det generellt var allmogens kritiska inställning 
som försvårade sjösänkningsföretag att komma till stånd.279 Samma typ av 

276 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), DI:4-7. Antecknings-
böcker för delägare samt register över hemman.
277 Djurklou (1863), s. 39.
278 Djurklou (1876), s. 29.
279 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FI:4. ”Erinringar vid 
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agerande förekom även i samband med Skagerns reglering då kraftverksin-
tressena kunde utmåla strandägarna som bakåtsträvande bönder.280

I den av Johan Erik Persson inlämnade skrivelsen som protesterade mot 
sänkningen 1859, syns att han var väl medveten om att protesten skulle 
avfärdas med att den var kommen från konservativa bönder. I denna på-
pekades att herrarna minsann inte saknade hårdmark för odling samt att 
”Ängsvattning recommenderas ej utan goda skäl”. Den skrivelsen avslutas 
med uttalandet: ”wi äro icke fastväxta vid Farfars eller Morfars bruk med 
undantag af en befallning, bevaren eder från frestelsen.”281

När sänkningsarbetena hade kommit i gång gick emellertid många av 
dessa bönder med. I de två sista anteckningsböckerna tillkommer en mängd 
namn och det går också att känna igen vissa av dem som undertecknat någon 
av protestskrivelserna från 1859. Jan Eric Jansson från Södra Bro, i Gällersta, 
som stod som författare till en av skrivelserna, gick med i bolaget 1878.282 

Även om de påbörjade sänkningsarbetena gav ett visst genombrott i anslut-
ningen var den fortfarande 1880 ett problem. I augusti detta år rapporterade 
Djurklou att nästan 8000 tunnland då stod utanför Sjösänkningsbolaget, 
varav nästan 5000 var hemmahörande i Kvismaredalsocknarna Asker och 
Stora Mellösa. Den totala arealen angavs då till 30 687 tunnland. Djurklou 
såg här ett framtida problem. Även om de av Fröman gjorda uppskattningar 
och graderingar godkändes i domstol skulle även efter detta enskilda jordä-
gare kunna fortsätta att processa.283

Sjösänkningsbolaget behövde också få in pengar för kostnaderna för de 
löpande räntorna. För att lösa problemet med delaktigheten i bolaget togs 
den nya dikningslagen till hjälp. Trots att det i den nya lagtexten uttryckli-
gen står skrivet att mål som redan var anmälda i domstol skulle behandlas 
i enlighet med den tidigare lagstiftningen, ville herrarna i bolagsstyrelsen 
byta till behandling enligt den nya lagen. De konkreta fördelarna med detta 
diskuterades inte så att det lämnat avtryck i handlingarna. Dikningslagen av 
1879 var dock mer drakonisk när det gällde dem som inte ville vara delaktiga. 
Den gamla förordningen hade, som tidigare nämnts, en passus om att icke 
deltagare skulle kunna erbjudas annan och likvärdig jord i utbyte. Denna 

Lagberedningens utkast till författning angående torrläggning af sjöar”, daterad 
den 14/9 1877.
280 Jakobsson (1996), s. 242–248.
281 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AI:1. ”Protokoll hållet 
vid gästgifvaregården Lennäs den 31 maj 1859”.
282 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), DI:6. Antecknings-
böcker för delägare nr 3.
283 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:5. Djurklous skri-
velse till styrelsemöte den 16/8-1880. Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbo-
lag, (ÖSA), FIIa:4. ”Synerättens protokoll hållet vid sammanträde med sakägarna 
9-10/1 1882”.
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möjlighet fanns inte i 1879 års dikningslag. Nu gällde endast att avstå jord 
för den vunna båtnadens skull.

I december 1880 meddelade Djurklou att det rådde delade meningar 
bland jurister om den gamla eller nya lagstiftningen var tillämpbar i det egna 
fallet. Djurklou var optimistisk:”[S]å anser jag sannolikt att domstolarne 
skola noga betänka sig innan de i ett så stort företag som detta framkalla ett 
prejudikat, som är Sjösänkningsbolaget till skada. Den närmare proceduren 
härvid torde jag muntligen få utveckla.” Dessutom diskuterades tillväga-
gångssättet. Skulle man stämma alla eller enbart de som betraktades som 
motståndets ledare?284

Med motiveringen att det uppstått en krissituation i bolaget, i och med att 
den nya lagen hann träda i kraft innan graderingarna och uppmätningarna 
vunnit laga kraft, kallades samtliga berörda jordägare till ett möte. Detta 
kom till stånd i Örebro den 9 och 10 januari 1882. Anslutningsgraden hade 
då hunnit öka till 75 procent av den totala arealen. Mötet var välbesökt. 
Tre fjärdedelar av den berörda jorden fanns representerad. Även den icke 
anslutna jorden var representerad och av denna kategori saknades endast 
4,8 procent. Allt gick uppenbarligen enligt ledningens planer. Genom att i 
enlighet med den nya lagstiftningen bilda en förening kunde en omgradering, 
vilket önskades av fl era jordägare, göras utan att en ny synerätt behövde 
hållas. På detta vis undanröjdes framtida graderingstvister samtidigt som 
betalningsansvaret för all mark blev fastslagen.285

Här löstes alltså ett praktiskt och juridiskt problem. De som inte gick 
med i Sjösänkningsbolaget kunde lagsökas. Så småningom skulle de få avstå 
jord eller betala. Gabriel Djurklou fi ck 1883 bolagsstyrelsens fullmakt att 
driva process i lantmäteriärenden.286 Vid fl era tillfällen under efterföljande 
år sökte man ändå att aktivt erbjuda dem som avstått från delaktighet att 
ändå träda in i bolaget.287

Flera frågor kan ställas, men svaren kan vi bara spekulera om. Ville 
bönderna vara med och skörda frukterna av sänkningen då den nu var ett 

284 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:5. Djurklous skri-
velse till styrelsemöte den 16/12 1880.
285 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:6. Djurklous re-
dogörelse för mötet den 9/1 1882 och lantmätare Tengvalls PM om samma möte. 
Skrivelser till styrelsemöte den 1/2 1882. Historikern Torbjörn Nilsson menar att 
1879 års dikningslag allmänt innebar att den enskildes rätt åsidosattes till förmån 
för effektivitet och utveckling. Nilsson (1994), s. 181.
286 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:8. Fullmakt  da-
terad den 2/4 1883, bil. till styrelseprotokoll den 1/ 2 1883.
287 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:10. Styrelseproto-
koll den 12/12 1885. Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:16. 
Styrelseprotokoll den 16/12 1891.
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faktum? Framstod det som ett bättre alternativ att vara med och betala för 
dräneringskostnaderna än att avstå sin förbättrade jord till andra?

Det är möjligt att attityderna hade förändrats när väl sjösänkningen hade 
påbörjats. En händelse från Gällersta 1879 talar för det. På en extra kom-
munalstämma, angående Mosjöns andra sänkning, uttalades positiva ord: 
”alla i stämman närvarande utan undantag funno företaget af stor nytta icke 
blott för dem inom kommunen som senkningen serskilt berör utan äfven 
för hela orten”.288 En undersökning visar också att omkring två tredjedelar 
av Hjälmaretraktens bondbyar kom att ansluta sig till Sjösänkningsbolaget 
fram till 1893.289 En alternativ eller kompletterande förklaring är förstås att 
tillämpningen av den nya lagen blev halmstrået som knäckte åsnans rygg.

Den spräckta budgeten
Det fi nns inga protokollförda invändningar från bolagsstämman efter stats-
lånets beviljande 1877. Inget står att läsa om oro för kostnaderna kring bo-
lagets många åligganden för sjöfarten. Det hade som tidigare nämnts funnits 
indikationer på en djup oro inför de villkor som var förbundna med lånen 
och övriga åtaganden. Berodde tystnaden på att bolagsmännen sedan länge 
var införstådda med att de skulle bli tvingade till åtgärder för att bibehålla 
sjöfarten på Hjälmaren? Eller ville man inte se problemen när nu äntligen 
allt gått igenom?

Pengaproblem
I den för riksdagsmännen avsedda skriften ”Hjelmaresänknings-frågan i sitt 
sista skede”, hade Djurklou betonat nödvändigheten av att bolaget fi ck ett 
lån som var räntefritt under arbetsåren.290 Att detta krav inte uppfyllts nämns 
inte i protokollen. Redan 1878 förstod bolagsstyrelsen emellertid svårighe-
terna att ro sjösänkningen i land med den uppgjorda budgeten. För att klara 
de extra utgifterna som redan då var för handen, främst kanaliseringen av 
Kvismaredalen, skulle man undersöka om det gick att förkorta sänknings-
tidens längd. Det vill säga att nu önskade man att åkrarna snabbare skulle 
bli brukbara för att ge avkastning och inkomster.291

De höga priser på havre som rått under både 1860- och 1870-talen sjönk 
snabbt samtidigt som sänkningen påbörjades.292 Många lantbrukare fi ck 

288 Gällersta kommun, (ÖSA), AI:1. Extra kommunalstämma den 14/9 1879.
289 Christiansson, Monica (1999).
290 Djurklou (1876), s. 61.
291 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:3. Styrelseproto-
koll den 11/12 1878. I efterhand kunde Djurklou konstatera att farhågorna besan-
nats. 1902 skriver han att bolaget erhållit dåliga villkor för statslånet beroende på 
motviljan från andra kammaren. Djurklou (1902), s. 50. 
292 Morell (2001), s. 96 ff.
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ekonomiska svårigheter samtidigt som det krävdes stora utgifter för sjö-
sänkningen. Djurklou sålde sitt Sörby säteri av privatekonomiska skäl 1883. 
Han fl yttade in till Örebro där han bodde resten av sitt liv i en lägenhet på 
Drottninggatan. För att han skulle kunna fortfara att vara VD för sjösänk-
ningsföretaget köpte Djurklou emellertid hälften av ett ¼ mantal stort hem-
man, d.v.s. ett mindre jordbruk i Resta, Stora Mellösa. Hans del arrenderades 
sedan ut till den ursprunglige ägaren.293

Sänkningsarbetena kom att kosta nära fyra miljoner kronor. Det vill säga 
dubbelt så mycket som budgeterat och ironiskt nog det belopp som Adelsköld 
förmodat i riksdagsdebatten 1877. Efter att 100 000 kronor avsatts till den 
ålagda fonden fanns 1 900 000 kronor att disponera från statslånet. Det 
överskjutande beloppet fi ck lånas av andra kreditgivare. Betalning av räntor 
och amorteringar för dessa lån skedde genom uttaxeringar från delägarna. 
Dessa uttaxeringar var ständigt återkommande från och med 1881.294

Flera ansökningar om förbättrade lånevillkor gjordes under 1880- och 
1890- talen. Ett av argumenten för detta var att segellederna hade blivit 
dyrare än beräknat.

Att skylla på sjöfarten
Arbetsledaren Pehr Laurell skriver i en rapport till bolagsstyrelsen i maj 1883 
att man befarat att muddringarna skulle slamma igen under vintern, både 
vid Hjälmare kanal och i Hjälmaren. Därför hade en fots djupare muddring 
än det ålagda utförts. Det hade sedan visat sig att någon igenslamning inte 
skett och segeldjupet i sjön var en fot djupare än stadgat. Nu menade Lau-
rell att detta behövdes eftersom kunskap om andra sjöars reglering och nya 
beräkningar av Hjälmarens vattenfl öden visat att vattenståndet skulle variera 
mer än vad man tidigare trott. Laurell förordade att Hjälmaren skulle tillåtas 
variera med ytterligare en fot. Eftersom segelleden redan hade fördjupats, 
vilket rymts inom de beräknade kostnaderna, var nu detta problem undan-
röjt. Dessutom hade nya mätningar visat att utloppet inte skulle komma att 
räcka till för att släppa igenom överskottsvatten. Därför ville Laurell att 
bolagsstyrelsen sökte tillstånd om att förstora utloppets dimensioner. Han 
ville också att bolagsstyrelsen ansökte om förnyade regleringsbestämmelser, 
med tre fots variation i stället för de beslutade två foten.295 Förutom kostna-
derna för det förstorade utloppet skulle extra kostnader endast komma att 

293 Hjälmarens och Kvismaren sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:9. Styrelseprotokoll 
den 2/2 1885. Gabriel Djurklous personarkiv, (ÖSA), FI:1. Odaterat arrendekon-
trakt Resta No. 2.
294 Djurklou (1902), s. 66 f. och Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, 
(ÖSA), bolagsstämmor.
295 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:8. Skrivelse till 
styrelsen från Laurell till styrelsemöte den 29/5 1883.
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krävas för att ta bort en sten i Hjälmare kanals åttonde sluss. De begärda 
ändringarna skulle visserligen bli kostsammare än beräknat, men resultatet 
skulle bli så mycket bättre menade han.296

Vid samma tid hade även bolagets revisorer tyckt att det borde göras en 
framställning till riksdagen om förbättring av lånevillkoren. Bolagsstyrelsen 
ansåg emellertid att varken Laurells begäran eller revisorernas förslag borde 
lämnas vidare före arbetenas slutförande.297

De framtida problemen med Hjälmarens reglering, att vattenståndet tidvis 
kunde bli för högt för jordbruket i sjösänkningsområdet, borde alltså ha 
varit kända vid sänkningens genomförande. Det förekom diskussion om 
detta, och jag tolkar det som att herrarna i bolagsstyrelsen av strategiska 
skäl valde att inte föra detta vidare. En annan tolkning är att man inte ville 
tro att det skulle bli några problem. Vi kan återigen konstatera att frågan 
om Hjälmarens vattenstånd och hydrologiska förhållanden tolkas utifrån 
politiska eller andra överväganden.

I bolagsstyrelsens verksamhetsberättelse för 1882, daterat dagen efter 
Laurells ovan refererade skrivelse, står att läsa att muddringsarbetena i 
Hjälmaren nästan var klara. Dessutom konstaterade man att arbetena hade 
blivit mycket mer omfattande än vad som hade bestämts tidigare. Detta var 
en följd av åtagandena mot sjöfarten.298 Syndabocken för de ökade kostna-
derna var därmed utsedd – sjöfarten.

296 Ibid.
297 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:8. Styrelseproto-
koll den 29/5 1883.
298 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:8. Protokoll bo-
lagsstämma den 30/5 1883. Styrelsens berättelse för 1882.
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Ångfartyget Engelbrekt på väg mot Stockholm den 12/9 1909. Foto: Sam Lindskog. 
Örebro läns museums arkiv

Vid bolagsstämman 1884 beslutades att ansöka om förbättring av lånevill-
koren från staten.299 Innan begäran skickades ville man dock bearbeta stats- 
och civilministrarna som sades ha visat intresse för sjösänkningsfrågor och 
för vars skull det ordnades en resa till sjösänkningsområdet under hösten 
1884.300

I ansökan till Kungl. Maj:t önskade man att slippa betala ränta mellan 
åren 1886 och 1890 och att amorteringen av lånet skulle påbörjas först 
1891.301 Alla remissinstanser tillstyrkte detta. Väg- och vattenbyggnadssty-
relsen, landshövdingarna i berörda län, statskontoret, statsrådet och chefen 
för civildepartementet och regeringen var alla positiva till en lånelindring. 
Chefen för civildepartementet menade också att en sådan lättnad av villkoren 
var befogad. Även om de inblandade hade haft välgrundad anledning att tro 

299 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:9. Protokoll bo-
lagsstämma den 24/5 1884.
300 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:9. Styrelseproto-
koll den 25/8 och den 3/10 1884.
301 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag (ÖSA). FVII:1. Underdånig 
ansökan till Kongl. Maj:t ingifven den 9 september 1884.  Örebro 1884. s.  24 f.
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att den fastställda budgeten inte skulle förslå hade ett ifrågasättande av detta 
kunnat äventyra hela projektet, menade ministern.302

När statsutskottet uttalade sig om förslaget till förbättrade lånevillkor 
sades inget om den fördjupade farleden. Där beskrivs i stället hur bibehål-
landet av sju fots segeldjup medfört en extra kostnad på 1 000 000 kronor. 
”[D]et för hela landet gagneliga företaget att från nästan värdelös äng till 
bördig åker förvandla 30,000 tunnland jord” var därför värt att erhålla en 
förbättring av lånevillkoren. Landshövdingen i Örebro län, liksom civilmi-
nistern, påpekade också att de mindre hemmansägarna i trakten riskerade 
att ruineras om inte en sådan kom till stånd.303

Utskottet gjorde ett något modifi erat förslag till propositionens föreslagna 
ändringar i lånevillkoren.304  Detta förslag mottogs positivt av riksdagens 
kamrar. På Montgomery-Cederhielms inrådan förlängdes också perioden 
med nedsättning i räntebetalningarna, vilket också accepterades av Andra 
kammaren utan votering.305

Efter att sänkningsarbetena var avklarade lämnade Sjösänkningsbolaget 
1888 in ytterligare en ansökan till Kungl. Maj:t om förbättrade villkor. 
Denna gång önskade man att lånebeloppet skrevs ned med just den miljon 
som arbetena att fördjupa segelleden till sju fot då sades ha kostat. Lands-
hövdingen i Örebro län tillstyrkte även denna gång begäran i sitt remissvar. 
Att efterskänka en del av skulden skulle inte skapa några prejudikat eftersom 
någon lika stor sjösänkning knappast var att vänta. Han framförde också 
att det hade kommit till ytterligare utgifter under arbetena. Dessa hade inte 
kunnat förutses i de tidigare gjorda kostnadsberäkningarna. Arbetena hade 
måst göras mer omfattande eftersom det nu kom större vattenmängder från 
de ovanliggande områden än vad som tidigare beräknats. Landshövdingen 
anförde att man i Tyskland, i Baden, tillämpade en bestämmelse att i de fall 
där kostnaden blev större än de av staten anlitade ingenjörerna uppskattat, 
gottgjordes detta belopp med allmänna medel. I detta fall var ett sådant för-

302 Statsutskottets utlåtande n:o 30 den 14/4 1885, s 4 ff.
303 Ibid., s. 2 ff.
304 Propositionen innebar räntefrihet 1886–1890, 1891–1893 skulle Sjösänknings-
bolaget sammanlagt betala 160 000:- och f.o.m. 1894 och tills lånet var betalt 
160 000:- årligen. Utskottets förslag innebar räntefrihet 1886–1890, åren 1891–
1893 föreslogs att Sjösänkningsbolaget betalade sammanlagt 110,250:- och fr.o.m. 
1894, 196 000:- årligen. Ibid., s 13 ff.
305 Räntenedsättningen skulle gälla t o m 1895 och full betalning ske fr.o.m. 1896. 
Riksdagen protokoll Första kammaren n:o 29, den 22/4 1885, s. 41 ff. Andra kam-
maren n:o 43, den 22/4 1885, e.m. s. 29.
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farande lämpligt även i Sverige, ansåg han.306 I fall expertisen hade misstagit 
sig argumenterade han alltså för att det allmänna skulle stå för utgifterna.

Samma remissinstanser som tidigare understödde ansökan om lånelind-
ringen med likartade argument som de gjort förr. Statskontoret som hade 
rollen att förhindra oplanerade utgifter, var tveksamt. Visserligen behövdes 
en eftergift för de skuldtyngda delägarna men man föreslog i stället en utökad 
nedsättning av räntebetalningarna. Utskottet följde denna linje. Även om 
framställan i sak var riktig var det ett alltför stort avsteg från ett ingånget 
avtal att skriva av en så stor del av skulden, ansåg man där.307 

Riksdagen antog utskottets förslag. Endast i Andra kammaren förekom 
någon intensivare debatt. Denna hänvisade till andra sjösänkningars miss-
lyckanden, med ruinerade delägare som följd. Annars hördes återigen samma 
argument om att vinna ny mark inom fosterlandet som anledning till att 
Riksdagen egentligen borde ha anammat propositionen som föreslog en 
större låneeftergift än vad Statsutskottet föreslog.308

Hösten 1893 gjordes ännu en framställan om förbättringar av lånevill-
koren då bolaget önskade avskrivning på en del av beloppet samt bättre 
avbetalningsvillkor. Åter framfördes att utgiften för sjöfarten blivit större 
än beräknat. Dessutom påpekades att sjukdomar som frossa, d.v.s. malaria 
och tyfus, så gott som försvunnit tack vare sjösänkningen. Här ville man 
alltså framhålla en annan nyttoaspekt som inte förekommit tidigare i sam-
manhanget.309 Ansökan tillstyrktes av länsstyrelserna, Väg- och vattenbygg-
nadsstyrelsen samt Lantbruksstyrelsen. Statskontoret var återigen ovilligt 
till att efterskänka lån och önskade att fonden för underhåll ökades, vilket 
Sjösänkningsbolaget också gick med på. I utskottets skrivelse konstaterades 
att riksdagen sannolikt inte skulle komma att gå med på någon skuldav-
skrivning denna gång heller. Därför föreslog man riksdagen att förlänga 
amorteringstiden för lånet och att räntan skulle fortsätta att vara nedsatt 

306 Bergström, Axel (1888), Kongl. Maj:ts befallningsafvandes i Örebro län den 
29 november 1888 afgifna underdåniga utlåtande med anledning af delegarnes i 
Hjelmarens och Qvismarens sjösänkningsbolag till Kongl. Maj:t den 25 september 
1888 ingifna underdåniga ansökan. Denna återfi nns också som koncept i Hjälma-
rens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FI:6.
307 Anståndet med räntebetalningarna föreslogs utsträckas till 1896. Statsutskot-
tets utlåtande n:o 74 den 6/5 1889, s. 6 ff.
308 Riksdagens protokoll. Första kammaren n:o 39 den 9/5 1889, f.m. s. 30 ff. 
Andra kammaren n:o 48 den 9/5 1889, f.m. s. 8 f, 12, 18, 21.
309 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FI:6. Hjelmarens och 
Qvismarens sjösänkningsbolags underdåniga ansökan till Kongl. Maj:t om af-
skrifning af en del af upplupna räntebeloppet å dess statslån. Ingifvet i september 
1893”. (1893), s. 4 f, 12 f.
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ända till 1910. Villkoret för detta var dock att Sjösänkningsbolaget gjorde 
ytterligare inbetalningar till underhållsfonden.310

Propositionen till riksdagen våren 1895 bifölls utan votering i Första 
kammaren.311 I Andra kammaren bifölls förslaget om bättre lånevillkor för 
Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, även om det satt långt inne. 
Flera talare var inte alls villiga att gå med på någon ytterligare räntelindring. 
Som en positiv effekt av sänkningen framfördes att Örebro inte bara vunnit 
som segelstad, de tidigare sanka områdena kunde nu användas för stadens 
expansion tack vare sjösänkningen. Andra framförde att det inte var som 
statens representanter, Grafström och andra upprättat kostnadsförslaget. De 
hade varit anlitade som privatpersoner. Det fanns alltså ingen anledning att 
lägga till rätta felaktiga beslut som fattats av statliga tjänstemän. Utskottets 
förslag gick igenom med endast en rösts marginal.312 Lånet betalades sedan 
av fram till våren 1940.313 Bolaget fi ck även en inkomst från försäljningen 
av vinstjord, den förbättrade jord som de som ej deltog i sänkningen fått 
plikta till bolaget, samt att Rosenholms kvarn slutligen såldes 1907 för 
100 000 kronor.314

Sammanfattningsvis kan vi se att när pengaproblemen dök upp, vilket 
de gjorde snabbt, visade det sig återigen att så gott som alla, utom Andra 
kammaren, var beredda att stödja Sjösänkningsbolaget ekonomiskt. Den 
lokala koalitionen kunde söka och fi ck stöd hos viktiga delar av samhället; 
regering, civilminister, Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, Lantbrukstyrelsen 
och riksdagens Första kammare. Som argument användes det tveksamma 
påståendet att muddringsarbetena hade blivit mer omfattande än beräknat 
för att kunna uppfylla sjöfartens krav. Stöd till Sjösänkningsbolaget kunde 
motiveras med visionen om det goda och fosterländska i att vinna en ny pro-
vins för odling. Denna ärevördiga strävan behövde då understödjas eftersom 
de råkat ut för så många, som det sades, oförutsedda problem. Dikningen 
av våtmarker var ju nu en god angelägenhet som det var samhällets plikt att 
understödja, menade sjösänkningens allierade. Till de nya, och inte tidigare 
intecknade argumenten hörde positiva hälsoeffekter och tillskottet av bygg-
bar mark i Örebro.

310 Räntebetalningarna lindrades 1896–1909, samt en nedskrivning av räntan för 
den återstående skulden. Statsutskottets utlåtande n:o 45, den 29/3 1895.
311 Riksdagens protokoll. Första Kammaren N:o 20, den 3/5 1895, s. 9 f.
312 Riksdagens protokoll. Andra Kammaren N:o 28, den 5/5 1895, s. 19 ff, 43.
313 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:31. Verksamhets-
berättelse för 1940.
314 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FIII:2b. Kontrakt med 
Eskilstuna stålpressningsaktiebolag. Daterad den 27/10 1906, tillträde skedde vid 
årsskiftet.
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Förnekade problem
Förutom i andrakammardebatterna har hittills få kritiska röster hörts mot 
projektet när väl sjöfartens önskemål uppfyllts. Men vid sidan av den of-
fentliga debatten fi nns spår av oro och även kritik.

Djurklous hemligstämplade utredning
Vid årsmötet 1872 fi ck Gabriel Djurklou i uppdrag att verkställa beslutet 
från 1866. Detta innebar en undersökning av andra sjösänkningsföretags 
erfarenheter. Denna presenterades i februari 1873, men kom att hemlighållas. 
Den innehöll uppenbarligen alltför många problematiska iakttagelser.315 

Djurklous manuskript fi nns bevarat i bolagets arkivhandlingar och där 
kan vi ta del av de vedermödor som de av honom undersökta sjösänknings-
företagen utstått. Han redovisade erfarenheter från Tysslingen i Närke, Vesan 
i Blekinge och Hornborgasjön i Västergötland. I manuskriptet presenterades 
tre olika organisationsformer för sjösänkningsföretag. Den enklaste formen 
var föreningen som emellertid förutsatte en ringa omfattning på arbetet, att 
så gott som alla berörda deltog och att fi nansieringen huvudsakligen skedde 
med egna medel. Bolagsformen passade bättre för större företag där ett mer 
omfattande motstånd var att vänta, och där det krävdes lån till en stor del 
av kostnaderna. Det allra bästa organisationsalternativet, menade han, var 
aktiebolaget. En av de stora fördelarna med en sådan bolagsform var att ett 
aktiebolag kunde stå som oomtvistad ägare till den vunna jorden. Därigenom 
skulle de alltid förekommande och kostsamma rättegångarna och graderings-
tvisterna kunna undvikas. Administrationen skulle förenklas och dessutom 
skulle långivningen underlättas genom den säkerhet som fanns i den för-
bättrade åkermarken. Han konstaterade att aktiebolagsformen knappt var 
prövad i Sverige men han trodde att framtida bolag skulle organiseras i den 
formen. Att göra om det egna bolaget till ett aktiebolag var nog inte möj-
ligt, trodde Djurklou, eftersom detta redan var stadfäst. Dessutom innebar 
åtagandena för sjöfarten att statsmakterna troligtvis inte skulle gå med på 
någon överfl yttning till denna bolagsform, menade han.316

Djurklous redovisning av erfarenheterna från de två genomförda sjösänk-
ningsföretagen måste ha sänkt modet hos de närvarande i bolagets styrelse. 
Djurklou inledde med konstaterandet att ”båda dessa företag hafva varit 
hårdt pröfvade af motgångar och olyckor”. Wesans kärr- och sjöuttöm-
nings- samt odlingsbolag i Blekinge bildades 1863 för att dränera 2 119 
tunnland som var belägna vid en havsvik. Denna torrläggning hade skett 

315 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA),  AII:1. Styrelsepro-
tokoll den 1/2 1873.
316 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FI:5. Djurklous utred-
ning över andra sjösänkningsbolag.
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med invallning och pumpar. På grund av en dålig förundersökning hade den 
slutliga kostnaden blivit mycket större än den beräknade. Detta hade skapat 
misstro, bitterhet och ovilja bland delägarna. Ett annat misstag som gjorts 
var att delaktigheten i företaget hade uppskattats endast provisoriskt samt att 
jordförbättringen uppskattats i reda pengar. Allt som allt hade kostnaderna 
vida överstigit den beräknade vinsten. När det gällde Tysslingens sänkning 
menade han dock att utfallet hade blivit lyckat, men genom obetänksamhe-
ter beträffande organisationen hade resultatet blivit en härva av rättstvister. 
Företaget hade startat 1859 utan någon bolagsordning och fast organisation. 
Det hade börjat som en förening men sedermera gjorts om till ett bolag. På 
grund av tvisterna var bolagets tillstånd vid tidpunkten paralyserat.317

Projektet vid Hornborgasjön däremot leddes av ett nystartat sjösänknings-
aktiebolag, det enda som han kände till i landet, och här skriver Djurklou 
beundrande om dess fasta organisation. Det 1872 stadfästa bolaget hade 
3 500 aktier och skulle träda i verksamhet då 2 000 av dessa var sålda. Sänk-
ningen skulle börja då alla aktier var sålda. Bolaget var öppet för strandägare 
och andra placerare.318

Djurklou menade att fl era lärdomar kunde dras av hans utredning. Ett 
lyckat utfall krävde en mycket noggrann gradering av marken gjord av sak-
kunniga. Anteckningsboken för delägare skulle skötas grannlaga och en årlig 
revision av denna skulle också ske. Det var av största vikt att ha insiktsfulla 
juridiska biträden, markens gradering skulle vara avslutad och arbetsplanen 
i alla delar godkänd och stadfäst innan några egentliga sänkningsarbeten 
påbörjades. Om det skulle visa sig att ett större antal jordägare inte skulle 
komma att delta, föreslog han att den mark som de skulle komma att avstå 
skulle föras till ett särskilt aktiebolag som ingick i det egna bolaget. Alla ut-
taxeringar från delägare innan marken slutligen var graderad borde undvikas 
därför att det kunde oroa en stor del av delägarna.319 

Djurklou var uppenbarligen medveten om det oroande i hans rapport 
och skrev: ”Jag vågar derföre hoppas att dessa meddelanden allt framgent 
få behålla den confi dentiela natur, som måste betingas af det förtroende och 
den välvilja, varmed de blifvit mig lemnade.”320

Här gällde det alltså att inte skapa oro i leden. Utredningen innehöll så 
många dåliga exempel att den inte fi ck spridas. Inga oroande detaljer i ut-
redningen rapporterades till bolagsstämman detta år. Det rapporterades då 

317 Ibid.
318 Ibid. Detta företag att sänka Hornborgasjön blev dock inte särskilt lyckat. Man 
påbörjade en verksamhet 1874, men 1877 avbröts arbetena på grund av kapitalbrist. 
Först 1902 påbörjades den ”riktiga” sänkningen. Se Strömberg (1992), s. 26 ff.
319 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FI:5. Djurklous utred-
ning över andra sjösänkningsbolag.
320 Ibid.

Jörgen manus19.indd   107Jörgen manus19.indd   107 07-05-02   12.38.5207-05-02   12.38.52



108

att Djurklous undersökning fortfarande pågick samt att den skulle komma 
att bli nyttig.321

En tvivlande possessionat
En kritik ur de egna leden blev dock offentlig alldeles efter det att Hjälmarens 
och Kvismarens sjösänkningsbolags bolagsstämma beslutat att sätta igång 
arbetet i maj 1877.

En av de tidigare pådrivande stora jordägarna, doktor Axel Herman 
Behm, ägare av Sickelsjö vid Götlunda, hade uppenbarligen drabbats av 
tvivel i sista stund. I Nerikes Allehanda publicerades en text som också lagts 
till i protokollsboken för Sjösänkningsbolaget. Där låter han veta att han 
inte kunde dela de sangviniska förhoppningarna som framkallat detta beslut. 
Det var ytterst vanskligt att sätta igång ett sådant företag innan all avväg-
ning och gradering var färdigställd. Mer än hälften av den berörda marken 
var inte delaktig i bolaget och han antog att dessa jordägare delade hans 
farhågor. Han pekade också på att andra sjösänkningsföretag, vilka drab-
bats av svårigheter, inte hade haft de stora åligganden som Hjälmarens och 
Kvismarens sjösänkningsbolag hade fått – ombyggnaden av en dyrbar kanal 
samt att ansvara, för all framtid, för ett segeldjup som skulle vara lika stort 
som före sänkningen. Han framförde också att den budgeterade kostnaden 
inte alls rymde några oförutsedda utgifter som stegring i materialpriser och 
arbetskraftskostnader. Dessutom kunde oberäkneliga naturkrafter komma 
att fördyra projektet. Den årliga räntan skulle bolagsmännen bli tvungna att 
ta ur sina egna fi ckor och detta skulle göras innan jorden kunde brukas och 
ge någon återbäring! Han befarade att många skulle komma att ruineras. 
Han hänvisade till de svårigheter som bolaget haft med att indriva de tidigare 
jämförelsevis obetydliga uttaxeringarna. Behm avslöjade också att Djurklou 
hade ”föga hugnelikt att meddela om hvad han erfarit”. Det enda som kunde 
motiveras var en reglering för att styra vattenvariationen i Hjälmaren. Slutli-
gen påminde han om Djurklous tidigare publicerade resonemang om vikten 
av räntefrihet under arbetsåren och menade att fl era strandägare med bävan 
emottagit underrättelsen om sista bolagsstämmans beslut. Djurklou svarade 
på detta i Nerikes Allehanda, där han menade att sjösänkningen inte alls 
innebar någon ekonomisk risk. Dessutom påminde han om att Behm själv 
hade närvarat vid bolagsstämman nyligen som enhälligt hade beslutat att 
acceptera alla villkor och påbörja sjösänkningen och där minsann inte hade 
kommit med någon reservation.322

321 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AI:1. Protokoll extra 
bolagsstämma den 24/5 1873.
322 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AI:1. Brev från A. H. 
Behm, daterad Sickelsjö den 9/6 1877. Nerikes Allehanda den 6/7 1877 och den 
13/7 1877.
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Ett mudderverk i arbete. Fotograferat vid Kil 1927. Foto: Sam Lindskog. Örebro 
läns museums arkiv

Nu vidtog ett ställningskrig mellan Behm och bolagets styrelse. I augusti 
1877 lämnade Behm återigen in en skrivelse. Denna gång hänvisade han till 
att uppläsningen av den Kungliga resolutionen hade skett väldigt fl yktigt 
vid maj-mötet. Nu krävde han i stället en extra bolagsstämma. Argumenten 
var desamma som i det tidigare inlägget men han krävde också att arbetena 
skulle läggas ut på entreprenad. Ett annat alternativ var att Grafström, som 
hade gjort kostnadskalkylerna, genomförde arbetena på egen risk. Bolags-
styrelsen svarade att inga åtgärder kunde göras innan Frömans arbeten stod 
färdiga. Ett extra möte var därför inte nödvändigt.323

Behm fortsatte de närmaste åren att skriva ett antal skrivelser, men dessa 
manövrerades bort utan diskussion även om de togs upp på bolagsstäm-
morna. Några protokollförda diskussioner om faror, ekonomiska risker 
och besvärligheter förekom inte. Det kan tilläggas att hans son Herman 
Behm senare kom att bli ordförande för Sjösänkningsbolaget under åren 
1893–1923.

323 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:2. Styrelseproto-
koll den 18/8 1877.
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Var problemen okända?
Det kan tyckas anmärkningsvärt att diskussionen inte redovisade större 
kunskap om andra sjösänkningsprojekt och att den Behmska kritiken kom 
så till synes plötsligt. Kunskap fanns, inte bara genom Djurklous utredning. 
Flera av de medverkande i Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag 
hade varit inblandade redan i Tysslingens sänkning.

När man i slutet av 1850-talet planerade att sänka sjön Tysslingen, strax 
utanför Örebro, hade Carl Wilhelm Fröman anlitats för lantmäteriarbete 
och kostnadsberäkningar. A. W. Uhr, senare aktiv i Hjälmarens och Kvis-
marens Sjösänkningsbolag hade varit god man under början av detta arbete. 
Ansökan om statsbidrag för Tysslingens sänkning enligt Frömans förslag 
hade granskats av G. A. Olivecrona som även han var aktiv i mitt under-
sökningsområde. Hans utlåtande var att det i sin dåvarande utformning 
inte kunde räkna med statsbidrag.324 Dessutom borde det ha funnits många 
tillfällen till erfarenhetsutbyte vid de tillfällen de ledande inom Hjälmarens 
och Kvismarens sjösänkningsbolag träffade sina adelsfränder som ofta var 
inblandade i sjösänkningar på andra ställen.325

Det fanns alltså många människor med kunskap om tänkbara och prak-
tiska problem vid sjösänkningar även i regionen. Ville man inte se problemen 
eller ansåg de ledande att deras projekt trots allt skulle klara sig bättre?

Visionen om dikningens förträffl ighet och tron på den egna förmågan att 
leda ett framgångsrikt arbete verkar ha varit så stark att tänkbara problem 
förnekades. Lars Sellberg menar att friherren Gabriel Djurklou även drevs 
av en ideologisk vision om återupprättandet av adeln. Genom utveckling 
av jordbruket skulle detta ske; adelns återupprättande som Rikets första 
stånd.326

Behms inlägg antyder att fl era deltagare delade hans betänkligheter och 
oro. Av den oron fi nns dock inga andra spår i källmaterialet. Fanns sådana 
betänkligheter, hölls de inom de egna leden. Två förklaringar som inte mot-
säger varandra är att projektet kommit så långt att det nu inte sågs som en 
realistisk väg att backa ur. Den andra delförklaringen kan vara att initiativ-
tagarna var djupt inlindade i förhoppningen om det goda och lönsamma i 
utdikningen. Det var ett så bra projekt att dika ut denna mark att det egent-
ligen inte kunde bli fel, trots några olyckskorpars skrän!

324 Betänkande och förslag, angående sänkning af sjön Tysslingen och Svartån 
emellan Bäck och Lindbacka i Örebro län. (1863), s. 5 f.
325 Här tänker jag bland annat på de allmänna Svenska lantbruksmötena eller på 
Riddarhuset som tänkbara mötesplatser där erfarenhetsutbyte om sjösänkningar 
borde ha kunnat äg rum.
326 Sellberg, Lars (1999), ”En tarvlig bonde och ett sexkvarters dike: Gabriel 
Djurklou och sänkningen av Hjälmaren och Kvismaren”, i Skoghäll, Lars (red), 
Från bergslag och bondebygd 1999, 154 f.
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Olika perspektiv
Från Mosjön och Kvismaren till Mälaren
Inledningsvis refererade jag till några äldre konfl ikter som härrörde från 
uppströms eller nedströms placering vid Hjälmaren. Den fysiska placeringen 
längs vattendraget avgjorde ställningstaganden och åtgärder. Detta syns 
tydligt även under sjösänkningsperioden. Vi har redan sett hur man i Kvis-
maredalen var orolig för uppströms vatten under 1850-talet. I Hushållnings-
sällskapets årsberättelse för 1863 påtalas också att alla dikningar i Täljeåns 
vattensystem; Vibysjön, Skarbysjön och Mosjön, skulle komma att medföra 
problem länge nedströms.327

Uppströms Kvismaredalen, vid Mosjöns utlopp, fanns Täljeåns enda större 
fors vid Attersta. Mellan kvarnägarna vid denna fors och de olika ägarna av 
Säbylunds säteri invid Mosjön pågick sedan 1800-talets början en tvist om 
vattnet. Säbylunds adliga innehavare, och senare även andra bönder, öns-
kade att riva ut kvarnarna vid Attersta. Om utloppet gjordes djupare skulle 
Mosjöns vattenstånd kunna sänkas och mer mark odlas. Kvarnägarna var 
däremot beroende av att vattenståndet hölls högt under våren. De ville ha 
tillräckligt med vatten för att kunna köra kvarnarna så länge som möjligt 
under den varma årstiden. Här rörde det sig alltså om en konfl ikt mellan 
stängnings- och framsläppningsintressen.

327 Flera som fi gurerade i Hjälmarens och Kvismarens sänkning var även delak-
tiga vid Mosjöns sänkning. G.A. Olivecrona gjorde den första kartläggningen och 
utredningen 1842. C.W. Fröman gjorde mätningar och upprättade kostnadsförslag 
1853. Även i detta fall gjorde också agronomen Johnsson ett positivt utlåtande. 
Årsberättelse Hushållningssällskapet 1863 (1863), s. 5 f.
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Vid Mosjöns utlopp fanns en samling kvarnar vid Attersta.

Källa: ”Delförstoring av ”Karta öfver Hjelmarens stränder” ur Sammandrag af 
äldre och nyare handlingar rörande Hjelmarens och Qvismarens sänkning (1859), 
Reproduktion: Ulf Lundin, Kungl. biblioteket.

Det var också ägaren av Säbylund, Nils Silfversköld, som till 1812 års riksdag 
hade lagt fram det första förslaget till det som så småningom kom att bli 1824 
års Kungliga förordning om utrivandet av vattenverk. Denna förordning 
gjorde det möjligt att genomdriva Mosjöns första sänkning. Förberedelserna 
till denna började redan 1842 men sänkningen kom till stånd först 1857. 
Den första sänkningen blev mycket omfattande. I början av 1860-talet var 
3 311 tunnland, d.v.s. mer än 1 600 hektar, brända och odlade. Mosjön 
var efter sänkningen som djupast två till tre fot, 60–90 centimeter, och det 
uppgavs att den var så grund att det inte gick att färdas med eka över sjön 
på sommaren.328 

Sjön hade alltså omvandlats till ett våtmarksområde.
När en ytterligare sänkning av Mosjön planerades på 1870-talet inledde 

kvarnägare vid Attersta, Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag 

328 De Geer, G. (1862), ”Om Mosjöns sänkning”, i Årsberättelse Hushållnings-
sällskapet 1862 , s. 64–70.
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samt andra berörda Kvismaredalsbönder en process mot Mosjöns nya sänk-
ningsbolag. De menade att Mosjöns nya sänkningsbolag borde åläggas att, 
p.g.a. den ökade vattenmassan, bredda Täljeån från Almbro till utloppet i 
Hjälmaren. Mosjöns nya sänkningsbolag hade i sin tur svarat med att göra 
tingssak av att Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag krävt att hela 
projektet skulle godkännas innan några arbeten fi ck göras i Mosjön.329  I 
samband med att Grafström upprättade arbetsplanen ett par år tidigare hade 
det konstaterats att de tidigare beräknade fl ödena uppströms Kvismaren stigit 
ordentligt och att högvattenfl ödena vid Attersta kunde vara dubbelt så stora 
som tidigare beräknats. För Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag 
var det alltså viktigt att agera. Intensivare vårfl öden innebar risker för högre 
kostnader i Kvismaredalen.

Vid tingsförhandlingarna som hölls på plats i Attersta framfördes från 
Mosjösänkarnas sida att en sänkning av Mosjön inte alls skulle medföra 
olägenheter för dem som bodde i Kvismardalen. Lantmätare Fröman, som 
var kontrakterad av Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag för att 
genomföra lantmäteri och värdering av jordens framtida potential, gra-
dering, företrädde vid detta tillfälle Mosjösidan, som också hade anlitat 
honom för lantmäteriuppgifter. Uppgiften att Mosjöns vårfl od redan vid 
den tiden var häftigare än vid tiden före dess första sänkning förkastades av 
Mosjösänkarna. Om det ändå var på detta vis så hade i alla fall inte Mosjöns 
sänkning någon skuld i detta. De som var skyldiga till detta var i så fall de 
dikningsföretag som hade dikat ut Skarbysjön och sänkt Vibysjön längre upp 
i vattensystemet, hävdade man.330

Fröman påpekade att Mosjöns nya sänkningsbolags arbetsordning var av 
Kungl. Maj:t fastställd och hänvisade till Olivecronas utredning från 1842. 
Denna utredning hade framställt nyttan av en sänkning av Mosjön i ytterst 
positiva ordalag. Olivecrona hade menat att det enda som behövde göras för 
att undvika olägenheter för kvarnägarna vid Attersta var att anlägga en håll-
damm för att spara vatten till kvarnarna. Kvarnägarna svarade nu på detta 
med att lämna in en redovisning över förda inkomster från sin verksamhet 
som de menade visade att detta antagande inte stämde. Kvarnägarna hade 
också kallat in vittnen som kunde styrka att kvarnarna ibland under som-
marens lågvatten tidvis stått stilla. En av representanterna för Mosjöns nya 
sänkningsbolag tog då tillfället i akt och ifrågasatte kvarnarnas lagliga rätt.331  
Enligt 1824 års förordning om utrivande av vattenverk hade dessa ett lagligt 
skydd endast om de tillkommit lagenligt och var av laga beskaffenhet.

329 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:1. Styrelseproto-
koll den 1/2 1876 och den 26/5 1876.
330 Sköllersta Häradsrätt, (ULA). Protokoll den 3/7 1876.
331 Ibid.
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Fröman hänvisade till vetenskapen och hävdade att påverkningarna av en 
sänkning inte sträckte sig längre än till Attersta. Mosjöns nya sänkningsbolag 
var varken berättigat till eller skyldigt att undersöka förhållandena längre 
än till Attersta, menade han. Gabriel Djurklou, som var representant från 
Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, ansåg däremot att frågan 
gällde andras rätt och att en författningsenlig utredning borde göras. Fröman 
framhärdade i att ingen ny undersökning behövdes. Nedanliggande kvarnar 
och jord skulle inte lida någon skada. Några “tabellariska“ beräkningar 
behövde ej heller göras utan det räckte med ett “skarpt och uppöfvat öga“. 
Tingsrätten beslutade dock att anlita ytterligare expertis, att rådfråga förste 
lantmätaren Öhrvall vid ett nytt ting fredagen den 28 juli 1876. 332

Vid tingsförhandlingarna i juli 1876 passade en av kvarnägarna på att visa 
handlingar rörande hemmansbyte från 1753 som visade att rätten till Kling-
gårdens kvarn var etablerad innan det laga skiftet. Med det ville han visa 
att den omfattades av det lagenliga skyddet. Förste lantmätare Öhrvall hade 
lämnat en skrivelse till tinget i vilken han ansåg att målet skulle vara vilande 
eftersom den gjorda undersökningen varken hade beräknat vattenfl ödena 
upp- eller nedströms. Han menade att en ytterligare sänkning av Mosjön 
kunde medföra häftigare vattenfl öden och förorsaka skada. Kvarnarna var 
inte konstruerade för häftigare vattenfl öden. Öhrvall förordade att en ny 
och juridiskt riktig undersökning, som innehöll en plan- och profi lkarta 
över alla vattendragen, borde göras. Tingsrätten gick också helt på Öhrvalls 
linje. Den ansåg att en ytterligare sänkning av Mosjön skulle kunna medföra 
större vattenvolym än tidigare. Kvismaredalen och kvarnarna vid Attersta 
skulle riskera att skadas. En ny, noggrann och fullständig undersökning 
skulle göras. Det poängterades också att en sänkning av Mosjön inte fi ck 
skada annan mark.333 

En andra sänkning av Mosjön riskerade att trassla till ritningarna i de 
redan komplicerade förhandlingarna om Hjälmarsänkningen. Dessa var 
slutförda då Mosjön till största delen försvann vid den andra sänkningen 
1884.334

Samtidigt som processen mot Mosjöns sänkningsbolag ägde rum pågick 
processen att få arbetsplanen för Hjälmarens och Kvismarens sänkning att 
slutligen godkännas. Beslutet om godkännande av arbetsplanen hade för-
dröjts på grund av att det fanns en oro bland Mälarens strandägare för 
konsekvenserna av en ökad vattenföring via Eskilstunaån. Hjälmarens och 
Kvismarens sjösänkningsbolag gjorde ironiskt nog gällande att dränering-
arna i deras område inte skulle påverka bönderna vid Mälarens stränder.335 

332 Ibid.
333 Sköllersta Häradsrätt, (ULA). Protokoll den 28/7 1876.
334 Thybell (1977), s. 67.
335 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AI:1. Protokoll bolags-
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Huruvida en sänkning av Hjälmaren skulle påverka Mälaren var också, som 
vi sett, en av de stora diskussionspunkterna vid riksdagsdebatten om statslån 
till Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag 1877.

Aktörernas handlingsutrymme och ståndpunkter berodde alltså både på 
den fysiska placeringen längs vattendragets sträckning och på det juridiska 
regelverket. Ett företag som vilade på ett godkänt beslut om dikning någon-
stans i vattensystemet var inte skyldigt att ersätta senare framförda skade-
ståndsanspråk nedströms. Förordningen om utrivande av vattenverk från 
1824 sade att när vattendrag sträckte sig genom fl era domsagor skulle på sö-
kandes anmälan Hovrätten utse en särskild domare och nämnd att behandla 
frågan.336 Detta verkar dock endast ha kommit till stånd i de största och mest 
omfattande ingreppen såsom vid Hjälmarens och Kvismarens sjösänkning.

De som satt i ledningen för Hjälmarens och Kvismarens sjösänknings-
bolag lyckades, kanske beroende på sitt gemensamma stora infl ytande och 
samhällsposition, få häradsrätten att utreda frågan om Mosjösänkningens 
eventuella skadeverkningar i Kvismaredalen. Detta hände vid samma tid 
som man lyckades övertyga högre instanser om att Mälarens vattenstånd 
inte skulle påverkas av en sänkning av Hjälmaren.

Det normala tillståndet?
En återkommande åtgärd då uppströms och nedströms intressen kolliderar 
är att med hjälp av vetenskap försöka att fastslå vad ett normalt tillstånd 
innebär för vattenföringen. Detta ”objektiva” mätvärde kan sedan användas 
i vattenkonfl ikten. Detta skedde i Hjälmarområdet såväl som i Nildalen. 
Också här fanns behov av att bestämma vad som var den normala vatten-
nivån och medelvattenföring.

Interimsstyrelsen för Sjösänkningsbolaget skickade 1861 ut en skrivelse 
till sockenstämmorna i trakten för att få inrapporterat de skador som den 
regniga sommaren hade förorsakat socknarnas bönder.337 Av de sockenstäm-
moprotokoll jag läst är det endast Stora Mellösa som överhuvudtaget nämner 
detta. Där står att läsa att interimsstyrelsen ville ha noggranna uppgifter, helst 
från varje by, om de förluster som lidits på grund av översvämningar förorsa-
kade av de starka regnväder som ägt rum under 1860. Stämman hörsammade 

stämma den 1/2 1875 och den 1/10 1875.  Djurklou (1876) s. 23–24.
336 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående ändring eller utrifning af Wat-
tenwerk, som genom updämning skada Jord eller hindra desz odling: Gifwen 
Stockholms Slott den 20. Januarii 1824, (1824) § 8.
337 Att det regnade från augusti till och med oktober fi nns nämnt i Jonsson, Johan 
Vilhelm (1902), Örebro läns Kongl. Hushållnings-sällskaps historia 1803–1902 
jämte öfversikt öfver landthushållningens utveckling inom länet under samma 
tid, s. 244.
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också anmodan att utse ombud för att kartlägga detta.338 Dessa publicera des 
också som vi har sett i Hushållningssällskapets årsberättelse 1862.339 

Detta skulle kunna tolkas som att bolaget utifrån sina intressen skulle 
verka för att omdefi niera synen på vad som var normalt och hur det onormalt 
myckna vattnet påverkade traktens bönder. Ett normalt klimat är det klimat 
som samhället för stunden är anpassat till. Synen på vad som är normalt 
är knutet till det mänskliga minnet. Även om “onormalt“ klimat inträffat 
tidigare så gäller de förhållanden som det kollektiva minnet förmedlar som 
det naturliga.340

När det gällde Mälarens tillskott av vatten från Hjälmaren fanns en defi -
nition av normala. Vattenståndet skulle inte få överskrida en viss nivå över 
det medelvattenstånd som rått vid Stockholms sluss mellan 1869 och 1873.341 
Det som betraktades som det normala tillståndet grundades alltså på obser-
vationsserier. För beräkning av vattenfl öden hänvisades redan i riksdagsde-
batten 1877 till sannolikhetsberäkningar av tänkbara nederbördsmängder. 
Hjälmarens medelvattenstånd låg vid den nivå som var utmejslad vid Arninge 
märke, hävdade Sjösänkningsbolaget. Men detta var inget axiom. I den av 
Hällström publicerade skriften från 1822 omtalar han att ingen då visste 
riktigt med säkerhet vid vilken nivå Hjälmarens vatten låg.342 När sedan 
besluten att sänka Hjälmaren kom hade nog ingen heller då kunskap att 
bestämma medelvattenhöjden. Vattennivån bestämdes i stället efter sjöfar-
tens behov. I samband med Skagerns reglering början av 1900-talet fördes 
en likartad strid.343

Vi har hittills mött en rad experter som arbetat konkret med vattenståndet 
i Hjälmaren och områdets hydrologi. Hällström, Sundmark, Nerman och 

338 Stora Mellösa socken, (ULA), KI:5. Sockenstämmoprotokoll den 24/11 1861. 
Från Asker, Gällersta, Ekeby, Norrbyås, Rinkaby, Almby, Lännäs och Glansham-
mars sockenprotokoll syns inget spår av detta utskick. Överhuvudtaget saknas så 
gott som all diskussion om sjösänkningen i de socken- eller kommunalstämmo-
protokoll som jag hittills läst. Detta beror antagligen på att frågan endast ansågs 
beröra strandägare.
339 Årsberättelse Hushållningssällskapet 1862,(1862), s. 71–83.
340 Uppgifterna och resonemanget om det normala klimatet kommer från ett 
seminarium med klimathistorikern Christian Pfi ster, Bern, vid Umeå Universitet 
den 25/2 2000.
341 I bolagsstämmoprotokollet för Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag 
den 22/5 1875 fi nns uppgiften om att åren 1869–73 skall gälla som referensår enligt 
ett uttalande från Mälaren strandägare. Djurklou skriver 1876 att befallningsha-
varna i de fyra Mälarlänen tillstyrkt statslån för sjösänkningen men att de förordat 
kontroll över vattennivån med utgångspunkt från Stockholms sluss. Djurklou anger 
dock inte vilka år som skall defi niera normalvattenståndet. I Djurklou (1876), s. 
24.
342 Hällström(1821), s. 35 ff.
343 Jakobsson (1996), s. 176, 207 ff.
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Grafström drog inte identiska slutsatser om förhållandena så även om de 
uppenbarligen haft ett vetenskapligt kapital som gjort att de godkänts som 
sakkunniga vid respektive tillfälle fanns det utrymme för olika tolkningar 
av normaltillståndet för regionens vattenförhållanden. Ett exempel på detta 
var debatten i Första Kammaren 1877, där Adelsköld och Montgomery-Ce-
derhielm drog olika slutsatser. Det normala tillståndet är alltså, inom rimliga 
gränser, en förhandlingsfråga.

Sammanfattningsvis var den geografi ska placeringen vid vattendraget 
avgörande för aktörernas ställningstagande. För argumenteringen om vatten-
nivåer eller tillstånd i naturen blir också vetenskapliga observationer viktiga 
när det gäller att fastslå hur naturen och vattnet bär sig åt. Vad som då skall 
anses som naturligt kan plockas fram ur serierna för de vetenskapligt gjorda 
observationerna men eftersom serierna liksom minnet av ”det naturliga” 
skiftar i längd och startpunkt blir resultatet förhandlingsbart.

Sammanfattning
När denna undersökning tar sin början var vattnet i Hjälmaren och Kvisma-
ren i praktiken oreglerat. Det fanns byggnationer i vattnet såsom kvarnar, 
vattenverk och fasta fi skeredskap men det skedde inte någon medveten kon-
troll av vattenståndet. Den största arealen innehöll en biotop som skapats 
genom bruket av ängsmarken för slåtter. Ängarna var avgörande för jord-
bruket och människorna i denna trakt. Vid undersökningens början fanns 
ett etablerat system att bruka vattnet. Kvarnar, sjöfart, vattenverk och fi ske 
och våtängar ingick alla i detta system. En elit ville förändra detta system 
genom att dränera vattnet i området för att kunna bruka marken som åker 
istället för slåtteräng. 

Till slut lyckades de att genomföra sitt projekt, även om det tog tid för dem 
att samla tillräckligt med institutionella resurser. Detta var möjligt genom den 
positiva synen på dikningar i allmänhet och deras position som elit, som gav 
dem möjlighet att skaffa sig viktiga understödjare. Men framgången krävde 
att konkurrerande eliter blidkades. Ingenting hände förrän järnvägen kommit 
till bygden och att man även efter denna händelse fogat sig efter sjöfartens 
krav. Man byggde farleder i Hjälmaren med samma djup som fanns i Hjäl-
mare kanal för att fartygen som kom österifrån skulle kunna segla på sjön. 
När hänsyn tagits till sjöfarten fanns det inga ”riksmotståndare” av rang, 
även om det fortfarande fanns visst lokalt motstånd. Sänkningen underlät-
tades av att dikningen hade fått stöd i den skrivna lagen. Dikning ansågs 
vara något positivt även om sjösänkningar omgavs med restriktioner i 1879 
års dikningslag. 

Landskapet kom, med små variationer, att byggas om på samma sätt som 
man hade tänkt sig redan 1850. Hjälmaren sänktes med cirka 1,2 meter och 
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den reglerades, inom 60 centimeter, med en damm vid utloppet. I Kvismare-
dalen drogs en rak kanal för att leda ut vattnet som ersatte Täljeåns tidigare 
slingrande lopp. Till slut kom de fl esta av områdets brukare att gå med i 
Sjösänkningsbolaget trots att de initialt hade varit mycket skeptiska till vad 
de såg som ett kostsamt och vidlyftigt projekt. Vid 1800-talets slut hade 
vattnet letts bort ur landskapet och ängen förvandlats till åker. Hjälmaren 
hade blivit en reglerad sjö.

Vi har i denna första del följt hur man lyckades att skapa ett landskaps-
system anpassat till jordbrukets nya villkor och metoder. I nästa del kommer 
vi att följa ansträngningarna att vidmakthålla detta system.
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Torrläggningens tid – 
att förbättra ett landskapssystem

Under den närmaste tiden efter sänkningen av Hjälmaren och Kvismaren 
uppfattades resultatet som mycket lyckat. Emellertid tornade problem upp 
sig relativt snart. Hjälmarens utlopp hade inte förmågan att låta översväm-
ningsvattnet rinna undan tillräckligt snabbt. Att den tekniska lösningen 
redan från början hade varit underdimensionerad var en kunskap som ig-
norerats av Sjösänkningsbolagets ledning. De uppströms gjorda dikningarna 
som varit föremål för tidigare tvister kom med tiden att märkas på allvar. 
Vattenproblemen förvärrades också av att man inte räknat med fenomenet 
marksänkning.

Trots detta var tiden efter sänkningen fram till efter mitten av 1900-talet en 
period då inga stora konfl ikter om landskapets utnyttjande förekom. En tyst 
konsensus om markens rätta användningssätt synes ha rått. Nu gällde det att 
behålla vad som vunnits då naturens krafter satte landvinningen på spel.

Detta kapitel inleds med en beskrivning av ett landskap som återigen var 
statt i snabb förändring. Trots att det rådde enighet kring den vunna markens 
användning för rationellt och modernt jordbruk innebar denna period ändå 
att det tidigare dikningshegemoniska synsättet förändrades. 

Landskapsförändringar
Under början av 1900-talet pågick fl era andra större sänkningsföretag i 
Hjälmarens närhet. Sjösänkningar förekom också på andra håll i Sverige. 
Efter en nedgång vid sekelskiftet nåddes kulmen på 1920-talet. Jordbrukets 
allmänna nedgång och ökade lönsamhetskrav medförde att antalet sjösänk-
ningar därefter minskade.344

Våtmarkens försvinnande
De stora dikningarna under 1800-talet och under början av 1900-talet för-
ändrade dramatiskt Hjälmarlandskapets utseende. Kring Täljeån dikades 
så gott som alla sjöar och våtmarker ut. Mellan 1850 och 1950 försvann 

344 En markant minskning i antalet sjösänkningar skedde under 1940- och fort-
satte under 1950-talet. Därefter har endast en handfull sådana företag genomförts. 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (1995), s. 24 ff.
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omkring 85 procent, eller 1 700 hektar, av den öppna vattenytan ovanför 
Kvismaredalen.345 

Den enskilt största förändringen uppströms Kvismaren var utdikningen av 
Mosjön 1919–1922. Denna innebar att sjön defi nitivt försvann. Bland övriga 
kan nämnas, sänkningen av Vibysjön år 1902–1904, Skarbysjön 1914–1917, 
utdikningen av Ralakärren 1898–1902 och Kräcklingekärren 1916–1917.346 
Dessa utdikningar var oftast utdragna processer. Skarbysjön sänktes vid 
två tillfällen, åren 1861–1864 och 1914–1916. Vid den första sänkningen 
sänktes vattenståndet med ca två meter. Den sista sänkningen sänkte medel-
vattenytan 1,3 meter och högvattenytan 1,15 meter, vilket innebar att sjön 
så gott som försvann.347 Vibysjön hade sänkts första gången 1857 och nästan 
500 hektar vattensjuk mark torrlades och förbättrades, för att använda den 
tidens gängse vokabulär.348 Vibysjön reglerades en andra gång 1902 då hög-
vattenytan sänktes med 1,15 meter. Denna reglering innebar att variationerna 
i vattenståndet reducerades från 1,2 meter till 25 centimeter.349

Omfattande utdikningar skedde alltså från 1850-talets mitt och framåt. 
Verkningarna av dessa dikningar på landskap, ekologi och vattenföring bör 
ha varit omfattande, även om vi idag inte säkert kan veta hur stor betydelse 
de har haft. Mätningar och observationer i och av landskapet är vanligen 
av senare datum. 

I fl era områden i Kvismaredalen skedde fortfarande torrläggningsarbeten 
decennierna efter sänkningen för att fortsätta att leda ut vattnet till Kvismare 
kanal. Ett 1 220 hektar stort område invid Östra Kvismaren avsynades 1914. 
Likaså utfördes ytterligare dränering av ett 456 hektar stort område inom 
Högby, Väla, Ånkersta m.fl . byar i Stora Mellösa socken 1919-1920. Två 
år senare var också ett 330 hektar stort område i Lännäs socken avsynat. 

345 Thybell (1977), s. 18.
346 Lantbruksnämnden i Örebro län. Lantbruksingenjören. Handlingar rörande 
Kvismaredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3. ”Vörd-
sam PM. PM rörande Hjälmaren och Kvismarens sjösänkningsföretag”. Denna 
PM är undertecknad av dåvarande byrådirektören för Lantbruksstyrelsen Martin 
Hägglund Stockholm den 15/3 1949. I mitt källmaterial fi nns den i avskrift. Denna 
sammanställning återanvändes uppenbarligen i slutet av 1950-talet för div. sam-
manställningar av dittills gjorda åtgärder. 
347 Lantbruksnämnden i Örebro län. Lantbruksingenjören. Handlingar rörande 
Kvismaredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3. ”P.M. 
ang. Vibysjön och Skarbysjön. Vissa data betr. tidigare sjösänkningar. Av Wallin, 
daterad den 28/10 1960. 
348 Jonsson (1902), s 256 f.
349 S-E Wallin skrev 1960 att ”[r]edan vid sekelskiftet var sjön grund, varför man 
ej vågade sänka lågvattenytan. Lantbruksnämnden i Örebro län. Lantbruksingen-
jören. Handlingar rörande Kvismaredalens och Mosjöbottens vattenavledningsfö-
retag, (LSÖ), FIV:3. ”P.M. ang. Vibysjön och Skarbysjön. Vissa data betr. tidigare 
sjösänkningar.” Av Wallin, daterad den 28/10 1960.
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Samtliga dräneringar bekostades nästan fullt ut med odlingslån.350 Så dags 
torde all våtmark som rimligen kunde ”förbättras” i området ha tagits i 
anspråk.351

Två kartbilder visar den stora förändring som landskapet genomgått på ett 
sekel. Kartbladet från 1860-talet visar att även om utdikningsarbetet redan 
hade börjat fanns det förhållandevis stora kärrmarker och vattendrag som 
slingrade sig fram genom Täljeåns avrinningsområde. Förhållandena 100 
år senare visar att så gott som all kärrmark då är försvunnen. Vattendragen 
har också rätats ut. 

Smältvattnet från åkrarna rann fortare undan än förr. Avrinningen var av 
samma volym som tidigare men i stället för att avges under en längre tids-
period skedde allting nu så mycket snabbare. Sjöarna och kärren var så gott 
som borta. Endast vid vårens översvämningar kunde de för en kortare tid 
återkomma. Landskapssystemet i undersökningens område hade etablerats 
i syfte att dränera marken. Det fanns dock så gott som ingen samordning av 
delarna i detta system.

Kartan baseras på geologiska kartor från 1869 till 1879 och visar ett landskap 
där dräneringar och dikningar redan startat. Trots detta fi nns fortfarande stora 
arealer våtmark.

Källa: Pettersson, Åke (1981), Kvismaren. Vegetation och fågelliv, s. 14.
Kartritning: Torgny Frembäck

350 Kindblom, Gösta (1928), ”Sjösänknings och vattenavledningsföretag inom 
Örebro län under åren 1903–1927”, i Björkman, Thure (red), Örebro läns Kungl. 
Hushållningssällskap 1903–1928 , s. 204, 212 f.
351 Redan 1911 rapporterades det att all vunnen jord, förutom mossar, var upp-
odlad. Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FIVb:3. Möte med 
styrelsen och lantmätare Athos Eckerbom den 26/7 1911.
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Kartan baseras på topografi ska kartor från 1962 till 1969. Man har skapat ett 
landskapssystem där vattnet skall rinna undan så fort som möjligt.

Källa: Pettersson, Åke (1981), Kvismaren. Vegetation och fålgeliv, s. 15.
Kartritning: Torgny Frembäck

Även under 1920-talet fortlevde inställningen att utdikning var något mycket 
positivt. Lantbruksingenjören i Örebro, Gösta Kindblom, skev 1928 att 
frågan om Vibysjöns ytterligare sänkning hade väckts men avstannat men: 
”[d]et torde dock endast vara en tidsfråga, när en ytterligare sänkning kom-
mer till utförande, till stor nytta för sjöns strandägare”.352 Under 1920- och 
1930- talen genomfördes fl era stora projekt på andra håll i landet. Vesan 
i Blekinge som varit ett av Gabriel Djurklous undersökningsobjekt 1873 
torrlades på 1920- och 1930-talen. Återigen skedde avsnörningen från havet 
med invallningar. Pumparna var dock nu eldrivna till skillnad från ång-
pumparna från förr. 1936 hade ett 1 500 hektar stort våtmarksområde 
torrlagts.353  Under 1930-talet genomfördes också den sista sänkningen av 
Hornborgasjön.354

Påfallande många dikningsområden har alltså en mycket lång torrlägg-
ningshistoria. Många gånger gjordes de första dikningsförsöken under tidigt 
1800-tal för att avslutas med en så gott som fullständig torrläggning under 
1900-talets första decennier. Låt oss mer i detalj se hur dessa aktiviteter 
påverkade landskapet i mitt undersökningsområde.

352 Kindblom (1928), s. 202.
353 Se Nelsson, Nels (u.å.), Vesans invallningsföretag och Nelsson, Nels (1947), 
”Vesans sjö”, i Blekingeboken.
354 Se Claeson och Björk, Hornborgasjöns krönika: 200 år med sänkningar, trä-
tor och naturvård, Söderberg, Rudolf (1947), Hornborgasjöns öden som fågelsjö: 
Flyttfågelvägar över Vänern och sydvästra Sverige och Strömberg (1992), s. 93 f.
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Markanvändningen i Kvismaredalen
Uppodlingen av de tidigare våtängarna i Kvismaredalen hade gått snabbt 
vid åren kring sänkningen. För Kvismaredalens socknar hade åkerarealen 
på några år i det närmaste fördubblats.355

Tab 1. Åkerarealen i socknarna i Kvismaredalen i hektar

1864-71 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1937

Lännäs 1391 1357 3326 1935 2143 2257 2562 2564 2674
Asker 3507 3462 8092 4865 4885 5122 5294 5150 5285
St. Mellösa 2630 2700 6740 5295 5409 5601 5634 5645 5593
Norrbyås 844 966 2639 1765 1779 1784 1686 1790 1697
Sköllersta 2953 3211 7409 3820 4237 4315 4224 4227 4179
Ekeby 1436 1807 3800 2480 2233 2243 2219 2365 2366
Gällersta 1435 1558 3524 2096 2104 2113 2165 2180 2378

14196 15061 35530 22256 22790 23435 23784 23921 24172

Källa: Rönnby, Erik (1948) ”Om det ekonomiska resultatet av Kvismaredalens 
torrläggning” Lantbruksnämnden i Örebro län. Lantbruksingenjören. Handlingar 
rörande Kvismaredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), 
FIV:3.

Sammanställningen är gjord i ett sammanhang där det ekonomiska resultatet 
av sjösänkningen började ifrågasättas och bör tolkas som ett inlägg för att 
visa att projektet var lönsamt. Författaren till skriften, Erik Rönnby, kom-
menterar inte den exceptionellt stora arealen för året 1885. I det fallet har 
han inte heller angivit någon procent av landarealen. Det fi nns skäl att fråga 
om detta var uttryck för en glädjekalkyl eller om mark hade börjat brukas 
som senare fått överges under nederbördsrikare år.356 Vi har tidigare sett att 
cirka 2000 hektar i Kvismaredalen fi ck dräneras ytterligare under början av 
1900-talet. 

Jorden på den gamla våtmarken har ett naturligt lågt ph-värde. Bland 
annat därför hade det i början uteslutande odlats havre som passar bra i 
sådan jordmån. Så småningom hade ett sjuårigt växtföljdssystem där havre 
och vall dominerade kommit i allmänt bruk.357 Rönnby ger en uppgift om 
åkerarealens fördelning 1937. Havre odlades då på 31 procent av arealen 

355 ”Om det ekonomiska resultatet av Kvismaredalens torrläggning”, av Rönnby, 
Erik (1948). Återfi nns som bilaga 2. i ”Vördsam PM. PM rörande Hjälmaren och 
Kvismarens sjösänkningsföretag”. Lantbruksnämnden i Örebro län. Lantbruksing-
enjören. Handlingar rörande Kvismaredalens och Mosjöbottens vattenavlednings-
företag, (LSÖ), FIV:3. 
356 Rönnby beskrev nyodlingsverksamheten för Kvismaredalens socknar med 
allmän statistik och med siffror från några av de större gårdarna i området, vilka 
han uppenbarligen varit i direktkontakt med. Ibid.
357 Växtföljden var i allmänhet; 1. träda 2. råg. 3. vall 4. vall 5. vall 6. havre 7. 
havre. Ibid.
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och vallodling skedde på 36 procent av den odlade ytan. Helträda upptog  

10 procent av arealen. Övriga grödors areal var obetydlig.358

På de sänkta ängarna kom det intensiva jordbrukets teknologi att utnyttjas. Här 
slås Kvismaredalens gröda framför andra – havre, med hjälp av en hästdragen slåt-
terbalk. Stora Mellösa 1916. Foto: Sam Lindskog. Örebro läns museums arkiv

Varken morötter eller potatis, vilka senare kom att bli ekonomiskt viktiga 
grödor för vissa lantbruk i Kvismaredalen, odlades i någon större utsträck-
ning före mitten av 1900-talet. Den storskaliga odlingen av dessa grödor kan 
i modern tid göras tack vare tunga lantbruksmaskiner. Om inte marken är 
tillräckligt upptorkad kommer dessa att köra fast och sjunka ned. En god 
dränering är nödvändig för ett modernt lantbruk.

Havren och vallodlingen dominerade alltså markanvändningen under 
1900-talets första del. Vallodlingen ansågs 1948 öka i andel på havrens 
bekostnad beroende på att marken fortfor att sjunka.359 Denna gröda klarar 
bättre än stråsäd en sämre dränering. 

358 De övriga grödornas areal var: höstvete 5,4%, höstråg, 7,0%, vårvete 2,0%, 
vårråg 2,0%, korn 0,2%, blandsäd 0,5%, baljväxter 0,3%, potatis 2,0%, rotfrukt 
1,0%, grönfoder av säd 0,7%, betesvall 3,0%, obrukad åker 0,2%. Ibid.
359 Ibid.
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Vall var, efter havre, den vanligaste grödan på det sjösänkta området. Hjälmars-
näs 1924. Foto: Sam Lindskog. Örebro läns museums arkiv

Rönnby konstaterade att sjösänkningen hade gett upphov till en för Sve-
rige ovanlig landskapstyp. All den vunna jorden brukades nämligen som 
utmarksjord till gårdarna. Ingen ny bebyggelse av betydelse hade uppförts 
på den nyodlade jorden. Erik Rönnby menade att detta nog hade två skäl; 
bristen på dricksvatten och bristen på fast byggnadsgrund på de forna ängs-
markerna.360

Flora och fauna
Hjälmarens kräftbestånd slogs ut av kräftpesten 1908. Även om detta inte 
berodde på sjösänkningen hade denna ändå försämrat förutsättningarna 
för fi sket i Hjälmaren och Kvismaren, ansåg länsjägmästaren Nils Ecker-
bom 1928.361 Den största fi skens, malens, försvinnande var dock en direkt 
följd av Hjälmarens sänkning. Dess lekplats i Fröhammarsviken, väster om 
Hjälmare kanal, hade ödelagts vid sjösänkningen.362 I Kvismaredalen levde 

360 Ibid.
361 Eckerbom, Nils (1928), ”Åtgärder för främjande av fi skerinäringen inom Öre-
bro län under de senaste 25 åren”, i Björkman, Thure (red), Örebro läns Kungl. 
Hushållningssällskap 1903–1928 , s. 455 f, 461.
362 Erik Rosenbergs personarkiv, (ACÖ), AI:1. Vol. 7. Odaterat manuskript, 
”Oset, Örebro läns nya naturreservat. Status och historik”.
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fi sket kvar. I mitten av 1890-talet ansåg man i Sjösänkningsbolaget att de 
många fasta fi skeredskapen i kanalen utgjorde vattenhinder varför dess ägare 
lagsöktes.363

Hushållningssällskapet var delaktigt i att länets fi skodlingsanstalt anlades 
vid Vätterns nordöstra strand, vid Bastedalen, under tidigt 1880-tal. Den vid 
samma tid bildade fi skeriförvaltningsnämnden, sedan början av 1900-talet 
kallad Örebro läns fi skerinämnd, lydde under länets hushållningssällskap. 
Utsättning av fi sk gjordes i olika sjöar. Stödutsättningar av gädda, abborre 
och braxen gjordes och sik sattes också ut bland annat i Hjälmaren. Upp-
muntrade av det goda resultatet gjordes försök att sätta ut röding. Detta 
upphörde dock snabbt då denna fi sk inte trivdes i Hjälmarens grunda och 
grumliga vatten.364

De större däggdjuren var fortsatt relativt sällsynta ända fram till efter 
mitten av 1900-talet. Däremot förekom fältvilt som hare, rapphöna och räv 
relativt rikligt. Det odlade landskapet innehöll fortfarande tillräckligt många 
ställen för djuren att gömma sig i. Fälten var med nutida mått fortfarande 
små. Mellan dem fanns gott om diken och buskar. Mink, fasan och kana-
dagås är tre arter vars tillskott till faunan under 1900-talet är beroende av 
människor. Våtmarkens fåglar, speciellt vadare, minskade starkt i antal då 
deras biotoper försvann. Floran i landskapet förändrades också starkt genom 
dikningarna och omläggningen av produktionen. Hag- och ängsmarkernas 
blommande mångfald minskade starkt och i stället bredde monokulturerna, 
fält med spannmål, ut sig över de forna ängarna.365

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att landskapet fortfor att torrläggas 
långt efter att den stora sjösänkningen genomförts. Längre upp i Täljeåns 
vattensystem torrlades eller sänktes nästan all öppen vattenyta. Vattendragen 
rätades ut och åkerjorden täckdikades i allt högre utsträckning. Ängsmar-
ken togs i bruk som åker och den första tidens havreodling kom snart att 
kombineras med lika mycket vall. Ingen bebyggelse fanns på det sjösänkta 
området. Den tidigare självsådda ängsmarken odlades. Monokulturer av 
spannmål eller höodlingar hade ersatt de våta ängsmarkerna. Biotopföränd-

363 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:19. Styrelsepro-
tokoll 17/7 1894, 10/1 1895.
364 I en rad av lämpliga sjöar i länet skedde utsättning av gös genom fi skerinämn-
dens försorg. Eckerbom (1928), s. 449 ff. Fiskbestånden i Sveriges sjöar har alltså 
från 1800-talets slut förändrats starkt. Den artsammansättning som fi nns i nutid i 
många sjöar kan alltså vara av mycket ungt datum.
365 Morell (2001), s. 193, 211 ff. Flygare, Iréne och Isacson, Maths (2003), Jord-
bruket i välfärdssamhället 1945–2000. Det svenska jordbrukets historia band 5, 
s. 323 ff. Dessa ger den allmänna beskrivningen. Författarens egna samtal med 
äldre jägare och lantbrukare har gett samma bild av landskapets utveckling i av-
handlingsområdet.
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ringarna ändrade också djurlivet med minskad förekomst av framför allt 
våtmarksfåglar som följd.

Sjösänkningsområdets vattenproblem
Det visade sig snart att sänkningen inte hade löst vattenproblemen. I detta 
avsnitt skall problemen beskrivas och analyseras. Varför blev det inte som 
det var tänkt och hur försökte man att rätta till det?

Missnöje med Hjälmarens reglering
Arbetschefen för sjösänkningen, Pehr Laurell, hävdade redan 1883 att regle-
ringsbestämmelserna för Hjälmaren skulle bli svåra att följa. Ingen i styrelsen 
ville då föra denna farhåga vidare. I en utredning 1890 kunde så Laurell 
konstatera att regleringen av Hjälmaren inte fungerade enligt planerna. Han 
föreslog att styrelsen för Sjösänkningsbolaget skulle verka för att segelhin-
dret i den åttonde slussen i Hjälmare kanal togs bort. På så vis kunde den 
till åtta fot fördjupade segelleden komma till användning för sjöfarten och 
sjöns regleringsgräns kunde sänkas.366 Laurell hade redan 1887 påpekat 
att det skulle bli problem att bruka marken i Kvismaredalen. För att fullt 
ut kunna utnyttja den bördiga nya marken var en invallning av kanalen 
nödvändig, menade han. Han föreslog att kanalen skulle muddras upp till 
Odensbacken för att skapa en ordentlig farled. Muddermassorna kunde då 
användas till vallarna.367 Året därpå bildades en kommitté för en tänkt kanal 
men styrelsen beslutade senare samma år att låta frågan vila.368 Frågan om 
”kanalisering” levde ändå under 1890-talet. 1896 beslöts att vänta till dess 
den tänkta järnvägen var klar, men 1899 ansågs att bolaget behövde stärkas 
ekonomiskt innan en sådan framställan kunde göras.369

366 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FVb:1. Laurell ”Ut-
värdering av sjösänkningsföretaget”, daterad den 25/8 1890.
367 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:12. Laurell ”Be-
tänkande rörande omfattningen och kostnaderna för de underhållsarbeten som 
efter verkstäld sjösänkning kommer att åligga Sjösänkningsbolaget.”, daterad den 
1/10 1887.
368 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:13. Bolagsstäm-
moprotokoll den 30/5 1888. Styrelseprotokoll den 12/12 1888.
369 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:21. Styrelsepro-
tokoll den 31/3 1896, Bolagsstämmoprotokoll den 21/5 1899.
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Den smalspåriga järnvägen mellan Pålsboda och Örebro kom ofta att drabbas av 
översvämningar. Detta är en bild från Kvismarens järnvägsstation från översväm-
ningsåret 1924. Foto: Sam Lindskog. Örebro läns museums arkiv

Redan tidigt efter sänkningen fanns också missnöje med Hjälmarens vat-
tenstånd från jordbrukets sida. Man riktade blickarna mot Hyndevad och 
hur regleringen av Hjälmaren sköttes. Laurell fi ck 1903 uppdraget att utreda 
det som ansågs som för högt vattenstånd för jordbrukets ändamål.370 I hans 
utlåtande hävdas att det framför allt var vattenverken och i viss mån även 
sjöfarten som gynnats av det sätt som regleringen bedrivits på efter 1901 då 
han tyckte sig se en ändring av praxis. Han menade att om slusströskeln i 
Hjälmare kanals åttonde sluss sänktes var det möjligt att sänka Hjälmarens 
högvattenyta med 15-20 centimeter. Segellederna var ju redan fördjupade, 
påpekade han. Laurell ansåg att Sundmarks arbetsplan och beskrivning var 
lagligt bindande och borde följas. Jordbruket hade inte kunnat utnyttja för-
delarna av sänkningen på grund av det sätt som regleringen av Hjälmaren 
hade bedrivits, sammanfattade han.371

Sjösänkningsbolaget lämnade 1905 in en ansökan som syftade till att 
utreda frågan om en för jordbruket gynnsammare reglering av Hjälmaren. 

370 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag. (ÖSA), AII:28. Styrelsepro-
tokoll den 18/11 1903.
371 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:28. Laurells utlå-
tande om Hjälmarens reglering. Daterad den 7/11 1904.
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Regleringen hade skötts till strandägarnas nackdel och efter 1901 hade den i 
praktiken utformats på ett sätt som stod i strid med det av Kungen godkända 
sänkningsförslaget, menade man och stödde sig på Laurells utredning. Sam-
mansjunkningen av marken hade redan gjort att en stor del av sänkningen 
gått förlorad, konstaterade man. Som en påtryckning framhölls också att 488 
strandägare hade undertecknat en av Sjösänkningsbolaget utsänd skrivelse 
som önskade en utredning av frågan. I första hand ville Sjösänkningsbolaget 
att regleringsgränserna skulle hållas. Ansökan avslutas med en formulering 
om att återkomma senare med en diskussion om ytterligare sänkning av 
Hjälmaren.372

Dammästaren Carl Insulander fi ck i uppgift att utreda frågan. Han menade 
också att om Hjälmare kanal byggdes om och om segellederna i östligaste 
Hjälmaren fördjupades något kunde en sänkning på ca 90 centimeter göras. 
Dessa idéer presenterades för Sjösänkningsbolagets styrelse 1909.373 Två år 
senare lämnade Insulander ett längre utlåtande till Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen. I detta gick han ”fackmannamässigt” igenom tidigare undersök-
ningar. Han konstaterade att Laurell hade begått fl era fel, delvis på grund 
av knapphändiga fakta och för kort observationstid. Bland annat var det 
fel när Laurell menade att Sundmarks förslag var bindande när det gällde 
Hjälmarens reglering. Beslutet från 1865 hade endast gett tillstånd att huvud-
sakligen följa Sundmarks förslag, menade han. Insulander påpekade att den 
enda bindande instruktion som fanns gällande regleringen av Hjälmaren var 
de instruktioner som lämnats av Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen 1888. I 
denna angavs regleringsintervallen till mellan 118 och 178 centimeter under 
Arninge märke. Han var också kritisk mot antagandet att en ny reglerings-
modell tillämpats efter 1901. Både Laurell och styrelsen för Sjösänknings-
bolaget hade fel när de påstod detta. Missnöjet grundade sig på det faktum 
att det i praktiken var omöjligt att bedöma vattnets fl öde tillräckligt långt 
i förväg. Regleringen hade inte kunnat skötas annorlunda, ansåg han. En 
undersökning hade redan 1896 visat att utloppet inte hade den beräknade 
kapaciteten. Missnöjet berodde på för högt ställda förväntningar. Sedan hade 
marksänkningen förvärrat situationen. Dessutom var regleringsintervallet på 
60 centimeter för litet för att kunna hålla vattenytan inom gränserna. Han 
gjorde konstaterandet att sjön borde sänkas ytterligare till allas bästa: ”Av 
denna sammanfattning torde framgå med full tydlighet, att så många vidriga 
omständigheter motverka ett i allo gynnsamt resultat av sänkningen, att det 

372 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FVb:1. Skrivelse till 
Kungl. Maj:t om Hjälmarens reglering den 24/2 1905.
373 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:28. Styrelsepro-
tokoll den 29/5 1909.
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snarare är att förvåna sig över, att den lyckats så pass väl, som verkligt är 
fallet, än tvärtom.” menade han helt frankt.374 

Trots sjösänkningen kom översvämningarna snart igen. Bilden är tagen intill Stora 
Mellösas kyrka den 3/9 1910. Foto: Sam Lindskog. Örebro läns museums arkiv

I samband med att Insulander presenterat sin utredning för Sjösänknings-
bolagets styrelse 1910 beslutades att en undersökning om hur långt mark-
sänkningen gått skulle göras. Några platser skulle väljas ut runtom i sjösänk-
ningsområdet. På så sätt ville man få en representativ bild.375 Uppdraget gick 
till lantmätaren Athos Eckerbom. Det visade sig att jorden sjunkit i medeltal 
ca 30 centimeter, men i synnerhet i Kvismaredalen kunde det vara betydligt 
mer. Eckerbom fann dock att Kvismaredalen inte var så lidande av högvat-
tenståndet i Hjälmaren. Därför var det ur jordbrukssynpunkt inte motiverat 
med mer än 30 centimeters ytterligare reglering, menade han. Vid mötet 
där Eckerbom föredrog sin undersökning för Sjösänkningsbolagets styrelse 
beslutades att inte dra frågan för bolagsstämman. Det rådde olika meningar 
bland delägarna, sades det. Och för en sänkning på endast en fot betraktades 
det som ointressant att gå igenom en både arbets- och kostsam process att 

374 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FVb:1. Insulanders 
utlåtande om Hjälmarens reglering till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. 
Daterad den 28/7 1911.
375 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:28. Styrelsepro-
tokoll den 7/2 1910.
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bilda ett nytt bolag. I synnerhet som dikningslagstiftningen från 1879 krävde 
att en jordförbättring verkligen skulle visas. Det beslutades att i stället göra 
det bästa av situationen under rådande förhållanden. I första hand skulle 
instruktionerna för dammästaren vid Hyndevad revideras, sade man.376

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen var som vanligt på samma sida 
som Sjösänkningsbolaget. I ett utlåtande från 1916 som också innehöll 
Insulanders utredning från 1911, om Hjälmarens reglering, konstaterades 
återigen att det var givet på förhand att regleringen av Hjälmaren skulle stöta 
på svårigheter. Utredarna, varav en var överstelöjtnanten Carl Insulander, 
påpekade, i Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens rekommendation för åtgärder, 
att den gamla regleringsplanen skulle följas men föreslog ändå förändringar. 
Eftersom Hjälmare kanalbolag året innan avslutat ombyggnationen av den 
åttonde slussen och fördjupat denna, var det lämpligt att sänka den undre 
regleringsgränsen till i alla fall 203 centimeter under Arninge märke, kanske 
208, eller varför inte 223 centimeter under samma riktpunkt? Dessutom be-
hövdes en ny och rationellt utformad reglering för Hjälmaren som passade 
både strandägare och kraftverk, menade utredarna.377

Den statliga myndigheten var alltså inte främmande för tanken på en ny 
sänkning av Hjälmaren. Men en sjösänkning skulle bli krånglig att genom-
föra, särskilt sedan vattenlagen skärpts 1918, menade man.378

Frågan om en ytterligare sänkning av Hjälmaren fanns också som ett 
tänkbart alternativ vid 1900-talets början bland de aktiva i Sjösänknings-
bolaget. I köpekontraktet för Rosenfors 1906 skrevs sålunda in att köparen 
inte skulle hindra eller begära ersättning om en sänkning på två till tre fot 
av den fastslagna högvattenytan skulle komma att ske.379

Sjösänkningsbolaget och Carl Insulander försökte få frågan behandlad 
inom den tidigare regleringsdomen i avsikt att undvika ett nytt domstols-
förfarande. I jordbruksdepartementet beslutades emellertid 1922 att ingen 
förändring av bestämmelserna skulle göras.380

376 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FIVb:3. Möte med 
styrelsen och Eckerbom den 26/7 1911.
377 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FVb:1. ”Kongl. Väg- 
och Vattenbyggnadsstyrelsens utlåtande af den 23 mars 1916 öfver vattenregle-
ringen i Hjälmaren.”
378 Vattenlag;given Stockholms slott den 28 juni 1918. (1918). Två år senare kom-
pletterades lagen med skrivningar om dikningar och invallningar. Lag om ändring 
i vissa delar av vattelagen; given Stockholms slott den 11 juni 1920. (1920).
379 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FIII:2b. Kontrakt med 
Eskilstuna stålpressningsaktiebolag. Daterad den 27/10 1906.
380 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FVb:1. Skrivelse från 
Kungliga Jordbruksdepartementet den 3/3 1922.
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I kretsen kring Sjösänkningsbolaget gavs skulden till det negativa beskedet 
på påtryckningar från Eskilstuna och Örebro.381 Mälaren hade haft höga 
vattenstånd under de första decennierna av 1900-talet. Både åren 1904 och 
1924 medförde översvämningar i huvudstaden.382 Det är kanske inte utan 
betydelse att beslutsfattare satt nedströms, i Stockholm, då de vägrade att 
gå med på ytterligare sänkningar i Hjälmaren.

Vi kan alltså konstatera att även efter den genomförda sänkningen fortsatte 
konfl ikterna kring vattenståndet. Som i alla vattenrelaterade konfl ikter stod 
en del av stridigheterna kring hur ett normalt vattenstånd och vattenföring 
ser ut. Några av de inblandade menade att svårigheterna delvis berodde på 
problemen med att förutsäga vattenstånd. En hel del av konfl ikterna hand-
lade också egentligen om vad som i själva verket var beslutat och hur detta 
skulle tolkas. Dammen och utloppets utformning var resultatet av politiska 
och ekonomiska beslut. Redan när arbetena påbörjades fanns kunskapen 
om att utloppets utformning inte stod i förening med jordbrukets intressen. 
Vi kan endast spekulera i varför inte de ledande i Sjösänkningsbolaget valde 
att agera i denna fråga. Kände de att eftergifterna från andra starka intres-
sen inte kunde sträckas längre, var det de ytterligare kostnader som detta 
skulle medföra som hindrade dem, eller drevs de av en förhoppning om att 
det ”skulle nog gå ändå”? Trots starka aktörer skedde ingen förändring av 
utloppets eller regleringens utformning efter sänkningens genomförande. 

Ett landskapssystem med brister
Frågan om olägenheter för Kvismaredalens jordbrukare kom återigen upp i 
samband med Mosjöns slutgiltiga torrläggning. Sjösänkningsbolaget krävde 
i samband med detta att Mosjöns sänkare skulle bidra med en sjättedel av 
kostnaderna för rensning av Kvismare kanals övre del, från Almbro till 
Stenskvalet. Detta yrkande avslogs av häradsrätterna 1915.383 Både syneför-
rättarna och Carl Insulander hade ansett att Kvismare kanal hade tillräcklig 
kapacitet att ta hand om uppströmsvattnet – bara den sköttes tillräckligt.384 
Lantmätaren Athos Eckerbom menade dock vid denna tidpunkt att kanalen 
nog ändå var underdimensionerad. Synemännen hade gått på Laurells och 
lantbruksingenjören i Örebros, Axel Palms, uppgifter. Eckerbom menade 

381 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag. (ÖSA), FVII:24. ”Hjälmare-
sänkningen” av Herman Ribbing, 1929.
382 Översvämningar i Sverige, Faktablad nr 21. SMHI, Källa: http://www.smhi.
se/sgn0102/n0205/faktablad_oversvam.pdf. Hämtad 2006 12 28.
383 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FVa:3. ”Utdrag ur 
domboken Kumla, Grimsten och Hardemo härads tingslag den 20/7 1915”
384 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FVa:3. Syneförrättning 
Mosjöbotten, den 7/5 1913. Utlåtande av Carl Insulander den 7/5 1914.
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att det i själva verket inte hade företagits några fältobservationer.385  Det 
fanns alltså en önskan om att få större visshet om vattenfl ödena vid denna 
tid. Genom Hydrografi ska byrån, föregångaren till Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut (SMHI), sattes också två peglar, vattenståndsmä-
tare, ut 1912 för att kunna mäta vattenhöjden och fl ödet genom Kvismare 
kanal.386

Frågan fanns dock ännu kvar under 1920-talet. I ett odaterat blad från ett 
möte med ”Intressenter för Hjälmarens avtappning” sägs att Insulander skall 
lämna in en ny skrivelse om Hjälmarens reglering på grund av de uppströms 
nyligen gjorda dikningarna.387 Också frågan om Kvismare kanals kapacitet 
fortsatte att leva. 1925, året efter en stor översvämning runt Hjälmaren och 
Kvismaren, gjordes genom Herman Flodkvists försorg en undersökning av 
kanalen. Denna hade då särskilt efterfrågats av Hushållningsgillet som öns-
kat att kanalen breddades vid Odensbacken. Flodkvist kom emellertid fram 
till att kanalen hade den föreskrivna arealen och att inga större åtgärder 
behövde göras.388 Även under 1930-talet kom kanalens kapacitet att utredas 
på grund av markägarnas missnöje. En undersökning, genomförd av lant-
bruksingenjören Gösta Kindblom 1937, konstaterade att marksänkningen 
gjort att kanalen inte räckte till för att förhindra översvämningar. Resultatet 
blev att hans förslag om muddringsarbeten skulle utredas.389

385 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FVII:24. ”Hjälmare-
sänkningen” av Herman Ribbing, 1929
386 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FIV:3. Möte med sty-
relsen för Sjösänkningsbolaget och lantmätaren Athos Eckerbom den 26/7 1911.
387 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FVb:1. Möte med 
intressenter för Hjälmarens aftappning. Odaterat.
388 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:30. Styrelsepro-
tokoll den 27/5 1905, bolagsstämmoprotokoll den 27/5 1925.
389 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:31. Styrelsepro-
tokoll den 31/5 1937, bolagsstämmoprotokoll den 31/5 1937.
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Kvarn vid Kvismare kanal 1938. Foto: Sam Lindskog. Örebro läns museums 
arkiv

Hjälmaren skulle enligt beslutet regleras inom en amplitud av sextio centime-
ter, men denna bestämmelse visade sig i praktiken vara svår att hålla. Ofta 
hade nivåerna både under- och överskridits. Bland alla inblandade fanns 
av olika skäl missnöje med förhållandena. Vid 12 tillfällen under perioden 
1916–1961, överskreds den övre dämningsgränsen. Som mest uppmättes 
i maj 1924 en nivå på 26 centimeter över den tillåtna. Det var vanligen 
vårfl oden som orsakade dessa höga vattennivåer. Endast vid två tillfällen, i 
december 1944 och 1954, skedde detta före nyår.390 För att möta de snabba 
vårfl oderna hade en praxis utbildats. För att vara på den säkra sidan och i 
försök att gardera sig mot översvämningar, tappades Hjälmaren på lite extra 
vatten under hösten och vintern. Lågvattengränsen underskreds därför ofta. 

390 Åren då dämningsgränsen överskreds är; 1916, 1918, 1919, 1920, 1924, 1939, 
1943, 1944, 1945, 1951, 1954 och 1955. Lantbruksnämnden i Örebro län. Lant-
bruksingenjören. Handlingar rörande Kvismaredalens och Mosjöbottens vatten-
avledningsföretag, (LSÖ), FIV:1, Diagramserie med separata diagram för varje år 
för vattenståndet i Hjälmaren och på vissa platser i Kvismaredalen för åren 1916 
– 1961.
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Detta hände vid 22 av de observerade åren. Bottenrekordet på 24 centimeter 
under den tillåtna gränsen förekommer under fl era år, bl.a. skedde detta i 
oktober 1925, efter högvattenrekordåret 1924. Lågvattenstånden var något 
mindre varierande än högvattenstånden men de var i stället ofta betydligt 
långvarigare. Lågvattenstånden ägde så gott som alltid rum på hösten/vintern 
och i de fall de förekom under årets första månader var det som en fortsätt-
ning på föregående års lågvatten. Den längsta av dessa sammanhängande 
perioder inträffade från slutet av juli 1941 till början av april 1942. För låga 
vattenstånd inträffade i genomsnitt vartannat år medan för höga vattenstånd 
drabbade Hjälmaren ungefär vart fjärde år.391 

Överträdelserna mot beslutet om lägsta vattennivå var alltså till skillnad 
från översvämningarna medvetet planerade. Ändå kunde vattenproblemen 
inte bemästras. Carl Insulander beskrev begränsningarna i systemet efter 
översvämningarna 1924. Han menade att även om dammästaren sänkt mer 
än vanligt före vårfl oden hade ändå avrinningen fått dämpas under den mest 
intensiva tiden. Dammarna nedströms var nämligen dimensionerade för ett 
fl öde på högst 130 m3 per sekund. Insulander menade dock att verkan av 
detta endast innebar en centimeters högre vattenhöjd i Hjälmaren.392

De upprepade översvämningarna kom att bli områdets stora problem. 
Översvämningarna berodde på tre faktorer: marksänkningen, den snabbare 
vattenavrinningen som i sin tur var en följd av alla utdikningar längre upp 
i vattensystemet, och att utloppet inte ens från början hade haft tillräcklig 
dimension. Med tiden hade även det slammat igen vilket försämrat avrin-
ningsmöjligheten ännu mer.

Vattenproblemen i Kvismaredalen
Vattennivåproblemen var störst i Kvismaredalen. Höga vattenstånd drab-
bade vanligen trakten minst en gång om året. Mellan åren 1916 och 1961 
var det bara fyra år som inte medförde översvämningar. Vattnet steg fort, 
vanligen omkring en meter på en vecka. Ofta medförde vårfl oden fl era över-
svämningstoppar. Extra stora problem för jordbruket blev det förstås de år 
när översvämningar skedde även på sommaren.393 Översvämningarna på 
våren riskerade att fördröja vårbruket, då det tog längre tid för marken att 
torka upp. Höga vattenstånd på somrarna riskerade att kväva grödan och 
att marken inte bar för de jordbruksmaskiner som började bli en vanlig syn.

391 Ibid.
392 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:30. Insulander, 
brev till styrelsemötet den 31/5 1924.
393 Lantbruksnämnden i Örebro län. Lantbruksingenjören. Handlingar rörande 
Kvismaredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:1, Dia-
gramserie för vattenståndet i Hjälmaren och på vissa platser i Kvismaredalen 1916 
– 1961.
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Mekaniseringen av jordbruket är också en anledning till att vattenproble-
matiken blev allt viktigare.

Kvismare stationshus vid översvämningen 1924. Foto: Sam Lindskog. Örebro läns 
museums arkiv

År 1955 hade marken i Kvismaredalen sjunkit mellan fem och nio decimeter 
sedan sänkningen.394 ”Dyen”, den organiska jorden från kärr och sjöbot-
ten, försvinner som tidigare nämnts när den odlas. Ju mer den exponeras 
för luftens syre, desto fortare går processen. Vad som odlas blir då viktigt i 
sammanhanget. En gröda som exponerar jorden för luftens syre ger störst 
marksänkningseffekt. Vallodling ger den minsta effekten.395

Landskapet kring Täljeån har numera en dålig vattenmagasineringska-
pacitet. Trots att avrinningsområdet endast är drygt hälften, 795 km2 av 
Svartåns 1348 km2 avrinningsområde, är Täljeåns vårfl od nästan lika stor 
som Svartåns under en kortare tid.396 De våtmarker som tidigare kunde jämna 
ut vattnets fl öden har försvunnit, därav den kraftiga vårfl oden.

394 Lantbruksnämnden i Örebro län. Lantbruksingenjören. Handlingar rörande 
Kvismaredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3. Skrivelse 
till SMHI av Wallin 21/12 1956.
395 Mc Afee, Mary (1985b), Ytsänkning på torvjord. Bälinge mossar 1904–1984, 
s. 13 ff.
396 Hjälmarutredningen 1976 (1979), s. 22.
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Vi kan alltså konstatera att fl era faktorer vävs in i varandra och tillsam-
mans skapar översvämningsproblematiken för regionen. Här upplöses grän-
sen mellan natur och kultur. Hydrologin, vattnets kretslopp, är en naturkraft 
utanför mänsklig kontroll. Vattnets väg till havet sker inte i ett jämnt fl öde 
även om människor kan påverka denna rytm. I äldre tider var lokalbefolk-
ningen van att anpassa sitt brukande efter vattnets fl öde, om än det ibland 
också då blev problem våt- eller torrår. Genom dikningar uppströms försvann 
vattenmagasineringskapaciteten vilket gjorde att vattnet kom att avges både 
snabbare och intensivare. Efter att våtängarna lagts under plogen uppträder 
en annan naturkraft, marksänkningen som sker då den organiska jorden 
oxiderar. Marksänkningsprocessen är även den orsakad av en naturkraft som 
ligger utanför mänsklig kontroll. Det kan gå olika snabbt, men alla former av 
brukande ger en sänkning av markens yta. Här samverkar alltså mänskligt 
brukande med naturens krafter till att skapa ett tillstånd i landskapet där 
resultatet är en produkt av mänskliga aktörers verk och naturens krafter. 
Naturkrafterna har alltså både en påverkan på och påverkas av mänskligt 
agerande. Uppfattningar om vad som kan eller bör göras styrs emellertid av 
förställningar som senare kan visa sig kollidera med verkligheten. Ett land-
skapssystem kommer inte alltid att fungera som det var tänkt.

Sänkningarna var i sig också framkallade av tidigare utdikningar då mark-
sättning och uppströms tillkommande vatten gjorde dessa nödvändiga. I 
Täljeåns vattensystem hade fl era sådana upprepade dikningar gjorts för att 
vidmakthålla odling på tidigare dikade områden. Ralakärren hade dikats 
1859 men jordens sänkning och för låg dimension på utloppet gjorde att 
översvämningsproblematiken kom tillbaka. Detta gjorde att förnyad dikning 
blev nödvändig vid sekelskiftet 1900.397  Även Skarbysjöns sista sänkning på 
1910-talet framkallades av marksättningen samt den ökade vattenmängden 
som kom från den uppströms liggande Vibysjön efter dess andra sänkning.398 
Förhållandena i sjösänkningsområdet har alltså påtagligt att göra med den 
uppströms/nedströmsproblematik som vi vid det här laget är väl bekanta 
med. Vi kan också konstatera att landskapssystem som uppkommit genom 
dräneringar och torrläggningar kräver regelbundna underhåll.

397 Kindblom (1928), s. 202 f.
398 Ibid., s. 207.
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Stora Mellösa kyrka med översvämmade åkrar den 3/8 1910. Foto: Sam Lindskog. 
Örebro läns museums arkiv

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att allt svårare översvämningar regel-
bundet drabbade området. Det berodde ytterst på att utdikningar uppströms 
hade tagit bort vattenmagasinen i kombination med den marksänkning som 
var ett resultat av sjösänkningen och brukandet av den nyvunna jorden. 
Vid 1920-talet var så gott som all öppen vattenyta eller kärr/våtängsmark 
utdikad. Vårfl oderna kom snabbare och intensivare. Naturkrafterna och 
mänskliga brukandeformer samverkade i att torrläggningen relativt snart 
behövde förbättras, om den vunna marken skulle kunna fortfara att vara 
jordbruksmark. Den fortsatta undersökningen i detta avsnitt utformas där-
för som en kartläggning av hur politiska beslut påverkat och påverkats av 
naturkrafterna i utformningen av sjösänkningens moderna landskap.

Ny tid – förändrade värderingar
Fram mot mitten av 1900-talet skedde förändringar för jordbrukets villkor. I 
och med ett ökat lönsamhetskrav för de gjorda investeringarna förändrades 
synen på dikningar. Den tidigare så dominerande dikningshegemonin hade 
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börjat sin reträtt redan vid tiden för förra sekelskiftet. Torrläggningen blev 
mer och mer inriktad på täckdikning, i stället för utdikning.399 Redan vid 
slutet av 1800-talet framstod täckdikning, dränering av jord med täckta led-
ningar, som ett sätt att höja jordens produktivitet. Det vill säga att man kunde 
utnyttja den redan brukade jorden med en högre avkastning i stället för att 
nyodla på våtmark. Jordbrukskonsulenten Herman Flodkvist blickade bakåt 
1928 och skrev att i och med att Örebro län blev ett eget lantbruksingenjörs-
distrikt övertog staten sjösänkningsverksamheten och hushållningssällskapet 
kom i stället att inrikta sig på åkerjordens täckdikning. Flodkvist menade 
att denna verksamhet i framtiden skulle komma att överträffa vattenregle-
ringsföretagen i betydelse.400 Frågorna rörande torrläggning kom att skötas 
av en statligt anställd jordbrukexpertis. En förändring i synen på naturens 
värde börjar också smyga sig in.

Tendensen inom jordbruket var att både landsbygdsbefolkningen och 
åkerarealen minskade. För Örebro län nåddes toppen av åkerarealens ut-
bredning vid Första världskrigets slut. Andelen sysselsatta inom jordbruket 
hade nått sin höjdpunkt för länet redan 1890. Till 1940 hade det sedan skett 
en minskning med ungefär en tredjedel.401

Aktörer och institutioner i landskapet under efterkrigstiden
Från och med 1949 övertogs kontrollen av Hjälmarens vattenhöjd av SMHI. 
Dammästaren hade från början utsetts av Styrelsen för Allmänna Väg- och 
Vattenbyggnader, senare Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen, och Sjö-
sänkningsbolaget skulle bekosta lön och bostad för en dammvakt vid Hyn-
devad.402

Sjösänkningsbolaget hade också att underhålla Hjälmarens segelleder. 
Muddringen skedde i Hemfjärden ungefär vart tredje år och i Mellanfjärden 
vart femte eller sjätte år. Efter cirka 1910 gjordes inga muddringar av andra 
farleder än dessa i Hjälmaren.403 Sjöfarten på Hjälmaren som tidigare varit 
en så stark aktör minskade i snabb takt fram mot mitten av 1900-talet.404

399 Kindblom, Gösta (1953), ”Torrläggningsverksamheten åren 1928–1952”, i Fri-
man, Martin (red), Örebro läns Kungl. hushållningssällskap 1928–1953, s. 59.
400 Flodkvist, Herman (1928), ”Hushållningssällskapets verksamhet för jordens 
grundförbättring, gödselvård m.m.” i Björkman, Thure (red), Örebro läns Kungl. 
Hushållningssällskap 1903–1928 , s.171.
401 Morell (2001), s. 81, 194.
402 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FVII:27. Skrivelse till 
konungen rörande statens övertagande av fonden för och av underhåll av farlederna. 
Undertecknad Örebro den 31/1 1950 av Knut Lindström, ordförande i Hjälmarens 
och Kvismarens sjösänkningsbolag.
403 Ibid.
404 Hjälmarutredningen 1976, (1979), s. 62.
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Vid Hjälmarens utlopp hade kraftverken övertagit brukens tidigare roll 
som intressenter av en jämn vattenström under hela året.405 Pådrivna av kraft-
verksintressena hade en ny vattenlag instiftats 1918. Då inrättades regionala 
vattendomstolar som hade att döma i vattenfrågor.406 

Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag fanns alltså kvar som 
organisation, men förutom de ålagda uppgifterna var dess verksamhet låg. 
Vid Sjösänkningsbolagets årsmöten fanns en ständig risk att ansvarsfrihet för 
styrelsen varken kunde föreslås eller beviljas på grund av att så få markägare 
dykt upp.407 Vid de stora översvämningarna 1944, 1951 och 1959 var det i 
stället genom de lokala lantbruksorganisationerna, RLF och hushållnings-
gillena, som de lokala markägarna hade möjlighet att uttrycka sitt missnöje 
med situationen, menade krönikören Allan Thybell 1977.408

I efterkrigstidens planeringssamhälle blev det statens regionala och cen-
trala instanser, Lantbruksnämnden och Lantbruksstyrelsen, som blev de 
ledande aktörerna i strävandena att förbättra torrläggningen av landskapet. 
Så småningom skulle även lokalsamhället komma att involveras i torrlägg-
ningsprocessen på ett helt annat sätt än under den tidigare perioden. Under 
1960-talet drogs även områdets kommuner in i torrläggningsprocessen.

Lantbrukets expertis är viktiga aktörer i detta sammanhang. Örebro län 
fi ck sin första lantbruksingenjör 1880 genom Hushållningssällskapet och fem 
år senare anställdes fyra dikningsförmän.409 1911 anställdes för första gången 
en jordbrukskonsulent av Hushållningssällskapet. Denne skulle fungera som 
rådgivare åt traktens jordbrukare.410 Denne man, Herman Flodkvist, blev 
1932 professor i agronomisk hydroteknik vid den då nya lantbrukshögskolan 
och sedermera skolans rektor.411 Han var åren 1929–1932 kronans ombud 
i Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag.

Efter Andra Världskriget blev lantbruksnämnderna statens regionala 
ombud. De övertog mycket av hushållningssällskapens administrativa och 
rådgivande funktioner men med ett fortsatt samarbete med dessa. I Lant-
bruksnämnderna utsåg staten ordförande och två ledamöter och hushåll-

405 Ibid., s. 67.
406 Vattenlag; given Stockholms slott den 28 juni 1918 (1918), 11 Kap.
407 Thybell (1977), s. 83. Bolagsstämmoprotokoll visar att redan från 1890-talet 
och framåt besöktes vanligen årsstämmorna av en handfull personer.
408 Ibid., s. 83 f. Vid en genomgång av RLF Örebro läns (ACÖ) arkivmaterial 
för den aktuella tiden tas dock inte frågan om dessa översvämningar upp alls. Inte 
heller i Hushållningssällskapets i Örebro län, (ACÖ), efterlämnade material har 
jag funnit några spår av diskussioner om markerna i sjösänkningsområdet under 
1900-talet.
409 Jonsson (1902), s. 219 f.
410 Ekman och Grälls (2002), s. 166.
411 Linnér, Sigfrid (1955), ”Herman Flodkvist, 80 år” i Grundförbättring 8, 2–3, 
1955, s.71 f.
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ningssällskapet två. I Örebro blev landshövdingen nämndens ordförande vid 
starten den 1 juli 1948. I sin tjänst hade nämnden anställda lantbrukexper-
ter.412    Lantbruksingenjörens arbete var inriktat på vattnet i odlingsland-
skapet medan lantbrukskonsulenten hade en rådgivande funktion.413 Det var 
en välutbildad expertis med ett vetenskapligt kapital i ryggen. Detta syns 
tydligt i ”Grundförbättring. Tidskrift för jordbrukets rationalisering genom 
grundförbättringar” som utkom 1947-1976.

Även om olika intressenter hade divergerande intressen kring vattnet, 
beroende på en uppströms eller nedströms placering vid vattendraget, eller 
kring frågorna om hur Hjälmarens reglering skulle skötas, rådde det ändå 
konsensus i frågan om hur landskapet skulle användas. Det var fortfarande 
det moderna och rationella jordbrukets landskap. Sannolikt var ytterst få 
medvetna om att ornitologer börjat uppmärksamma fågellivet i delar av 
torrläggningsområdet. Ännu bedrev de sin verksamhet utan att göra särskilt 
stort väsen av sig.

Statlig planering för rationalisering
Efter andra världskriget slog den offentliga planeringen igenom på alla ni-
våer. I arbetarrörelsens efterkrigsprogram som antogs 1944 tänktes en långt 
gången statlig planering av näringslivspolitiken.414 Socialdemokratin fi ck 
visserligen modifi era sin tanke på en omfattande effektivisering av och in-
blandning i näringslivet till följd av det politiska motståndet vid 1940-talets 
slut, men på ett område var man lyckosam: jordbrukspolitikens. Lantbruket 
skulle rationaliseras. Färre och effektivare jordbruk var målet. En uppgörelse 
mellan alla partier om denna politik träffades 1947.415 

Jordbrukspolitiken kom bland annat att präglas av en mycket långt gå-
ende reglering av fastighetsmarknaden. Rätten för enskilda personer att fritt 
köpa och sälja lantbruksegendomar reglerades i 1946 års jordförvärvslag. 
Denna kom under de påföljande åren att skärpas för att förhindra att det 
som uppfattades som kryphål i lagtexten utnyttjades för fri privat försälj-
ning. 1955 års jordförvärvslag tog ett ännu fastare grepp om denna mark-
nad och kopplade också önskan om rationalisering, d.v.s. ändamålsenliga 
brukningsenheter, till tillståndsgivningen. Till lagen fogades också den från 
1948 gällande förköpslagen. De nyinrättade statliga lantbruksnämnderna 

412 Hultgren, N. J. (1953), ”Lantbruksnämnden”, i Friman, Martin (red), Örebro 
läns Kungl. Hushållningssällskap 1928–1953, s. 31 ff.
413 Nationalencyklopedin (2003), uppslagsorden lantbruksingenjör och jord-
brukskonsulent.
414 Elander, Ingemar (1978), Det nödvändiga och det önskvärda: en studie av 
socialdemokratisk ideologi och regionalpolitik 1940–72, s. 28.
415 Lewin, Leif (1967), Planhushållningsdebatten, s. 324–339. För en översikt över 
svensk jordbrukspolitik 1945–2000, se Flygare och Isacson (2003), s. 227–257.
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fi ck förköpsrätt till varje jordbruksegendom som utbjöds till försäljning.416 
Denna inställning låg sedan i grunden fast. De små jordbruken skulle bort 
och effektiva, moderna och storskaliga jordbruk skulle skapas.417

Detta fi ck effekt på hur bidragen till dikning fördelades. Högre krav på 
lönsamhet kom att ställas än vad som tidigare hade varit fallet.

Torrläggningsnämnd och lönsamhetskrav
Även om 1920-talet innebar en större mängd sjösänkningar än något an-
nat decennium började ändå ett ifrågasättande av dikningars ekonomiska 
resultat skönjas.

Riksdagens revisorer hade 1927 påpekat att många dikningar som er-
hållit statligt understöd, baserats på bristfälliga ekonomiska utredningar. 
En utredning tillsattes 1934 för att se över alla former av torrläggning och 
organisationen kring dessa. Sverige hade 1924 delats in i 24 lantbruksing-
enjörsdistrikt. Lantbruksingenjörerna var anställda av Lantbruksstyrelsen. 
De ledde undersökningar med bidrags- och långivning till vattenavledningar. 
De olika Hushållningssällskapen fi ck statliga bidrag till att utdela lån och 
bidrag till täckdikningar som handhades av en täckdikningsnämnd där lant-
bruksingenjören ingick. Utredningen föreslog att all torrläggningsverksamhet 
skulle ställas under statlig förvaltning.418

I remissvaret till utredningen om torrläggning och dikning hade Svenska 
Mosskulturföreningens kulturingenjörer menat att lantbruksingenjörerna 
saknade kunskap om odlingsbarheten för torv- och gyttjemarker. Utdikningar 
av dessa hade ofta blivit förlustbringande projekt, konstaterade de.419

Torrläggningsnämnderna sammanförde all torrläggningsverksamhet under 
statlig ledning 1945 och kom att verka under tre år fram till lantbruksnämn-
dernas tillkomst 1948. Staten tog med dem ett fastare tag om bidragsgivandet 
till dräneringar. Dessa nämnder blev ett redskap för den rationalisering av 
jordbruket som önskades. Syftet uttrycktes klart av revisionssekreteraren 
Gösta Schirén under ett informationsmöte för torrläggningsnämndernas 
samlade ordföranden samt lantbruksingenjörerna i januari 1946: ”Kort 
uttryckt kan sägas att meningen med dessa nämnder är, att de skola på ett 

416 1958 års jordlagsutredning (1961), Förslag till jordförvärvslag m. m. s. 25 ff.
417 Denna utveckling hejdades temporärt under koalitionsregeringens tid 1951–
1957. Norborg, Lars-Arne (1988), Sveriges historia under 1800- och 1900-talen: 
svensk samhällsutveckling 1809–1986, s. 210 ff.
418 1934 års avdikningssakkunniga (1937), Betänkande med förslag angående 
den statsunderstödda vattenavlednings- och avdikningsverksamheten samt därmed 
sammanhängande spörsmål, s. 13 f, 35, 41 ff, 93, 173.
419 Ibid., s. 94.
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avgörande sätt medverka till att understöden komma sådana företag till del, 
som äro förtjänta av statens hjälp, och inga andra.”420 

Nu skulle alltså endast lönsamma projekt och lantbruk understödjas med 
statliga bidrag. Stora summor hade dittills lättvindligt betalats ut i bidrag 
och lån till torrläggningsprojekt, menade Schirén. Nu skulle en syneför-
rättning alltid göras först för att pröva lagligheten i projektet samt fördela 
kostnaderna mellan parterna om fl era var inblandade. Om denna passerade 
utan betänkligheter, skulle torrläggningsnämnderna sedan granska projektet 
ur ekonomisk aspekt. Nämnden lämnade sedan en bedömning till Lant-
bruksstyrelsen om företagets lämplighet, ekonomiska förutsättningar och 
behov av understöd. Syneförrättarna skulle liksom tidigare beräkna jordens 
förbättrade avkastning. Men nu skulle även värdestegringen beroende på 
förbättrade brukningsförhållanden vägas in i resultatberäkningen.421 

Den av samhället önskade rationaliseringen fi ck alltså snabbt ett konkret 
uttryck. Den relativa fördelningen mellan kostnader och beräknad förbätt-
ring skulle inte längre ensamt vara avgörande för bidragets godkännande 
eller storlek. Det var i stället företagets nytta för genomförandet av ett ratio-
nellare jordbruk som skulle vägas in. Generellt skulle inte bidrag ges till att 
bryta ny mark. Endast i de fall då det fanns rationaliseringsskäl, och det var 
enkelt och billigt att utföra, skulle bidrag kunna utgå för nyodling.422

Grundregeln för att vara berättigad till statsbidrag, liksom i vattenlagen, 
var att den ekonomiska nyttan av företaget skulle överskrida kostnaden. 
Bara när det var synnerligen motiverat av allmänna skäl, och torrläggningen 
ansågs som nyttig och angelägen för ett särskilt område, kunde bidrag ges 
även till olönsamma företag. Om det gällde att skapa förutsättningar för ett 
rationellt jordbruk i en efterbliven bygd skulle den allmänna nyttan, ”social 
båtnad”, kunna vägas in. I dessa fall kunde vissa underskott tolereras.423 Det 
påpekades också, i samband med punkten skador och olägenheter, att: ”Sär-
skilt torde försiktighet böra iakttagas beträffande sjösänkningar. Båtnaden 

420 Lantbruksnämnden i Örebro län. Lantbruksingenjören. Handlingar rörande 
torrläggningsnämnden, (LSÖ), FV:1. ”Något om 1945 års reformering av torrlägg-
ningsverksamheten, särskilt vad angår torrläggningsnämnderna” föredrag hållet av 
revisionssekreteraren Gösta Schirén vid informationsmöte för torrläggningsnämn-
dernas ordförande samt lantbruksingenjörerna i Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 
januari 1946.
421 Ibid.
422 Ibid.
423 Men, påpekade Schirén, enligt hans mening kunde den sociala båtnaden kom-
pensera för högst 20 procents underskott i den ekonomiska kalkylen. Vid större 
underskott menade han att beslut om bidrag fi ck hänskjutas till Kungl. Maj:t och 
riksdagen. Dock påpekade han att det naturligtvis inte gick att uppskatta den sociala 
båtnaden i reda pengar. Riktlinjerna gällde för den allmänna bedömningen av hur 
stor olönsamhet som kunde tolereras. Ibid.
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är vid dessa företag ofta svårbedömbar, stundom även kostnaderna och det 
framtida underhållet. Särskilda risker kunna föreligga för hygieniska skador, 
förluster kunna uppstå på fi ske- och skönhetsvärden m.m., vilka kanske icke 
rätt uppskattas förrän de gått förlorade.”424

Ett nytt sätt att se på markens värde började bryta in. Till de ovan refe-
rerade, rationella, värderingsgrunderna lades nu också naturskyddet. Den 
tidigare omnämnda utredningen om torrläggningsverksamheten hade före-
slagit att särskilda villkor skulle gälla för sjösänkningar eller andra nyligen 
uppmärksammade landskapsvärden. Förslaget togs sedan in i den Kungliga 
förordningen om villkoren för lån ur avdikningslånefonden som kom 1939. 
”Därest företaget berör allmänna intressen av särskild betydelse, såsom 
sjösänkning av större omfattning, naturskydd och dylikt, skall ansökningen 
av lantbruksstyrelsen med eget utlåtande överlämnas till Kungl. Maj:t för 
prövning och fastställelse av arbetsplanen.”425

En ny tid med ökade lönsamhetskrav hade kommit och det fi nns fl era 
tecken på att sänkningen av Hjälmaren och Kvismarens lönsamhet var ifrå-
gasatt under 1940-talet. Samtidigt hade talet om naturskydd börjat tränga in 
i den byråkratiska prosan. Också detta kom att påverka besluten om vattnet 
i Hjälmarens sjösystem.

När den förutvarande rektorn vid lantbrukshögskolan, Herman Flodkvist,  
1955 skrev om följderna av Hjälmarens sänkning var han full av beundran 
för projektet. Flodqvist kände ju till sänkningen och regionen mycket väl 
eftersom han varit både jordbrukskonsulent i Örebro län samt kronoombud 
i styrelsen för Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag. Samtidigt var 
han inte opåverkad av förändringarna i tankesätten. Han skriver att man nu 
hade fått en djupare inblick i naturen än som var fallet vid sjösänkningens tid. 
En sjösänkning rubbade naturens jämvikt och kunde få allvarliga följder. Var 
det fråga om nya sjösänkningar ansåg han att det borde göras vetenskapliga 
undersökningar av alla tänkbara följder av en sådan. Även naturens och 
vattnets aspekter borde beaktas, menade han.426 

Den positiva inställningen till dikning levde kvar, framförallt hos lantbru-
kets företrädare. De hade dock att ta hänsyn till en ny tids inställning till hur 
jordbruket skulle bedrivas.

424 Ibid.
425 Kunglig förordning angående villkoren för lån från statens avdikningsfond 
den 30 juni 1939 (1940), §3.
426 Flodkvist, Herman (1955), ”Om Hjälmarens sänkning och dess följder. 
Torvjords och gyttjeblandad lerjords sättning.” i Grundförbättring 8, 4,  1955, s. 
251–257. Denna framställning beskrivs som en utvidgning av ett radioföredrag i 
september 1955.
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Sjösänkningens ifrågasatta lönsamhet

Den stora sjösänkningens vinstkonto är icke bokfört. Inga kalkyler 
eller balansräkningar redovisa, vad »vinstjorden» i realitet innebar, 
vad jordförbättringen betydde för näringslivet inom sjösänkningsom-
rådet, direkt för jordbruket, indirekt även för handel och industri. Att 
i detta till sin art och omfattning svårbestämda värdekomplex söka 
att med eliminerande av andra faktorer – konjunkturer, befolknings-
förhållanden, kommunikationsväsendets utveckling etc. – klarlägga 
sjösänkningens ekonomiska konsekvenser är ett vidlyftigt, om ej rent 
av ogenomförbart företag.427 

Ovanstående citat får illustrera stämningsläget när Bertil Waldén författade 
äreminnet till sjösänkningen 1940. Sjösänkningen beskrivs som storslagen 
och monumental, men, insmyger det sig mellan raderna, vad har det hela 
kostat egentligen? Lönsamheten i att rädda området från vad som kom att 
kallas för allmän försumpning blev en vansklig nöt att knäcka för planerarna 
i fråga. Med kostnaderna för Hornborgasjöns sista sänkning, som skedde på 
1930-talet, i färskt minne hade stora sjösänkningsprojekt diskrediterats. 428 

Ett försök att argumentera för sjösänkningens lönsamhet gjordes 1948, av 
fi losofi e licentiaten Erik Rönnby, i skriften Om det ekonomiska resultatet av 
Kvismaredalens torrläggning. Denna hade framställts på uppdrag av styrelsen 
för Sjösänkningsbolaget och av byråchefen på Lantbruksstyrelsen, Martin 
Hägglund.429 Den gavs en offi ciell status då den fi nns som bilaga till ett PM. 
Promemorian är undertecknad av byråchefen för lantbruksstyrelsen och har 
uppenbarligen bifogats ansökan till Jordbruksverket om att tilldelas medel 
till en utredning om Hjälmarens reglering.430 

Rönnby konstaterade att det beräknade resultatet visade ett stort under-
skott. Kostnaden uppgick till 4 miljoner medan vinsten uppskattades till 
2,685 miljoner, alltså en förlust på mer än 1,3 miljoner. Efter detta konstate-
rande utbrister författaren: ”På något sätt måste emellertid denna beräkning 
vara felaktig, det kan icke vara möjligt annat.” Rönnby försökte sedan att 
påvisa en allmän välståndsökning i bygden, vilken han menade hängde sam-
man med sjösänkningen.431

Även om dikningar vid denna tid kunde ifrågasättas, fanns ännu välpla-
cerade försvarare. Ekonomiska argument för fortsatt dikning saknades, men 

427 Waldén (1940), s. 281.
428 Söderberg (1947), s. 14.
429 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag. (ÖSA), AII:32, Berättelse 
för 1948.
430 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvis-
maredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3. ”Vördsam 
PM. PM rörande Hjälmaren och Kvismarens sjösänkningsföretag”. 
431 Ibid.
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måste fi nnas i det fördolda, menade Rönnby – och byråchefen på Lantbruks-
styrelsen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att efterkrigstidens jordbrukspolitik 
formulerades i stor enighet. Jordbruket skulle strukturrationaliseras och me-
kaniseras. Den tidigare oreserverat positiva synen på dikningars nytta kom 
då att omvärderas. Bidrag till dikningar underkastades en hårdare ekonomisk 
prövning än tidigare och bidrag skulle endast ges till lönsamma projekt. Ett 
nytt inslag i tänkandet var att landskapet kunde ha andra värden som skulle 
vägas in i bedömningen av eventuella torrläggningsåtgärder och att ett, som 
vi idag kallar ekologiskt, begrepp som naturens jämvikt kunde höras. Klart 
var att de stora sjösänkningarnas tid var förbi. Den institutionella tyngden 
hade förfl yttats till det moderna och rationella jordbruket.

Koalitionspartner sökes till reglering och torrläggning
Vid mitten av 1940-talet startade processen som ledde fram till nästa stora 
förändring av landskapet i sjösänkningens område: invallningarna av den 
jord som betraktades som lönsam att bruka. När processen började var det 
emellertid inte alls självklart vilka aktörer som skulle driva frågan eller hur 
den tekniska lösningen skulle utformas.

I Kvismaredalen bestod den grundläggande ägarstrukturen vid mitten av 
1900-talet. Några stora jordbruk hade vidsträckta områden jord på sjösänk-
ningsområdet. De mindre jordbruken innehade dock fortfarande den mesta 
arealen.432 Jordbruket i trakten förändrades i takt med övriga landets. För 
jordbruket, på de jordar som vunnits genom torrläggning, var konjunkturen 
långsamt, men stadigt, på nedgång. Mulljorden i området hade sjunkit och 
återkommande översvämningar gjorde att lantbruket vissa år drabbades 
ekonomiskt. Vissa av de lägst belägna markerna ansågs då inte lönsamma 
att bruka. Det talades om en pågående försumpning. Markvärdet på de 
drabbade områdena sades vara sjunkande.433 

432 I en utredning om rationaliseringsbehovet inom det område som kom att 
omfattas av torrläggningsåtgärderna beskrivs ägarförhållandena som rådde 1957. 
Även om en viss förändring kan ha skett vid den tidpunkten anser jag det sannolikt 
att likartade förhållanden rådde även vid mitten av 1940-talet. I denna utredning 
nämns också att det var sällsynt att lantbruksfastigheter bjöds ut till försäljning. 
Lantbruksnämnden i Örebro, Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvismaren 
och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1. ”Utredning rörande översiktlig plan för ytt-
re rationalisering av brukningsenheter inom Kvismaredalens, Mosjöbotten och V:a 
Mosjöns torrläggningsområden inom Örebro län” daterad Karlstad 31/8 1962.
433 Lantbruksnämnden i Örebro, Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvisma-
redalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3.  ”Vördsam PM” 
daterad Stockholm den 15/3 1949. Skrivelse från Wallin till Styrelsen för Hjälmaren 
och Kvismarens Sjösänkningsbolag Lantbruksingenjör Gösta Kindblom, Örebro. 
Örebro den 16/12 1959.
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De första initiativen till lösning av torrläggningsfrågan
Det hade, som vi sett, funnits ett missnöje med vattenstånden i Hjälmaren och 
Kvismaren hela tiden efter sänkningen. Flera utredningar och undersökningar 
om Kvismare kanals tillstånd hade gjorts under 1900-talets första decennier. 
Även frågan om en förbättrad reglering av Hjälmaren för att bättre tillgodose 
jordbrukets behov hade fortsatt att diskuteras. 1929 hade det beslutats i 
Sjösänkningsbolaget att en utredning om en bättre reglering av Hjälmaren 
skulle företas, men den kom ej att genomföras.434

Bild tagen vid Kvismare station våren 1924. Foto: Sam Lindskog. Örebro läns 
museums arkiv

Trots Sjösänkningsbolagets minskade roll var det från styrelsen för Hjäl-
marens och Kvismarens sjösänkningsbolag som de första initiativen till en 
förbättrad torrläggning av området kom under 1940-talet. De svåra över-
svämningarna 1944 ledde till att herrarna i Sjösänkningsbolaget såg sig 
föranledda att skrida till handling. Högtidlighållandet av 75-års jubileumet, 
som var tänkt att fi ras 1945, ställdes in på grund av översvämningen.435

Styrelsen lämnade den 21 december 1944 en ansökan till regeringen om 
en ändrad reglering av Hjälmaren och medel för undersökningar i Kvisma-

434 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:30. Styrelseproto-
koll den 13/9 1929. I början av 1940-talet drog man sig till minnes att Insulander 
ingått ett muntligt avtal om detta. Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, 
(ÖSA), AIII:1, Protokoll från bolagets arbetsutskott den 6/7 1942.
435 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:32. Styrelsepro-
tokoll den 22/2 1945.
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redalen.436 På Sjösänkningsbolagets uppdrag gjordes återigen en utredning 
av dammästaren Carl Insulander om möjligheterna att sänka vattennivån i 
Hjälmaren före vårfl oden – något som man uppenbarligen i praktiken gjort. 
Insulander menade återigen att större kunskap om vattenfl ödena behövdes. 
I tillfl ödesområdena till Hjälmaren hade vattenmagasineringskapaciteten 
minskat och Hjälmaren fi ck ta emot häftigare vattenfl öden än tidigare, kon-
staterade han. Insulanders grundläggande ställningstagande var att en sänk-
ning av Hjälmaren borde ske. Men eftersom detta avvisats vid den senaste 
framstöten drygt tjugo år tidigare föreslog han i stället en annan lösning; att 
förutsättningarna för invallningar av jordbruksmark skulle skapas.437

Lösningen var inte helt självklar. Vid (den som vanligt fåtaligt besökta) 
bolagsstämman 1945, diskuterades fortfarande sänkningsalternativet. Det 
rådde ingen enighet bland de närvarande och, konstaterade man, det fanns 
också andra viktiga intressenter som inte skulle gå med på en sänkning. Inget 
beslut fattades utan ”diskussionen fi ck utgöra svar på frågan.”438

Jordbruksministern uppvaktades i ärendet den 1 mars 1945 av en de-
legation från Sjösänkningsbolagets styrelse. Svaret blev att om bara Lant-
bruksstyrelsen sköt till medel från beredskapsanslaget så skulle nog ansökan 
komma att bifallas. Medel till undersökning gavs och på hösten 1945 tillsat-
tes fyra beredskapsassistenter för att arbeta med utredningen om Kvismare-
dalen. Området fl ygfotograferades hösten 1945 och följande år framställdes 
fl ygkartor. Under sommaren 1946 gjordes borrningar.439 Bottnen på kanalen 
hade också uppmätts och avvägts. Denna profi l visade att det mellan utloppet 
från Östra Kvismaren och Odensbacken fanns fl era pucklar, förhöjningar, 
och kanalen var där 0,7 meter grundare än den var vid järnvägsbron vid 
Kvismare hållplats.440 Dessa problem var, trots tidigare undersökningar, inte 
kända. Nu slogs det fast att Kvismare kanal var en sämre vattenavledare än 
vad man dittills hade trott.

436 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvis-
maredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3. Odaterad 
”P.M. ang. åtgärder rörande Kvismaredalen”.
437 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FVII:27. Carl Insu-
landers utredning om Hjälmarens reglering, daterad den 19/5 1945.
438 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:32. Bolagsstäm-
moprotokoll den 29/5 1945.
439 I min källa anges att Rubbestad var jordbruksminister. Enligt Larsson, Ulf 
(2001), Sveriges regeringar 1840–2001, s. 49, var det Axel Pehrson-Bramstorp som 
var jordbruksminister vid denna tidpunkt. Axel Rubbestad tillträdde däremot som 
konsult i regeringen i augusti 1943. Lantbruksnämnden i Örebro, Lantbruksingen-
jör. Handlingar rörande Kvismaredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföre-
tag, (LSÖ), FIV:3. Odaterad ”P.M. ang. åtgärder rörande Kvismaredalen”.
440 Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvismaredalens och Mosjöbottens 
vattenavledningsföretag (LSÖ), FIV:3. ”Kvismare kanal. Profi l över vattenstånd 
åren 1957–60”. Daterad den 28/9 1960.
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Kraftverken kanske kan betala
Flera aktörer hade vid den här tiden intresse av att tappa Hjälmaren på mera 
vatten. Kraftverksägarna i Eskilstunaån lämnade i juni 1946 in en ansökan 
till Österbygdens vattendomstol om en tillfällig reglering av Hjälmaren.441 
För att bättre kunna utnyttja kraftresurserna på våren ville de ha en möjlighet 
att vid behov få gå tio centimeter under den nedre dämningsgränsen under 
hösten och vintern.442 Redan i december 1945 hade Hjälmarens och Kvisma-
rens sjösänkningsbolags styrelse understött kraftverkens kommande ansökan 
om en tillfällig reglering av Hjälmaren, men på villkor att de som stod som 
sökande till regleringen, kraftverken, stod för alla kostnader som kunde 
tänkas uppstå. Den extra bolagsstämman, som för ovanlighetens skull hade 
samlat så många som ett 50-tal delägare, godkände styrelsens bifall.443

Sjösänkningsbolagets styrelse hoppades nu alltså att kraftverken ville be-
kosta den eftersträvade vattenregleringen. Bolaget lämnade i juli 1947 därför 
också in en skrivelse till Lantbruksstyrelsen. Myndigheten ansågs behöva 
upplysas om de fördelar en sådan reglering skulle innebära för jordbruket i 
trakten. Fortfarande var sjöfarten en intressent att bemöta och en stor del av 
skrivelsen gick ut på att visa att det muddringsdjup om åtta fot som bolaget 
hade bekostat var större än det ålagda.444

Sjösänkningsbolaget ville uppenbarligen använda sig av ombud i en ansö-
kan som de själva inte ansåg sig kunna driva öppet. Bolaget hade nämligen 
inte längre reda på vilka som var medlemmar, något som lade hinder i vägen 
för dess juridiska möjlighet, eller som man uttryckte det ”Sjösänkningsbola-
gets befi ntliga kostnadsfördelningslängd är på grund av de under årens lopp 

441 Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvismaredalens och Mosjöbottens 
vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3. ”Vördsam PM” daterad Stockholm den 15/3 
1949, Martin Hägglund. Ingår i ”Sammanställning av under åren 1949–1959 utred-
ningar m.m. angående förbättrad torrläggning inom Hjälmarebäckenet”, Skrivelse 
från Wallin till Styrelsen för Hjälmarens och Kvismarens Sjösänkningsbolag Lant-
bruksingenjör Gösta Kindblom, Örebro. Örebro den 16 december 1959. Bilaga 4. 
Ansökan till Kungliga Lantbruksstyrelsen om tillfällig reglering av Hjälmaren från 
Hjälmarens och Kvismarens Sjösänkningsbolag. Daterad Örebro den 17/7 1947.
442 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvisma-
redalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3. ”Vördsam PM” 
daterad Stockholm den 15/3 1949, Martin Hägglund. Ingår i ”Sammanställning 
av under åren 1949-1959 utredningar m.m. angående förbättrad torrläggning inom 
Hjälmarebäckenet”, Skrivelse från Wallin till Styrelsen för Hjälmarens och Kvisma-
rens Sjösänkningsbolag Lantbruksingenjör Gösta Kindblom, Örebro. Örebro den 16 
december 1959. Bilaga 1. ”PM rörande Hjälmarens och Kvismarens sjösänknings-
företag” författad av lantbruksingenjören och sjösänkningsbolagsstyrelseledamoten 
Gösta Kindblom den 7/8 1948.
443 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:32. Extra styrel-
semöte den 4/12 1945, extra bolagsstämmoprotokoll den 4/12 1945.
444 Ibid.

Jörgen manus19.indd   149Jörgen manus19.indd   149 07-05-02   12.39.4107-05-02   12.39.41



150

skedda förändringarna i fastighetsindelning m.m. icke aktuell”. För att bola-
get skulle kunna fungera som en trovärdig aktör gentemot staten måste nya 
stora och dyrbara syneförrättningar göras.445  Bolaget hade därför helt enkelt 
inte råd att genomföra en egen process. Försöken att få kraftverksintressena 
att ta huvudansvaret fortsatte några år in på 1950-talet.

Men bolaget hade också statliga koalitionspartners. I ett remissvar från 
SMHI om en ansökan från Sjösänkningsbolaget om att befrias från underhål-
let av farleder med mera, menade verket att regleringen av Hjälmaren inte 
kunnat skötas i enlighet med bestämmelserna. En framväxande praxis hade 
inneburit att vattenmagasinet i sjön gradvis fl yttats nedåt. Nya bestämmelser 
för regleringen var absolut nödvändiga, ansåg SMHI. Dessa borde utformas 
så att kraft- och jordbruksintressena fi ck den största nyttan av dessa. En 
större och varaktigare sänkning i syfte att gynna jordbruket var kostsam och 
medförde en besvärlig rättsprocedur. Däremot var en års- och korttidsregle-
ring lätt genomförbar, ansåg man på SMHI. Den rymdes också i huvudsak 
inom ramen för hur regleringen i praktiken hade fungerat, konstaterade man 
utan att vidare kommentera de regelbundet återkommande avtalsbrotten. En 
sådan reglering skulle medföra avsevärda förbättringar för både jordbruket 
och kraftverken.446

På SMHI hävdade man dessutom att den önskade regleringen inte heller 
skulle innebära någon försämring för sjöfarten. Verket ansåg att det var 
lämpligt att kraftverken i Eskilstunaån ansökte om en reglering eftersom de 
redan vid de rådande bestämmelserna till viss del tjänade på regleringens 
utformning. Dessutom hade kraftverken inte bidragit i någon större ut-
sträckning till kostnaderna för denna. Eftersom kraftverken skulle tjäna på 
regleringen borde de i viss utsträckning vara med och betala kostnaderna 
för förändringen. Man tillstyrkte att Sjösänkningsbolaget befriades från sina 
plikter angående skötsel av regleringen och underhållet av farlederna. Dessa 
borde i stället ombesörjas av staten och kraftverken. SMHI kunde bistå 
med expertis i hydrologiska frågor och om regleringars skötsel. Om enighet 
kunde uppnås mellan parterna Sjösänkningsbolaget, kraftverken, Hjälmare 
kanalbolag och Örebro stad, kunde man skrida till verket utan att behöva 
invänta vattendomstolens utslag, menade SMHI.447

Bortsett från den lite svävande anvisningen om vem eller vilka som skulle 
betala kalaset ställde sig alltså SMHI oreserverat på Sjösänkningsbolagets 
sida.

445 Ibid.
446 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvis-
maredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3. Föredrag-
ningspromemoria vid plenum den 30/11 1960 rörande Hjälmaren och Kvismarens 
sjösänkning.
447 Ibid.
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En annan statlig koalitionspartner var Lantbruksstyrelsen som den 15 
mars 1949 lämnade in en skrivelse till Jordbruksdepartementet om att få en 
utredning om förhållandena i Kvismaredalen till stånd. Lantbruksstyrelsen 
fi ck sedan den sista juni samma år i uppdrag att utreda frågan. En vattenju-
rist, hovrättsassessor Bergsten, anlitades. Han duckade inte för den besvärliga 
fi nansieringsfrågan. Problemet var enligt honom att frågan om skyldigheten 
för fastighetsägarna att delta i detta företag borde vara färdigbehandlad 
innan någon prövning av hela torrläggnings- och regleringsfrågan kunde gö-
ras. En möjlig väg fram vore att endast några av de berörda fastighetsägarna 
ställde sig som sökande till en reglering och torrläggning. Detta kunde dock 
bli ekonomiskt riskabelt för dessa.448  

Strax efteråt, den 20 juni 1950, menade Lantbruksstyrelsens chef, Mar-
tin Hägglund, att det enda sättet att förenkla utredningsförfarandet var att 
kraftverksägarna ensamma ansökte om en reglering av Hjälmaren. Dryga två 
veckor senare besökte han Eskilstuna. Vid mötet med kraftverksägarnas om-
bud vid Tunafors fabriker i Eskilstuna hade det dock framkommit att kraft-
verksägarnas intresse att bekosta en reglering var ljumt. De visade sig också 
endast ha intresse av en reglering om den kunde ge en väsentlig utjämning 
av vattenståndet och av Hjälmarens vattenmagasineringsmöjligheter.449

Lantbruksstyrelsen gav emellertid inte upp så lätt. Den lämnade till ingen-
jörsfi rman Orrje & Co att utreda frågan om förnyad reglering av Hjälmaren. 
Firman skulle undersöka vilka åtgärder som kunde göras för att genomföra 
en reglering som skulle gagna både jordbruks- och kraftverksintressen. Åter 
stötte man på patrull hos kraftverkens ägare. De var visserligen intresse-
rade, men inte så till den grad att de ville betala så mycket som utredarna 
krävde.450

Invallningar blir lösningen
Invallningar för att skydda den brukade marken mot vattnet skulle komma 
att bli lösningen på översvämningsproblematiken. Dammästaren Carl In-
sulander som utrett frågan om Hjälmarens vatten 1945 hade som vi sett 
redan då föreslagit att närmare undersöka en sådan lösning. Vi kan också 
dra oss till minnes att Pehr Laurell redan under slutet av 1880-talet föreslagit 
invallningar i Kvismaredalen.

448 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvisma-
redalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:4. ”Sammanställ-
ning av viktigare skrivelser och utredningar rörande Hjälmaren och Kvismaren.”
449 Ibid.
450 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvis-
maredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3. Föredrag-
ningspromemoria vid plenum 30/11 1960 rörande Hjälmarens och Kvismarens 
sjösänkning.
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I januari 1950, alltså innan kraftverksspåret var kört i botten, ägde ett 
möte rum på SMHI i Stockholm. Där fanns bland annat byråchefen på jord-
bruksdepartement, Martin Hägglund, och Gösta Kindblom från Hjälmarens 
och Kvismarens sjösänkningsbolag. Översvämningsfrågan diskuterades igen 
och av protokollet framgår att den kommande lösningen redan då var formu-
lerad. Hägglund ansåg att staten borde ta över vissa skyldigheter från bolaget 
och att lokala invallningar skulle undersökas, främst för Kvismaredalen men 
även för områdena vid Hjälmaren. Det stora försvaret mot naturkrafternas 
härjningar tycks man dock ha gett upp. En sänkning av Hjälmaren ansågs 
nämligen inte vara någon optimal lösning på problemen eftersom marksänk-
ningen inom en snar framtid skulle eliminera dess effekt.451

Den 19 oktober 1951, alltså på hösten efter vårens stora översvämning, 
företogs en inspektionsresa i området. Det var en prominent grupp be-
stående av statssekreteraren Carl–H. Nordlander, förste statshydrologen 
Sten Ernfors, lantbruksingenjören Gösta Kindblom och byråchefen Martin 
Hägglund.452 Förmodligen hade översvämningarna detta år bidragit till att 
stärka beslutsförmågan.

Resan gick runt Hjälmaren. Skavankerna och problemen visade sig vara 
många och allvarliga. Hyndevads damm besöktes. Där framkom att dam-
mästaren fruktade att fästbultar vid botten kunde vara sönderrostade. Dele-
gationen besökte också den översta slussen i Hjälmare kanal, vid Notholmen. 
Slussvakten kunde meddela att båtarna brukade lastas så att djupgåendet 
blev större än det föreskrivna. Ett eko från den gamla konfl ikten med sjöfar-
ten, alltså. Resan gick vidare till invallningarna som var gjorda vid Sickelsjö 
och Ekeberg vid Hjälmarens norra strand. I Örebro besöktes oljehamnen 
och det konstaterades att den var uppförd på fyllningar i en vassbevuxen 
sumpmark och helt beroende av vattenstånden i Hjälmaren.453 

Delegationen fortsatte till Kvismaredalen. Här formulerades återigen syn-
punkterna från mötet på SMHI 1950. Markerna kring Kvismaren konstate-
rades nu vara beroende av Hjälmarens vattenstånd. Det framgick också att 
torrläggningskanalerna inte räckte till då de hade en bristande avbördnings-
förmåga. Detta hade också förvärrats av markernas sättning. Invallning av 
Kvismaredalen var lösningen menade delegationen.454.

451 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FVb:2. Referat från 
möte på SMHI den 23/1 1950.
452 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvis-
maredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3. Föredrag-
ningspromemoria vid plenum 30/11 1960 rörande Hjälmarens och Kvismarens 
sjösänkning.
453 Det diskuterades då att delen av Hjälmaren närmast Örebro, Hemfjärden, vid 
en eventuell ytterligare sänkning skulle hållas på en högre nivå än sjön i övrigt. 
Denna lösning förekommer sedan inte längre fram i diskussionerna. Ibid.
454 Ibid.
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I en PM föreslogs ett antal åtgärder som borde diskuteras; än en gång före-
slog man att staten borde ta över vissa skyldigheter från Sjösänkningsbolaget 
(farlederna, dammens skötsel och underhåll). I samband med detta borde då 
vattendomstolen fastställa nya bestämmelser för regleringen som var möjliga 
att följa. Återigen poängterades att det var kraftverken och jordbruket som 
en reglering borde gynna. Även här påtalades att kraftverken borde åta sig 
ett större ekonomiskt ansvar för de förpliktelser som Sjösänkningsbolaget 
hitintills ensamma fått svara för. Och sjöfarten skulle inte komma att få 
sämre förhållanden än de som fastställts vid sjösänkningens genomförande, 
hävdade man i texten.455

Lantbruksstyrelsen yttrade sig i saken i februari 1952. Behovet av ytterli-
gare torrläggning poängterades visserligen. Men nu ansåg man, till skillnad 
från tidigare, att sjöfartens betydelse hade minskat och att kraftverken inte 
var lika viktiga längre. Elkraft från andra delar av landet kunde nu utnyttjas 
av industrierna i Eskilstunatrakten. En förändring av regleringen borde ske 
men detta var inte tillräckligt för jordbruket. Det fordrades även invallningar 
av lämpliga områden.456 Lantbruksstyrelsen hade med andra ord nu fullt ut 
anslutit sig till koalitionen.

Hur översvämningsskyddet skulle utformas diskuterades fortfarande lo-
kalt. Vid ett möte med jordägare i Kvismaredalen våren 1952, vilket samlat 
ca 200 personer, diskuterades tillståndet. Man var överens om att mark-
sänkningen gjort att avståndet till grundvattnet blivit för litet för att man 
skulle kunna bedriva ett modernt och rationellt jordbruk. Även denna gång 
framfördes och diskuterades åsikten att en sänkning var att föredra framför 
invallningar. Lantbruksingenjören Kindblom var skeptisk till att vallarna 
skulle fungera på grund av jordarten i området. Det är också intressant att 
notera att alternativa lösningar framfördes. Erik Rönnby, författaren till den 
nu bekanta skriften ”Om det ekonomiska resultatet av Kvismaredalens torr-
läggning”, menade att ett sätt att lösa vattenproblematiken vore att avleda 
Vibysjöns vatten till Svartån. Paul Karlsson, från Ekeby, menade att det bästa 
var att sänka Hjälmaren, men propagerade för samma lösning som Grill 
gjort ett sekel tidigare – att anlägga en regleringsdamm vid Täljeåns utlopp. 
Landshövdingen, K.J. Olsson, lovade vid detta tillfälle att stödja arbetena 
med en torrläggning av Kvismaredalen. Landshövdingen menade, liksom 
många andra vid mötet, att frågan måste lösas centralt.457

Vid denna tid, våren 1952, pekade alltså allt på att det var statsmakten 
som skulle leda torrläggningsarbetena i sjösänkningsområdet. Det verkar 
som om det då också hade utkristalliserat sig en teknisk lösning för hur 
torrläggningen skulle ske, invallning av skyddsvärda områden. Även om 
sådana idéer hade framförts länge, hade de inte accepterats tidigare, men 
455 Ibid.
456 Ibid.
457 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:32. Protokoll från 
möte med jordägare i Kvismaredalenden 19/4 1952.
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nu tycks tanken på en invallning ha etablerats. Det hade krävts decennier 
av motgångar för att göra tankarna om detta gångbara hos dem som hade 
resurser att verkställa dem.

Sjösänkningsbolaget befrias
Lantbrukstyrelsen menade i februari 1952 att det fanns fl era skäl till att 
staten borde ta över ansvaret. Ett skäl var de stora kostnaderna och den 
besvärliga och dyrbara revisionen av kostnadsfördelningslängden, det vill 
säga att ta reda på vilka som var delägare i Sjösänkningsbolaget, som ett 
fortsatt underhåll enligt de gamla föreskrifterna skulle kräva. Ett annat skäl 
var att utvecklingen medfört att: ”[d]et torde sålunda numera vara uteslutet 
att ett torrläggningsföretag får sig ålagt underhåll och prickning av en allmän 
farled samt skötsel av regleringsdamm, varav stora kraftverksintressen äro 
beroende.”458 Det var kort sagt alltför betungande och i grunden felaktigt 
att Sjösänkningsbolaget ensamt skulle tillgodose ett allmänt intresse. Därför 
anfördes det som rimligt att bolaget befriades från skyldigheten att bekosta 
underhållet av allmänna farleder samt skötsel av regleringsdammen vid 
Hyndevad. Däremot fann Lantbruksstyrelsen det skäligt att bolaget stod för 
de kostnader som berörde jordbruket.459 Riksdagen beslutade i enlighet med 
förslaget. Staten övertog för tillfället skötseln av farleder och regleringsdam-
men.460

Den första konkreta åtgärden för att mildra översvämningarna blev att 
gräva i Kvismare kanal.461 Ungefär 15 kilometer av kanalen uppströms 
Odensbacken rensades. Eftersom Sjösänkningsbolaget saknade medel, fi ck 
rensningen mellan Odensbacken och Hjälmaren anstå tills vidare.462 Även om 
frågan om en sänkning av Hjälmaren fortfarande diskuterades i styrelsen för 
Sjösänkningsbolaget i början av 1953 hade Kindblom svängt i sin åsikt om 
invallningar. Nu planerade man för en provinvallning vid någon lämplig plats 

458 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvis-
maredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3. Föredrag-
ningspromemoria vid plenum den 30/11 1960 rörande Hjälmarens och Kvismarens 
sjösänkning.
459 Ibid.
460 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvisma-
redalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:4. ”Sammanställ-
ning av viktigare skrivelser och utredningar rörande Hjälmaren och Kvismaren.” 
461 Ett förslag om upprensning av Kvismare kanal utarbetades av lantbruksing-
enjör Kindblom på lantbruksnämnden i Örebro. Den 9 juli 1953 beviljade Kungl. 
Maj:t statsbidrag med 200 000 kronor ur statens avdikningsanslag till grävningarna 
i kanalen. Dessutom hade skifferoljebolaget, Kvarntorps AB, lämnat ett mindre 
belopp. Ibid.
462 Lantbruksnämnden i Örebro, Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvis-
maren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1. ”Hjälmaren-Kvismaredalen. Utred-
ning för planering av framtida större torrläggningsföretag inom Närkes slättbygd.” 
Lantbruksingenjören i Örebro. Daterad 29/11 1960.

Jörgen manus19.indd   154Jörgen manus19.indd   154 07-05-02   12.39.4307-05-02   12.39.43



155

i Kvismaredalen.463 Så småningom hade några markägare i Sörby och Åsen, 
på norra sidan av Östra Kvismaren, blivit intresserade. Lantbruksstyrelsen 
ansåg att det vore bäst att göra en provinvallning på ett utvalt område för att 
utröna om Kvismaredalens marker över huvudtaget var lämpliga för sådana 
konstruktioner. Provinvallningen var klar 1957.464

De som försökte bilda en koalition för att lösa frågan om torrläggningen 
som aktualiserades under de år det hade rått ovanligt höga vattenstånd, 
som 1944 och 1951, var de ledande inom Sjösänkningsbolaget. Likt ett eko 
från forna tider stödde män i centrala myndigheter dem. För att det skulle 
hända något av vikt för torrläggningsfrågans lösning måste dock nya aktö-
rer involveras. Den ökade tilltron till statlig planering krävde nya, starkare 
institutionella aktörer.

På väg mot en lösning
I början av 1950-talet stod det alltså klart att det borde vara staten som skulle 
ta över ansvaret. Vid sidan av rensningen i Kvismare kanal och experiment 
med invallningar hände dock ingenting förrän naturen gjorde sig påmind 
igen genom den stora översvämningen 1959.

Redan 1949 hade lantbruksnämnden i Örebro visserligen fått i uppdrag 
att sköta utredningarna om torrläggningen av de vattenskadade markerna 
kring Hjälmaren och Kvismaren i Örebro län, men under de mer normala 
år som följde vilade emellertid tjänstemännen på hanen. Vi kan konstatera  
att frågan fördes upp på dagordningen igen 1959, som ett resultat av natur-
krafternas verkningar.

Från detta år återfi nns många sammanställningar av gamla PM och utred-
ningar. De som utredde frågan verkar nu ha samlat sig för att hitta en lösning 
i den utredning som formellt sett pågått i tio år. Utredaren på Lantbruks-
nämnden i Örebro, lantbruksingenjören Sten-Erik Wallin, menade rent av 
hösten 1960 att frågan hade förhalats under 15 års tid. Först den 1 augusti 
samma år hade hans utredning fått sätta i gång, påpekade han.465

463 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:32. Styrelsepro-
tokoll den 3/1 1953.
464 Företaget utfördes och blev godkänt under september 1957. Denna vall blev 
några år senare använd som en del i det första rekonstruerade vattnet i Kvismaren, 
Fågelsjön. Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande 
Kvismaredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3. Före-
dragningspromemoria vid plenum den 30/11 1960 rörande Hjälmarens och Kvis-
marens sjösänkning. 
465 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FI:8. Anteckningar 
från möte med Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag angående utred-
ningen om förbättrad torrläggning, den 5/9 1960.
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Att skapa ett större landskapssystem
På RLF:s initiativ hölls ett möte i Odensbacken i mars 1959. Lantbruks-
ingenjören Wallin var på plats och berättade om planerna för lokala invall-
ningar, vilket mottogs positivt. Ordföranden för Sjösänkningsbolaget, Robert 
Krügel, trodde då att ett beslut kanske kunde fattas under höstriksdagen. 
Jordbruksministern, Gösta Netzén, var positiv till detta meddelade Krügel. 
Vid mötet ställdes återigen frågan om Mosjöns delägare kunde tänkas tvingas 
att vara med och betala för arbeten i Kvismaredalen. Lantbruksingenjören 
Wallin trodde emellertid att sådana krav inte skulle kunna genomdrivas.466

I regionen väntade man otåligt på att det skulle hända något. Fyra kvis-
maredalskommuner skickade en skrivelse till Jordbruksdepartementet. Däri 
påpekades att det krävdes en snar lösning på översvämningsproblematiken 
och att kommunerna haft samråd med både hushållningsgillena och RLF. 
Kommunerna sade sig vara medvetna om att i den statliga jordbrukspolitiken 
numera inte ingick medel för att bibehålla jordbruksarealens omfattning, 
men det var nödvändigt att hejda den pågående utfl yttningen från bygden, 
menade man. I skrivelsen vädjade kommunerna till statsrådet att snarast 
möjligt starta de utredningar som behövdes för att hitta en lösning på de 
besvärliga förhållanden som drabbade bygden.467 Översvämningarna presen-
terades alltså som ett allmänt samhällsproblem och inte bara som en fråga 
för jordbruket.

Redan i november 1960 var Sten-Erik Wallins utredning klar. Då hade han 
utvidgat det fysiska området till att också omfatta den utdikade Mosjön. För 
första gången inriktade man sig på att försöka lösa vattenavledningsproble-
matiken för en större del av Täljeåns nedre lopp.

Utredningsarbetet hade först avsett Kvismaredalen men senare också kom-
mit att omfatta Mosjöbotten och Västra Mosjön, uppströms, samt frågan 
om Hjälmarens reglering. För första gången beaktade man nu hur dessa 
vattenavledningsföretag hängde samman hydrologiskt. En större lösning för 
en del av avrinningsområdet planerades. Utredningen ger en god bild av hur 
man vid denna tid föreställde sig landskapets utseende.

Utredningen beskrev områdenas areal och torrläggningstillstånd, föränd-
ringsbehovet av Hjälmarens reglering och de arbeten som krävdes för dam-
marna vid utloppet. I utredningen fanns kostnadsberäkningar för tre olika 

466 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AIII:1. ”Protokoll fört 
vid sammanträde med markägare i Kvismaredalen med anledning av ifrågasatta 
torrläggningsåtgärder 9/3 1959 i Odensbacken.”
467 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FI:8. Skrivelse till 
statsrådet för Jordbruksdepartementet från Stora Mellösa, Sköllersta, Askers och 
Ekeby-Gällersta kommuner.  Odaterat men skriven före aug 1960. 
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torrläggningsalternativ med bedömningar ur teknisk, allmänt ekonomisk, 
jordbruksekonomisk och juridisk synpunkt.468

Insikten om uppströms/nedströms problematiken var påtaglig för dem 
som nu försökte lösa översvämningsfrågan. Det gällde att hitta lösningar 
som passade i varandra och att konstruera ett system med olika delsystem 
som fungerade tillsammans för att vattnet skulle kunna transporteras bort 
från området på ett kontrollerat sätt.

Utredningen konstaterade att även om modernare driftsformer krävde 
bättre dränerade jordar var markens sättning/sänkning huvudproblemet. 
Alla dräneringar och vattenavledningsföretag på Närkes slättbygd hade 
också medfört att vattenmagasineringskapaciteten reducerats drastiskt. Ut-
redningen konstaterade att det i praktiken var omöjligt att återskapa något 
fungerande vattenmagasin uppströms på grund av topografi n i området. 
Alternativet att leda en del av Täljeåns vatten över till Svartån hade disku-
terats men avfärdats av ekonomiska skäl. Alternativet som återstod var att 
leda fl ödestopparna ut till Hjälmaren och samtidigt skydda åkermarken kring 
Täljeån/Kvismare kanal för detta högvatten genom att bygga om den.469 Nu 
hade man alltså kommit till insikt om att torrläggningsåtgärderna behövde 
samordnas för att få en hållbar lösning.

Utredningen innehöll också en kartläggning av jordartsförhållandena 
inom området. Om dräneringsförhållandena tillät var det möjligt att bedriva 
odling i alla områden, utom moränmarker, när torvjorden odlats bort. Även 
sedan torvlagret försvunnit var området kring Täljeån alltså användbart för 
jordbruksproduktion, om det gick att skydda från vattnet, fastslog man.470

Förutsättningarna för delområdena var olika. Mindre än en femtedel, 960 
hektar, av den tidigare vunna marken vid Hjälmaren brukades vid denna tid. 
Denna areal var redan då invallad. Övrig areal, som vunnits vid sjösänkning-
en, hade tagits ur produktion. Detta berodde på marksänkningen samt att 
den underliggande jordarten, stenig morän, var olämplig som åkermark.471

Vid Hjälmaren var det alltså fråga om invallningar som hade kommit till 
stånd på rent privata initiativ.

468 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvisma-
ren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1. ”Hjälmaren-Kvismaredalen. Utredning 
för planering av framtida större torrläggningsföretag inom Närkes slättbygd.” Lant-
bruksingenjören i Örebro. Daterad den 29/11 1960.
469 Ibid.
470 Ibid.
471 Totalt omfattades 12 200 hektar av utredningen. 5 300 hektar låg invid Hjäl-
maren, 5 200 hektar i Kvismaredalen, 900 hektar på Mosjöbotten och 800 hektar 
i Västra Mosjön För markerna vid Hjälmaren konstaterades att stora arealer som 
vunnits vid sjösänkningen tagits ur produktion. I Kvismaredalen var det 5000 
hektar som berördes av planerade åtgärder. Ibid.
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Marksänkningen var ett problem, kunde man återigen konstatera. Vid 
Hjälmaren och i Kvismaredalen hade jorden under de 70 åren som gått 
sedan sänkningen sjunkit med ungefär en till två centimeter om året, det vill 
säga från 70 till 140 centimeter. På Mosjöbotten, vars torvlager redan då var 
bortodlat, hade markytan sedan 1923 sjunkit med 50 till 90 centimeter. Vid 
Hjälmarens stränder var åkermarken utsatt för skador under tider för sjöns 
hög- och medelvattenstånd. Genom att Kvismare kanal var underdimensio-
nerad plågades jordbruket i Kvismaredalen av ännu större skador vid de ofta 
inträffande översvämningarna, sades det i utredningen. Varken Mosjöbotten 
eller Västra Mosjön led visserligen någon skada vid medelvattenstånd men 
dessa områden drabbades av stora översvämningar vid toppfl ödena.472

I Kvismaredalen var vissa invallningar redan gjorda eller planerade. Även 
längre upp i vattensystemet hade invallningar gjorts eller planerats. Här 
kolliderade öppnings- och stängningsintressena på ett mycket påtagligt sätt. 
På Mosjöbottnarna hade markägarna på de lägst belägna markerna byggt 
mindre vallar, utan pumpanordningar, för att skydda sig mot mindre över-
svämningar. Markägare runt dessa hade protesterat då de ansåg att vallarna 
medförde skador på deras marker. Två av de större markägarna på Mosjö-
botten hade var för sig begärt syneförrättning för att pröva invallning av 
sina marker. Mot detta hade Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag 
protesterat då de menade att alla åtgärder som utfördes på Mosjöbottnarna 
försvårade vattenproblemen i Kvismaredalen. Markägare på Västra Mosjön 
hade redan 1944 sökt syneförrättning för sina vattenproblem. Denna ansö-
kan hade sedan dess varit vilande eftersom markägarna på Mosjöbotten, 
nedströms, hade protesterat mot varje åtgärd som skulle öka översväm-
ningsrisken för dem. Efter de svåra översvämningarna på Västra Mosjön 
under 1960 hade lantbruksingenjören i Örebro försökt att ena alla delägare 
i Mosjöns sänkningsföretag av år 1880 att genomföra en rensning av de-
ras del av Täljeån. Trots att Mosjöbottens markägare protesterat ämnade 
markägarna uppströms, med stöd av 1880-års syneförrättning, genomföra 
en ”vegetationsrensning” av Täljeån på deras avsnitt.473

Det är inte konstigt att de som utredde frågan om områdets torrläggning 
försökte hitta en lösning som skulle eliminera dessa gamla konfl ikter. En för-
utsättning var att man kunde hitta en samlad lösning för hela Täljeån. Man 

472 Ibid.
473 Provinvallningen vid Östra Kvismaren är redan nämnd. Dessutom hade en 
provisorisk invallning på 230 hektar vid Ön-Vrana byggts. Området låg mellan 
landsvägen och den smalspåriga järnvägen och skyddade från vattnet vid normala 
fl öden. Vid högvatten var invallningen dock otillräcklig. Dessutom hade redan 
då en syneförrättning sökts för invallning av Segersjöområdet, beläget söder om 
kanalen mellan Odensbacken och Segersjö. Detta område omfattade omkring 500 
hektar åkermark. Ibid.
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föreslog en reglering av en sträcka på 40 kilometer för att skapa förhållanden 
som kunde bli någorlunda varaktiga. Om det inte tilläts någon bebyggelse 
inom det torrlagda området hade man också en möjlighet att utnyttja detta 
som vattenmagasin om en oväntat stor översvämning skulle inträffa. Plane-
ringen byggde på att hela lösningen skulle genomföras på en gång. Det fanns 
dock laglig möjlighet att dela upp området på tre vattenavledningsföretag, 
Kvismaredalen, Mosjöbotten och Västra Mosjön, menade utredaren.474

Det skisserades alltså på ett system där åkerjorden kring Täljeån skulle 
skyddas från vattnet. Åtgärderna som man planerade innebar dock en ännu 
snabbare och häftigare vårfl od och vattenavgång. Därför ansåg man att 
Hjälmarens avlopp skulle behöva rensas. Det konstaterades, återigen, att 
Hjälmarens regleringsgränser hade varit svåra att upprätthålla. Utredningen 
påpekade att utloppet, som inte rensats sedan 1880-talet, hade slammat igen. 
Det hade inte kapacitet att ta emot den fastställda maximaltappningen. Bara 
mellan åren 1951 och 1959 hade utloppet slammat igen påtagligt. 1959 
var kapaciteten blott 80 procent av den ursprungligt beräknade. Vid höga 
vattenfl öden fanns inte möjlighet att hålla vattennivån i Hjälmaren under 
högvattengränsen.475  

Förutom marksänkningen och den snabbare högvattentillrinningen som 
berodde på utdikningar inom jord- och skogsbruk hade även fl era andra 
förhållanden ändrats sedan regleringsbestämmelsernas tillkomst. Det mo-
derna samhällets vattenanvändning skapade problem. Avloppsvattnet från 
Örebro, tätorterna kring Täljeån och från industriområdet i Kvarntorp gick 
ut i Hjälmaren. Näringen från dessa medförde att Hjälmaren blev grundare 
och växte igen snabbare. Avloppen medförde alltså en uppgrundning av sjön 
och därmed en sämre vattenmagasineringskapacitet och en ökad översväm-
ningsrisk.476

För att återställa den ursprungliga avbördsförmågan, hur snabbt vattnet 
kunde rinna ut, skulle egentligen stora sträckor behöva rensas men detta 

474 Ibid.
475 Ibid.
476 En problembild med staden Örebros vattenplanering gavs för att visa och 
koppla de förestående torrläggningsfrågorna till allmänna vattenhushållningsfrå-
gor som tättbefolkade industribygder snart spåddes stå inför. Örebro stad skulle 
troligtvis inom en snar framtid få tillstånd att förvärva en sjö ovanför Hasselfors, i 
Svartåns fl odsystem, därför att staden behövde öka sommarvattenföringen i Svart-
ån. Dessutom sades att Örebro planerade att driva värmeverket för elproduktion 
under lågvattentillfällen. Detta skulle då medföra en uppvärmning av Svartån ända 
ned till dess utlopp i Hjälmaren. Detta var ytterligare ett skäl till att det var bra 
att lågvattenföringen i Svartån ökades. Utredaren spekulerade i att en fördämning 
kunde placeras nedströms sjön Teen. Men – alla de skisserade planerna var så gott 
som omöjliga att genomföra med den rådande vattenlagen. Ibid.
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förutspåddes bli dyrbart. I stället valde man ut tre sträckor där rensningar 
troddes få störst effekt.477 

För att lösa frågan med fi nansiering av alla åtgärder krävdes emeller-
tid ytterligare utredningar. Man föreslog att kostnaderna för rensningen 
av Hjälmarens utlopp gemensamt skulle bäras av samhället, Hjälmarens 
och Kvismarens sjösänkningsbolag samt bönderna i Kvismaredalen och på 
Mosjöbotten. Det vore lämpligt att frågan löstes i samband med Täljeåns 
reglering, ansåg utredaren. Åtgärderna var nämligen beroende av vatten-
domstolens tillstånd och allmänna medel kunde sökas först av ett nybildat 
vattenavledningsföretag i Kvismaredalen, menade utredaren. Ett alternativ 
var att samhället gick in, men då krävdes lagändring.478

Det allmänna intresset, att förhållandena i sjösänkningsområdet var ett 
problem som borde engagera hela samhället, kom att bli ett viktigt och 
delvis vinnande argument i fråga om torrläggningen och dess fi nansiering. 
Lantbruksingenjören påpekade att det inte fanns någon motsvarande situa-
tion i landet som liknade Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolags 
åliggande när det gällde skötsel av farled och regleringsansvar för ett område 
med så stort allmänintresse.479 

För regleringsdammen vid Hyndevad föreslog utredaren att den överför-
des till kraftbolagen. Den gamla dammen, som uppförts vid sjösänkningen, 
behövde både underhållas och byggas om. En fl odvåg genom Eskilstuna 
skulle innebära en katastrof. En urtappning av Hjälmaren skulle också få 
stora följder med skador på sjöfart, fi ske samt innebära sanitära olägenheter. 
Dessutom skulle bad- och fritidsintressen i Örebro och Eskilstuna lida skada. 
Underhållsfrågan poängterades som ytterst viktig och det var nödvändigt 
med snabba insatser från samhällets sida.480

En förändrad inställning till markens värde och värderingen av den kan 
alltså skönjas. Ett rekreationsvärde kunde nu vägas in. Dessutom hade man 
att ta hänsyn till det moderna samhällets vattenvårdsfrågor i planeringen.

Utredaren lämnade några lösningsförslag för Täljeåns nedre lopp. För 
Kvismaredalen skisserades tre olika lösningar. Det första alternativet var en 
fullständig torrläggning genom invallningar. Invallningarna skulle genom-
föras av lokala invallningsföretag. Kvismare kanal och de större sidokana-
lerna skulle vallas in. Med strategiskt placerade pumphus skulle vattennivån 
på åkermarken då kunna regleras. Kvismare kanal behövde grävas om för 
att kunna ta emot högvattenfl ödena. Man tänkte dimensionera kanalen och 
vallarna för att klara 50-års fl oden. Det vill säga det högsta vattenfl ödet 

477 Dessa punkter var Biby broläge, Nordöpasset och Övre Rynningebergspasset. 
Ibid.
478 Ibid.
479 Ibid.
480 Ibid.
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som med sannolikhetskalkyl beräknas inträffa under en sådan tidsrymd. 
Lokalinvallningarna berörde 13 områden.481 

Det andra alternativet var att enbart bredda Kvismare kanal. Det blev 
betydligt billigare och innebar också en viss sänkning av både det högsta 
och det normala vattenståndet. De lokala invallningarna skulle sedan kunna 
genomföras successivt.482

Det tredje alternativet var ett lågbudgetförslag. Det innebar att kana-
len gavs dimensionerna i de ovanstående alternativen för sträckan mellan 
Odensbacken och Hjälmaren. Resten av kanalen uppströms, sträckan mellan 
Odensbacken och Almbro, gavs en mindre storlek. Detta alternativ innebar 
dock att de invallningar som man i alla fall var tvungen att göra skulle dras 
ut under en ännu längre tidsrymd. Ett invallningsföretag behövde bredda 
kanalen något för att den skulle kunna ta emot det ökade vattnet som just 
de hade skapat.483 

Även om förslagen presenterades som tre olika var de ändå väldigt lika. 
Lösningen var att bredda Täljeån/Kvismare kanal för att senare låta lokala 
invallningsföretag göra den slutliga torrläggningen. Problemet var att nästan 
alla skisserade åtgärder var olönsamma. Fördelningen mellan kostnad och 
ekonomisk nytta var för alla områden, utom Västra Mosjön, negativ.484

Utredaren förordade det billigaste alternativet för Kvismaredalen för att 
hålla nere kostnaderna. Detta alternativ innebar ändå att lokala invallnings-
företag kunde bildas och på sikt nå den fullständiga torrläggningen. För Mo-
sjöbotten förordades som tidigare nämnts en invallning. För Västra Mosjön 
ansågs det enklare utförandet vara lämpligt. Eftersom åtgärderna inte var 
lönsamma krävdes att samhället sköt till medel. Utredaren argumenterade för 
att det borde vara ett samhällsansvar att se till att de som bodde nedströms 
kompenserades för kostnaderna som de ökade vattenfl ödena orsakade.485

För första gången nämndes att en total invallning skulle komma naturin-
tresset till del då Kvismaresjöarna skulle lämnas i stort sett orörda. Här om-
talades också den pågående planeringen av Fågelsjön i Östra Kvismaren.486 
Den senast tillkomna aktörsgruppen för området hade börjat höja sin röst.

Utredningen gav alltså en kartläggning av jordbruks- och vattenförhål-
landen i det sänkta området. Här påvisades klart hur vattenfrågorna hörde 
ihop. Detta gjorde att en samlad lösning var nödvändig. Dessutom påpekades 
hur en sådan samlad lösning också skulle komma att krävas på grund av 
samhällets övriga behov av vattenplanering. Jag tycker mig se att det fi nns 

481 Ibid.
482 Ibid.
483 Ibid.
484 Ibid.
485 Ibid.
486 Ibid.
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tydliga tecken på att ett nytt landskapssystem grundat på en hydrologisk hel-
hetssyn börjar uppträda i tankegångar och planering. Utredningen försökte, 
inom en regional ram, att hitta en lösning på den gamla uppströms- och ned-
ströms-problematiken som varit ständigt återkommande. Lösningen skulle 
nu åstadkommas genom en planering och en samlad lösning där även tätor-
ternas ökande vattenanvändning skulle beaktas. Nu tänkte man konstruera 
ett landskapssystem utifrån ”normala” extremhändelser under en period 
som gick att hålla i minnet. Det vill säga vallarna skulle dimensioneras efter 
det högsta tänkbara vattenståndet under en 50-års period. Översvämningen 
1951 utsågs till detta tillfälle.

Jordbrukets tjänstemän stöder utredningen
I samband med att utredningen lämnades avgav lantbruksnämnden i Öre-
bro län ett yttrande till Lantbruksstyrelsen. I detta underströk man kraftigt, 
inför makten i Stockholm, vikten av att översvämningsproblematiken fi ck 
en lösning.

Torrläggningsfrågan var av avgörande betydelse för hela framtiden för 
Närkes slättbyggd och man pekade också på de egentligen goda naturliga 
förutsättningarna för jordbruk. Jordmånen var mycket god, men förutsätt-
ningen för att bruka den rationellt var att området befriades från översväm-
ningarnas gissel. Eftersom det rörde sig om en slättbygd fanns det goda möj-
ligheter att skapa rationella driftsformer på stora arealer. Under den delvis 
bortodlade torvjorden fanns lera med inslag av gyttja. Genom jordens stabila 
sprickbildning dränerades den snabbare än rena fastmarksjordar.487 Jordarna 
i området hade alltså potential att bära det mekaniserade jordbrukets tunga 
arbetsredskap. Här fanns det med andra ord utvecklingsmöjligheter för ett 
lönsamt och rationellt jordbruk. Och alltså vore det rationellt av statsmakten 
att ge bidrag för torrläggningen.

Lantbruksnämnden fyllde sedan på med tidens nya argument. Det var inte 
bara jordbruket i regionen som berördes, hävdade man. Hela samhället i om-
rådet var påverkat av förhållandena och den regionala planeringen behövde 
fasta riktlinjer. Vid den aktuella tidpunkten genomförde eller planlade man 
investeringar på ungefär fem miljoner kronor bland tätorterna i området. 
Lantbruksnämnden framhöll att dessa inte borde riskeras.488 

Nämnden menade att det inte var någon bra lösning att plantera skog på 
området. Den pågående försumpningen skulle snart nog göra detta omöjligt. 
Köttproduktion var ett lika dåligt alternativ av samma skäl. Om inga arbeten 

487 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvis-
maren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1. Skrivelse till Kungliga Lantbruks-
styrelsen från lantbruksnämnden i Örebro undertecknad av vice ordföranden C.D. 
Skagerlund, ledamoten Holger Johnsson, lantbruksdirektören Bengt Clason och 
lantbruksingenjören S-E Wallin, daterad Örebro den 28/11 1960.  
488 Ibid.
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för att förbättra förhållanden gjordes skulle området redan från början vara 
mindre bra som betesmark. Vattendragen i området var dessutom mycket 
viktiga för avrinningen från tätorter och industrier. Om landskapet lämna-
des åt sig själv skulle stora landområden, även de intilliggande, försumpas 
och skadas. Nämnden påpekade att detta ansvar inte kunde läggas på den 
enskilde lantbrukaren. Om jordbruket i regionen inte fi ck snara besked 
riskerade man också att de driftiga lantbrukarna övergav området och ersat-
tes av en kategori sämre brukare. Om inget gjordes skulle samhället inom 
en 15-årsperiod ändå tvingas till åtgärder. Då skulle man stå där med en 
jordbruksbefolkning som hade sämre förutsättningar, både ekonomiskt och 
jordbrukstekniskt.489

Av både jordbruksekonomiska och samhälleliga skäl förordade lantbruks-
nämnden i Örebro alternativ två i utredningen, en breddning av hela Kvis-
mare kanal. Frågan om Hjälmaren låg däremot utanför lantbruksnämndens 
domän, ansåg man i Örebro.490

Man spekulerade i en utveckling där många ägare till småjordbruk i om-
rådet skulle sälja sina lantbruk eftersom torrläggningen medförde ett inves-
teringsbehov. Lantbruksnämnden hade förköpsrätt på jordbruksfastigheter. 
Detta gav då tillfälle till en nödvändig strukturrationalisering, framhölls 
det.491

Uppenbart var att man på lantbruksnämnden i Örebro insåg att frågan 
måste beskrivas som ett problem för hela regionen. Försumpningen var inte 
bara ett problem för jordbruket, en hel region hotades. Tjänstemännen på 
lantbruksnämnden visste säkerligen också vad de spelade på för strängar när 
de underströk att en förbättrad torrläggning också skulle hjälpa till för att 
påskynda en strukturrationalisering av jordbruket i regionen.

Lantbruksnämndens yttrande hade varit i säck innan det hamnade i påse. 
Redan dagen efter utredningens datering lämnade nämligen den tidigare 
jordbruksministern, generaldirektören för Kungliga Lantbruksstyrelsen, Sam 
Norup, en skrivelse till jordbruksministern som i stort sett följde Lantbruks-
nämndens synpunkter och förslag.492 Lantbruksstyrelsen delade uppfatt-

489 Ibid.
490 Ibid.
491 Ibid.
492 Omfattningen av det statliga stödet var en fråga som fi ck beslutas senare, 
menade lantbruksstyrelsen. Ett statsbidrag utan behovsprövning på 25 procent 
skulle man dock kunna räkna med om Kvismare kanal skulle breddas. För de olika 
invallningarna kunde däremot inte lantbrukstyrelsen uttala sig. Man antog dock att 
ett förhöjt bidrag enligt 14§, rationaliseringskungörelsen, kunde utnyttjas för delar 
av området. Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, 
Kvismaren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1. ”Till Statsrådet och Chefen för 
Kungl. Jordbruksdepartementet.”Undertecknad Stockholm den 30/11 1960, Sam 
B. Norup och Martin Hägglund.
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ningen att detta var en samhällsangelägenhet även om lokalsamhället också 
borde bidra till fi nansieringen.493

Lantbruksstyrelse och Lantbruksnämnd var alltså samstämmiga i sin 
syn på sjösänkningsområdet, vad som behövde göras och argumenten för 
detta. 

Bakläxa från jordbruksdepartementet
Utredningen föll däremot inte i god jord på jordbruksdepartementet, som var 
den instans som via riksdagen skulle ombesörja fi nansieringen av de önskade 
åtgärderna. På departementet hade man inte låtit övertyga sig om allvaret 
i situationen eller behovet av torrläggningen. Det räckte inte med att i mer 
allmänna ordalag påtala behovet, ansåg departementet.                                                                     

Jordbruksdepartementet hade låtit styrelsen för Statens Lantbrukshögsko-
la och Statens Lantbruksförsök yttra sig om utredningen. Denna menade att 
det inte gick att jämföra de olika förslagen eftersom inga riktiga ekonomiska 
kalkyler hade redovisats. Lantbruksnämnden i Örebro fi ck nu i uppgift att 
göra en komplettering, så att ekonomiska och andra konsekvenser skulle 
kunna bedömas. Kunde åtgärderna begränsas? Dessutom ålades lantbruks-
nämnden i Örebro att vidta åtgärder som syftade till en strukturrationalise-
ring. Slutligen skulle man också redovisa totalkostnaden samt hur den skulle 
fördelas mellan enskilda, kommunala och andra berörda organisationer.494 
På departementet var alltså de viktigaste argumenten knutna till ekonomin 
och frågan om jordbrukets strukturrationalisering. 

I Örebro satte man i gång i maj 1961 med ambitionen att vara klar med 
de önskade uppgifterna till förhösten. För att upprätta kalkylerna hade Lant-
bruksstyrelsen ställt en tjänsteman till förfogande. Lönsamhetsberäkningarna 
skulle göras på fl era sätt. Jordens förbättrade avkastning, alstringsbåtnaden, 
skulle beräknas för hela området eller alternativt för enhetliga delområden. 
Jordens värdestegring för förbättrade brukningsförhållanden, bruknings-
båtnaden, efter att öppna diken lagts igen skulle uppskattas. Lönsamheten 
vid en fastighetsreglering skulle också kalkyleras. I riktlinjerna hade man 
angett att man skulle jämföra en tänkt lönsamhet för större fastigheter med 
den rådande situationen. Man skulle välja ut några typiska gårdar i trakten. 
För dessa skulle det göras fullständiga intäkts- och kostnadsbudgetar med 
utgångspunkt i den driftform som bedömdes som lämpligast i området. 

493 Lantbruksstyrelsen ansåg att det var riktigt att regleringsdammen byggdes 
om och överfördes till kraftverken men att detta var en fråga för sjöfartsverket att 
handha. Uppgiften om risken för dammbrott, hade också meddelats detta verk. 
Ibid.
494 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvisma-
ren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1. P.M. från Kungl. lantbruksstyrelsen 
till lantbruksnämnden i Örebro, daterad den 14/3 1961.
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Lönsamhetsberäkningarna skulle dock göras för en relativt kort tid, eftersom 
marken fortsatte att sjunka.495  Uppdraget var tydligt: rationaliseringsvin-
sterna måste redovisas.

I september 1961 redovisades den ekonomiska utredningen. Här hade 
man helt och hållet följt de anvisningar som givits och presenterade de öns-
kade uppgifterna. För att beräkna det aktuella värdet av berörda marker 
användes nivåuppgifter från kartor. Med utgångspunkt från medelvatten-
ståndet i Kvismare kanal och högsta högvattenytan, som vi vet hade denna 

bestämts att vara högsta vattennivån vid översvämningen 1951, togs ett 
relativt markvärde fram. Till skillnad från de bedömningar som gjordes i 
samband med 1800-talets sjösänkning beräknades nu alla åtgärder ha en 
begränsad varaktighet. Den beräknades till 40 år för alla arbeten, utom de 
enklare alternativen för Kvismaredalen vilka räknades räcka i 25 år.496

För Kvismaredalen innebar alternativ I, en fullständig torrläggning, alternativ 
Ia fullständig torrläggning kombinerad med en fastighetsreglering, att ägorna 
samlades samt igenläggning av öppna diken för att därigenom skapa större 
åkrar. Alternativ Ib innebar en fullständig torrläggning där öppna diken 
endast lades igen inom de rådande ägogränserna.

495 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvis-
maren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1. ”Protokoll fört vid sammanträde 
den 25 maj 1961 med lantbruksnämndens delegation för beredning av frågan om 
Kvismaredalens torrläggning samt representanter för lantbruksstyrelsen”.
496 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvis-
maren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1 ”Ekonomisk utredning rörande 
Kvismaredalen i Örebro län”. Upprättad inom lantbruksstyrelsen. September 1961.” 
Markvärdeökningen vid en fullständig torrläggning av Kvismaredalen beräknades 
bli 41 procent. Vid de båda billigare alternativen var den betydligt blygsammare, 
sex respektive fem procent. Ibid.

Tabell 2. Beräknat resultat för de olika torrläggningsåtgärderna

Åtgärd Kostnad Båtnad Underskott % av  Överskott 
 Milj. Kronor Milj. Kronor Milj. Kronor kostn. Milj. Kronor

Kvismaren alt I 7,95 5,62 2,33 29 –

Kvismaren alt Ia 9,80 9,25 0,55  6 –

Kvismaren alt Ib 8,98 7,95 1,01 11 –

Kvismaren alt II 3,50 0,70 2,80 80 –

Kvismaren alt III 2,90 0,58 2,32 80 –

Mosjöbotten 1,73 1,16 0,57 33 –

V: Mosjön 0,30 0,45   0,15

Källa: ”Ekonomisk utredning rörande Kvismaredalen i Örebro län”. Upprättad inom 
lantbruksstyrelsen. September 1961. Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar 
rörande Hjälmaren, Kvismaren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1
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Även om vissa av beräkningarna i den förnyade utredningen justerats 
en aning jämfört med tidigare uppgifter visade de på ett resultat i samma 
riktning som tidigare. Det var endast för det högst upp liggande området, 
Västra Mosjön, arbetena skulle vara lönsamma. I övrigt var de planerade 
åtgärderna olönsamma. I Kvismaren blev dock det relativa underskottet 
minst vid en fullständig torrläggning som kombinerades med större åkrar 
och en fastighetsreglering. Utredningen konstaterade också att det fanns för 
många små jordbruk i området.497 

Den ekonomiska utredningen presenterade ett omfattande material med 
specialstudier av åtta gårdar i olika storlekar, där alternativet driftomlägg-
ning undersöktes. Man kom emellertid fram till samma slutsatser som i Wal-
lins tidigare utredning. Det enda alternativet till en torrläggning var att öka 
vallproduktionen eftersom gräs tål översvämning bättre än stråsäd samtidigt 
som marksänkningen blir den minsta, löd kommentarerna till detta. Enbart 
en driftsomläggning skulle också bara skjuta upp de torrläggningsåtgärder 
som förr eller senare var nödvändiga för att bedriva ett jordbruk i bygden, 
konstaterades det.498

Höskörd, Täby 1917. Foto: Sam Lindskog. Örebro läns museums arkiv

497 I Kvismaredalen och Västra Mosjön tillhörde 30 procent av den vattenskadade 
arealen gårdar som hade mindre areal än 20 hektar. På Mosjöbotten var motsva-
rande siffra 11 procent. I Kvismaredalen brukades 1 200 hektar av gårdar som hade 
mindre än 20 hektar åker. Om dessa gårdar kunde utökas med 10, till i medeltal 25 
hektar åker innebar detta  en vinst på totalt 0,9 miljoner kronor. Denna hade dock 
inte vägts in i den redovisade lönsamhetskalkyleringen. Ibid.
498 Ibid.
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Lantbruksnämnden i Örebro vidhöll i sitt yttrande om den ekonomiska un-
dersökningen att områdets hydrologi gjorde att det inte gick att göra separata 
lösningar. Även om man i princip förordade att samtliga delinvallningar 
byggdes i en omgång ansågs att det snabbaste sättet att lösa problematiken 
var att börja med breddningen av Kvismare kanal och sedan fortsätta i 
etapper.499

Nu började man tycka att det drog ut på tiden i Örebro. Av detta märks 
visserligen inget i de offi ciella skrivelserna, men i anteckningarna från ett lo-
kalt möte syns det att de inblandade började bli otåliga. Vid en RLF-stämma 
för Ekeby-Gällersta i april 1962 hölls ett föredrag, förmodligen av ingenjören 
Ingvar Andersson, där det redogjordes för de olika turerna i utredningarna. 
Föredragshållaren menade att det verkade som om jordbruksdepartementet 
förhalade processen. Den kompletterande ekonomiska utredningen hade 
”som man väl kunnat vänta sig” inte blivit till någon hjälp för de önskade 
åtgärderna, uttrycks det i det handskrivna manuskriptet. Att begränsa åtgär-
dernas omfattning var endast ett sätt att hålla kostnaderna nere, men skulle 
inte lösa problemen, menade föredragshållaren. Den förhoppning som hade 
funnits om att det skulle kunna fattas ett beslut på vårriksdagen 1962 hade 
kommit på skam då departementet hade förordat fortsatta utredningar.500

De som förväntades stå för kostnaderna för åtgärderna var naturligt nog 
inte så intresserade av att understödja jordbruket i regionen som de regio-
nala och centrala tjänstemännen som företrädde jordbrukets intressen var. 
Jordbruket i sig var av minskande vikt i samhället. Så var även inställningen 
till dess betydelse på departementsnivå där politiken utformades. Här tycks 
en föråldrad verklighetsuppfattning, företrädd av professionella intressen, 
krocka med den nya tidens rationella ekonomism.

499 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvisma-
ren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1. Skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen 
från Lantbruksnämnden i Örebro, daterad Örebro den 1/11 1961.
500 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvisma-
redalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:5 ”Kvismaredalen 
RLF:s stämma Gällersta-Ekeby den 13/4 1962” med initialer I An. alltså Ingvar 
Andersson. Att Jordbruksdepartementet verkade för att hitta enklare och billigare 
lösningar syntes t.ex. då Bo Hjalmarsson, byråchef på lantbruksstyrelsen, den 8/3 
1962, skrivit och frågat lantbruksnämnden i Örebro och undrat vilken kostnaden 
skulle bli för att bibehålla det rådande vattenståndet i Kvismare kanal om åtgärderna 
i Mosjön genomfördes enligt det liggande förslaget. Lantbruksnämnden i Örebro. 
Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvismaren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), 
FXVIII:1. Skrivelse till Byråchef Bo Hjalmarsson Kungl. Lantbruksstyrelsen från 
lantbruksnämnden i Örebro, daterad 10/3 1962.
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Kommunernas bidrag till kostnaderna – att bredda koalitionen
För att nå det önskade målet gällde det alltså att skapa en bredare koalition 
av lokala intressenter än enbart lantbrukare. Som ett närmast övertydligt 
exempel på den institutionella utvecklingen hade koalitionens centrum nu 
förfl yttats från den privata intressesammanslutningen Sjösänkningsbolaget 
till statens regionala företrädare – länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Örebro hade 
utsett en särskild arbetsgrupp att förhandla med kommunerna i regionen om 
deras bidrag till torrläggningens kostnader.501 

Vi befi nner oss vid 1960-talets början. Arbetsgruppen för det kommunala 
bidraget målade upp en bild av ett hotat landskap. Här framhölls åter att 
det var ett allmänt intresse att avvärja hotet. Det var inte endast ett antal 
jordbrukare och deras intressen som stod på spel. En försumpning innebar 
att både områdets kommuner och statens skatteinkomster minskade, påpe-
kade man, både genom en krympande åkerareal och på grund av en snabb 
avfolkning av landsbygden. Man förutspådde att de sociala problemen ökade 
bland dem som blev kvar i det försumpade området efter det att de kvalitativt 
sett bättre brukarna lämnat regionen. Ett ytterligare argument för stöd var 
att denna region även brottades med problem i industrin. I Kumla var sko-
industrin hotad och Skifferoljebolaget var i färd att lägga ned verksamheten 
i Kvarntorp. Sammantaget riskerade man att redan beslutade och delvis 
påbörjade allmänna investeringar i skolor och dylikt skulle kunna komma 
i fara. Ett annat orosmoln var att landskapsbilden riskerade att förfulas, 
vilket skulle inverka på bygdens allmänna attraktivitet. Av dessa skäl borde 
lokalsamhället, områdets kommuner, ta sitt ansvar och bidra ekonomiskt i 
torrläggningsprojektet.502 Den sammanlagda kostnaden för den förutspådda 
negativa utvecklingen uppskattades till ungefär 25 miljoner.503

Arbetsgruppen förmodade dessutom att den kommande utbyggnaden av 
tätorterna inom nederbördsområdet skulle medföra att vattentillrinningen 
ökade. Både folkmängden i tätorterna förväntades öka liksom vattenförbruk-

501 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvisma-
ren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1. Skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen 
från länsstyrelsen i Örebro, Arbetsgruppen för frågorna kring torrläggningspro-
blematiken och olika åtgärders inverkan på samhällsutvecklingen inom området. 
Daterad Örebro slott den 10/1 1962.
502 Jordbruksbefolkningen samt den folkmängd som beräknades sysselsättas av 
dem inom servicenäringarna uppgick till sammanlagt 2 600 personer, 2 450 av 
dessa var boende i de aktuella församlingarna. Inom 15 år, till 1975, beräknades 
att dessa skulle minska till 1 880, varav 1770 i de berörda församlingarna om 
åkerarealen hölls oförändrad. Skulle försumpningen få fortskrida skulle däremot 
befolkningen minska ännu mer, till 670, varav 630 i berörda församlingar. Ibid.
503 Jordbruk mindre än 20 hektar hade med anledning av rationaliseringssträvan-
dena inte alls räknats in i totalkostnaden. Ibid.
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ningen per person. Detta innebar i sig att risken för översvämningar ökade 
samtidigt som marken fortsatte att sjunka. Arbetsgruppen diskuterade också 
avloppsvattnets påverkan. Avloppsutsläppen från tätorterna ansågs inte med-
föra några sanitära olägenheter. Alla berörda tätorter förväntades inom några 
år ha moderna reningsverk, och eftersom översvämningarna inträffade under 
högvatten skulle avloppsresterna spädas ut tillräckligt. Tillskottet i växtnä-
ring innebar ändå att vass och annan oönskad vegetation gynnades. Detta 
förutspåddes öka ”de trista förhållandena” inom området. Man räknade 
med att vattenavrinningen från tätorternas slutna system också medförde en 
successiv ökning av högvattenföringen i vattendragen. På grund av de ökande 
översvämningsriskerna riskerade då några reningsverk att översvämmas.504 
Budskapet var att även oberoende av jordbrukets utveckling skulle det bli 
nödvändigt att genomföra lösningar på översvämningsproblematiken.

Även arbetsgruppen förordade en snabb och fullständig torrläggning. 
Eftersom denna skulle bli så kostsam föreslog man en utbyggnad i etapper. 
Dessutom ansågs en stegvis utbyggnad inte omedelbart påverka vattenstån-
den i Hjälmaren. Frågan om Hjälmarens reglering kunde då lösas senare, i 
samband med invallningarna av Kvismaredalen, påpekade man.505 

Kommunerna i området höll med. De ansåg också att torrläggningspro-
blematiken var en allmän samhällelig angelägenhet och att en fullständig 
torrläggning var det mest önskvärda. Efter några möten enades man om hur 
kostnaderna skulle fördelas. Hänsyn skulle tas till kommunernas areal inom 
Kvismarekanalens och Täljeåns nederbördsområde. Kommunerna var villiga 
att tillsammans bidra med hälften av statsbidragets belopp.506

Även om inga formella beslut hade fattats var de lokala aktörerna alltså på 
god väg att enas i en koalition för visionen om den förbättrade torrläggningen 
som skulle rädda regionen från försumpningsfarans alla negativa aspekter.

Rationalisering av jordbruket blir ett krav
Bytet på posten som jordbruksminister bedömdes som ett problem. Gösta 
Netzén hade ersatts av Eric Holmqvist på posten som jordbruksminister den 
1 november 1961.507 Netzén hade intresserat sig för översvämningsproblema-
tiken genom att besöka trakten och där han träffat både experter och lantbru-
kare.508 Han skulle ha drivit på frågan medan ”[d]en nye tuffi ngen Holmqvist 
inte låtit sig övertygas” om vikten av att lösa översvämningsproblematiken i 
trakten.509 Kanske var det också den nye jordbruksministerns mer avvaktande 
hållning som gjorde att frågan ytterligare en gång kom i retur.

504 Ibid.
505 Ibid.
506 Ibid.
507 Larsson, Ulf (2001), s.55.
508 Thybell (1977), s. 44.
509 Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), FI:8. Tidningsutklipp 
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Jordbruksdepartementet skickade i april 1962 återigen en uppmaning 
till lantbruksstyrelsen att utredningen angående torrläggningen skulle kom-
pletteras. En av punkterna var avrinningens betydelse för Hjälmarens vat-
tenstånd samt specifi cering av kostnaderna för olika eventuella åtgärder. 
Men framförallt ville man ha en plan för hur strukturrationalisering skulle 
genomföras. Dessutom skulle byggnadsbeståndet inventeras.510 En plan för 
hur jordbruket i området skulle rationaliseras var nu alltså ett tydligt villkor 
för statligt stöd.

Utredningen om den yttre rationaliseringen, det vill säga strukturratio-
naliseringen, blev klar efter sommaren 1962. Den presenterades som en 
översiktlig plan och ett handlingsprogram för en framtida rationalisering i 
området. 15 områden som motsvarade de olika delinvallningsområdena hade 
undersökts. Storjordbruken ansågs vara tillräckligt rationellt drivna varför 
de uteslöts från sammanställningarna av rationaliseringsbehovet.511

Utredaren kom till samma slutsats som tidigare utredningar gjort, att 
varken skogsplantering eller driftsomläggning till animalisk produktion var 
några hållbara eller realistiska alternativ. Om jorden inom torrläggningsom-
rådena tilläts att försumpas skulle antalet brukningsenheter minska med 50 
procent vilket skulle vara katastrofalt för bygden. Utredaren kom till slutsat-
sen att valet var enkelt. Försumpningsalternativet kunde inte accepteras.512

Behovet av en storleksrationalisering uppskattades till 2000 hektar åker 
och 12 procent av den samlade arealen innehöll för små lantbruksenheter. 
Böndernas åkrar låg också alltför splittrat, ett arv sedan sjösänkningens 
tid. För att få rationella lantbruk behövdes en omarrondering, en samling 
av ägorna, genomföras.513 Lantbruksnämnden hade som tidigare nämnts 

av obekant ursprung men med tryckt datum, den 16/5 1962. I början av maj 1962 
rapporterades att ordföranden Robert Krügel avlagt besök hos Holmqvist för att 
gjuta olja på vågorna. Jordbruksministern sades ha varit tillmötesgående. Hjälma-
rens och Kvismarens sjösänkningsbolag, (ÖSA), AII:32. Styrelseprotokoll den 3/5 
1962.
510 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvis-
maren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1. ”Till Lantbruksstyrelsen ang. viss 
fortsatt utredning rörande åtgärder för att förbättra avdikningsförhållandena i 
Kvismaredalen, Mosjöbotten och Västra Mosjön i Örebro län, m.m.”. Daterad 
Stockholm den 27/4 1962, Eric Holmqvist, Valfrid Paulsson.
511 Huvudkällan var 1957 års fastighetstaxeringslängder som kompletterats med 
nyare uppgifter. Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjäl-
maren, Kvismaren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1. ”Utredning rörande 
översiktlig plan för yttre rationalisering av brukningsenheter inom Kvismaredalens, 
Mosjöbottens och V:a Mosjöns torrläggningsområden inom Örebro län. ”Daterad 
Karlstad den 31/8 1962 undertecknad Karl-Axel Nilsson, lantmätare.
512 Ibid.
513 Ibid.
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förköpsrätt och kunde köpa in gårdar vars mark sedan kunde säljas till 
intilliggande lantbruk som bedömdes som livskraftiga. Detta var en mycket 
långsiktig strategi. Tvångsinlösen, expropriering, var aldrig på tal. Förköps-
rätten kom i fråga först när en ägare ville sälja.

Varje delområde bedömdes sedan för sig utifrån behovet av och förut-
sättningarna för rationaliseringen samt behovet av omarronderingar. I ut-
redningen om den inre rationaliseringen, hur förhållandena kunde vara för 
enskilda jordbrukare, redovisades en uppskattad totalkostnad per hektar för 
varje invallningsområde.514

Områdena prioriterades olika. Områdena ett och två, hela sträckan norr 
om kanalen från Almbro till Västra Kvismaren, bedömdes som tveksamma 
att invallas ur jordbruksekonomisk synpunkt. För delområde sex, sydväst om 
Östra Kvismaren, var också invallningskostnaden så hög att en invallning var 
tveksam. Mosjöbotten var genom jordens stabila sprickbildning den gynn-
sammaste. Detta kunde då legitimera en invallning för att skydda området 
från högvattentopparna trots den relativt höga kostnaden per hektar för 
detta. Utredaren avslutade dock med att understryka att en lösning var ett all-
mänt samhälleligt intresse. Det var inte enbart en fråga för jordbruket.515

Utredarna av rationaliseringsåtgärderna för regionen menade också de att 
det inte gick att utesluta något av områdena från en torrläggning och kon-
staterade återigen att försumpning av området var det sämsta alternativet. 
Genom att området hörde till samma nederbördsområde var det ur såväl 
teknisk, juridisk och rättvisesynpunkt viktigt att de tre områdena fi ck en 
samtidig och gemensam lösning.516

Nu var grunden för beslutet om torrläggningen äntligen lagd.
I Lantbruksstyrelsens och Lantmäteristyrelsens gemensamma kommentar 

redovisades samma slutsatser som tidigare. Dessutom påtalades att lantbru-
ken i Kvismaredalen skulle minska i värde om försumpningen tilläts fortgå. 

514 I den uppskattade kostnaden ingick, invallningskostnad, utgifter för täckdik-
ning och övrig dikning, stenröjning och vägkostnader. Denna varierade mellan 
550 och 3000 kronor per hektar. Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar 
rörande Hjälmaren, Kvismaren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1. ”Utlåtande 
avseende inre rationaliseringsåtgärder på brukningsenheter, som kan beröras av 
vattenskador, i Kvismaredalen” av Otto Kivling, Örebro, augusti 1962.
515 Ibid.
516 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvis-
maren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1. ”P.M. rörande omfattningen av 
erforderliga åtgärder beträffande avdikningsförhållandena i Kvismaredalen m.m. i 
Örebro län.” Daterad Karlstad och Örebro den 31/8 1962, lantmästare Karl-Axel 
Nilsson, lantbrukskonsulent Otto Kivling och byggnadskonsulent Svante Fredriks-
son.
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Om man räknade på detta sätt skulle en torrläggning bli lönsam, anfördes 
det.517 

Även frågan om Hjälmarens reglering var utredd, men inga genomgri-
pande förändringar ansågs nu nödvändiga. Enligt beräkningar från SMHI 
skulle de planerade torrläggningsåtgärderna ha liten påverkan på Hjälmarens 
vattenstånd. För att kompensera torrläggningsåtgärdernas ringa påverkan på 
vattenfl ödet föreslogs en rensning vid Biby broläge. Man motiverade detta 
med att de marker som var föremål för torrläggning i sin tur hade förorsa-
kats skada av lagligen gjorda åtgärder uppströms. När dessa hade godkänts 
hade ingen hänsyn tagits till skador som förorsakades på nedströms liggande 
marker.518 Återigen gjorde sig alltså en uppströms/nedströmsproblematik 
gällande. De som uppmärksammade detta såg också att problemen hade 
förvärrats genom den administrativa uppdelningen av avrinningsområdet. 
Nu gjordes försök att skapa en ”större” och bättre lösning, en lösning av en 
samhällsangelägenhet. Likt andra exploaterade våtmarksområden, som till 
exempel Louisianas Bayou Area, skapade tidigare gjorda investeringar en 
spårbundenhet. För att rädda dessa satsningar från vattnets tillbakakomst 
krävdes återigen insatser från samhällets sida. 

Nu hade de statliga jordbruksmyndigheterna både på lokal- och natio-
nell nivå rättat in sig efter de övergripande krav som ställdes. Jordbruket i 
Kvismaredalen skulle rationaliseras. Ärendet om torrläggningen av det för-
sumpningshotade området var färdigbehandlat och förankrat på de nivåer 
som behövdes.519 Nu stödde även jordbruksministern torrläggningen.520 I 
december 1962 lades förslaget om statsbidrag fram för riksdagen.

Riksdagsbeslutet
Den av riksdagen antagna propositionen innehöll i stort sett det utredningar-
na dittills kommit fram till. Långa stycken i propositionen är också ordagrant 

517 Ibid.
518 Dessutom tyckte man att frågan om bestämmelserna för Hjälmarens reg-
lering borde ses över men att denna fråga inte hörde samman med frågor kring 
torrläggningens genomförande. Utredningen om Hjälmaren hade gjorts av Lant-
bruksstyrelsen i samråd med Sjöfartsstyrelsen, Vattenfallstyrelsen, Kommerskol-
legium, Statskontoret samt Länsstyrelserna i Södermanlands och Örebro län. Själva 
utredningsarbetet hade gjorts av Arne Andersson ingenjörsfi rma i Johanneshov i 
samarbete med vattenrättsingenjören O.M. von Unge vid Österbygdens vattendom-
stol. Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvisma-
ren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1. Skrivelse från Lantbruksstyrelsen till 
Jordbruksdepartementet, daterad Stockholm den 13/9 1962, undertecknad Sam B. 
Norup och H. Åkerman.
519 Även styrelsen för Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag instämde 
i rationaliseringssträvandena. Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, 
(ÖSA), AII:32. daterat den 5/2 1962.
520 Jordbruksutskottets utlåtande nr 35, den 29/11 1962.
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hämtade från tidigare utredningar. Notabelt är att naturvårdsintressena nu 
fi ck komma till tals. Här stadgades att sjöbottnarna i Kvismaresjöarna i stort 
sett skull lämnas orörda för att tillgodose naturvårdens intressen.521 Princi-
piellt intressant är också att departementschefen föreslog att verksamheten 
borde organiseras under landshövdingen. Frågan om vattnets reglering var 
nu på ett uttalat sätt en statlig angelägenhet. I jordbruksutskottet poängte-
rades dock fortfarande det lokala ansvaret samtidigt som man underströk 
betydelsen av naturvård.522

Koalitionens mål var härmed sanktionerat från högsta ort. Nu gällde det 
att få fart på de lokala aktörerna. I ett kungligt brev meddelades att lant-
bruksstyrelsen och lantmäteristyrelsen skulle vidta åtgärder för att de av riks-
dagen beslutade åtgärderna för torrläggnings- och rationaliseringsåtgärder 
genast skulle ta sin början i Kvismaredalen, Mosjöbotten och Mosjön.523

Säcken knyts ihop
Problemet med det kommunala bidraget återstod att lösa. De var en för-
utsättning för statsbidrag och därmed för hela projektet. Länsstyrelsens 
arbetsgrupp för det kommunala bidraget arbetade enligt den tidigare antagna 
modellen. Förhandlingar fördes med alla kommuner inom Täljeåns neder-
bördsområde därför att det nu ansågs som självklart att alla dikningar som 
hade företagits inom området hade bidragit till de besvärande högvatten-
stånden inom torrläggningsområdet. Därför borde de berörda kommunerna 
bidra med en del som stod i proportion med arealen. Arealen korrigerades 
med avståndet till torrläggningsområdena. Också det moderna samhällets 
ökade vattenavrinning togs med. För tätorterna beräknades den snabbare 
avrinningstiden från deras täckta avlopp till att motsvara 43 km² åker.524 
Under 1963 enades områdets kommuner om respektive bidrag till torrlägg-
ningen.525 

521 Kungl.Maj:ts proposition nr 196 år 1962, s. 6 f.
522 Jordbruksutskottets utlåtande nr 35 år 1962, s. 3 f.
523 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvisma-
ren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1. Brev från Kungl. Jordbruksdepartemen-
tet till Lantbruksstyrelsen och Lantmäteristyrelsen den 14/12 1962. Undertecknat 
Gustav Adolf, Eric Holmqvist.
524 Reduceringsfaktorn beräknades genom att dividera kommunens areal med 
avståndet i kilometer till centrum av det närmaste torrläggningsområdet. 10 procent 
av det kommunala bidraget skulle fördelas utifrån gjorda investeringar i området. 
Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvismaren 
och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:1. ”Hjälmaren – Kvismaredalen. PM avseende 
den ’Areal’ vilken redovisats i tidigare framlagt förslag.” Daterad Örebro den 12/6 
1963, Ingvar Andersson. 
525 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvis-
maredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:4. ”Protokoll 
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De institutionella aktörerna i koalitionen för torrläggningsområdets drä-
nering var formerade. Det enda som krävdes för att projektet slutgiltigt skulle 
ros i hamn var markägarnas deltagande. Minst hälften av den berörda arealen 
måste inkluderas eftersom det nu var fråga om ett nytt projekt som skulle 
godkännas av Vattendomstolen.

Sju informationsmöten hölls mellan december 1963 och februari 1964. 
Många markägare besökte dessa och inställningen till torrläggningsprojektet 
var mycket positiv. Vid fl era av informationsmötena undrades dock om de 
framtagna kostnadskalkylerna skulle hålla, vilket kan ses som ett eko av 
tveksamheten från sjösänkningstiden. En fråga som också ställdes var varför 
man inte fördjupade Täljeån i stället för att valla in Mosjöbotten. Svaret 
blev att det blev dyrare än att göra invallningar. Jordförhållandena var inte 
lämpliga för detta, sade man. Nu framhöll man också att invallningar var 
en beprövad metod som fungerade väl. Vid informationsmötet i Ekeby und-
rade Paul Karlsson om det inte var möjligt att göra en vall vid utloppet vid 
Segersjö och pumpa ut överskottsvattnet. Han undrade om det hade gjorts 
några kostnadsberäkningar för detta förslag. Ingenjören Ingvar Andersson 
svarade att visst var det tekniskt möjligt, men mycket dyrt.526 Sjökaptenen 
Grills förslag från 1859 återkom alltså, men som tidigare förkastades idén 
att pumpa ut Kvismaredalens vatten i Hjälmaren som orealistisk.

Nu utsågs kontaktmän bland markägarna i varje kommun. Bland dessa 
fanns den för restaureringen av Kvismaresjöarna, som avhandlas i nästa del 
av undersökningen, så viktige lantbrukaren Sven Ryman på Öns gård, Hi-
dingsta.527 Kontaktmännens huvuduppgift var att samla in ansökningar till 
torrläggningen samt underlätta samarbetet. I augusti 1964 hade en betryg-
gande majoritet anslutit sig till det första steget i torrläggningen. Det krav 
på majoritet som vattenlagen ställde var därmed uppfyllt.528

fört vid sammanträde med den särskilda arbetsgruppen för behandling av vissa 
frågor i samband med förbättrad torrläggning av Kvismaredalen m fl . områden”. 
Örebro den 17/10 1963.
526 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvisma-
redalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:4. Protokoll förda 
vid sammanträden för information angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Sju 
protokoll mellan den 17/12 1963 och 17/2 1964.
527 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvisma-
redalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:4. ”Förteckning 
över kontaktmän och medlemmar i arbetsgruppen…” för möte i Örebro den 9/4 
1965.
528 I Kvismaredalen var det 315 stycken vilka utgjorde 78 procent av områdets 
lantbrukare. Motsvarande siffror för Mosjöbotten var 49 stycken utgörande 90 
procent samt för Västra Mosjön 52 stycken utgörande 77 procent. Den båtnads-
majoritet som vattenlagen föreskrev ansågs därmed uppfylld. Jan Aspegren utsågs 
till att leda förrättningsarbetena den 26 juni 1964. Lantbruksnämnden i Örebro. 
Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvismaredalens och Mosjöbottens vat-
tenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:4. Rapport till Kungl. Lantbruksstyrelsen från 
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Koalitionen hade nu uppfyllt alla formella krav och torrläggningen kunde 
äntligen börja.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det hade tagit ett och ett halvt 
decennium från det att frågan väckts igen, efter översvämningsåret 1944, 
innan torrläggningsfrågan kom att utredas ordentligt. Utredningarna satte 
då frågan i ett vidare perspektiv än enbart jordbrukets. Det moderna sam-
hällets vattenanvändning tillförde ytterligare en dimension, en insikt om att 
hela vattensystemet behövde involveras för torrläggningen och Hjälmarens 
reglering hade etablerats. Betydligt fl er aspekter i konstruktionen av det 
planerade landskapssystemet vägdes in.

Ingen koalition för torrläggningen kom till stånd innan torrläggningsarbe-
tena kopplats samman med en strukturrationalisering i bygden. Det lokala 
lantbrukets aktörer hade inte haft detta med i planeringen från början men 
fogade sig snabbt i villkoret. Områdets kommuner kom också att ingå i 
koalitionen. För att möta hotet om en allmän försumpning bidrog även de 
till kostnaderna för torrläggningsarbetena.

Landskapet byggs om
Torrläggningsarbetena kom i gång snabbt. En förrättningsman och arbets-
grupp tillsattes för att samordna torrläggnings- och rationaliseringsåtgär-
derna i området. Inga större motgångar kom att möta arbetena med torr-
läggningen av det tidigare översvämningsdrabbade landskapet 529 

Synemän och förrättningar i Kvismaredalen
Arbetet följde planerna. Man gjorde förrättningar med värdering av marken 
i Kvismaredalen under 1964 och 1965. Ett lönsamhets- och kostnadsförslag 
stod färdigt följande år. Då passade man också på att reda ut en del oklara 
ägandeförhållanden om framförallt Sjösänkningsbolagets vinstjord. Det nya 
torrläggningsföretaget köpte också Sjösänkningsbolagets mark längs Kvis-
mare kanal. I samarbete med SMHI gjorde man vattenmängdsmätningar vid 
utloppet. Under 1967 träffades en överenskommelse om Sjösänkningsbola-
gets ansvar för det framtida underhållet av Eskilstunaån vid Biby. Samma 

Överlantmätaren i Örebro län Bertil Lindkvist. Daterad den 27/8 1964.
529 Innan torrläggningsarbetena började skulle lantbruksnämnden i Örebro sam-
råda med arbetsgruppen. I arbetsgruppen ingick  överlantmätaren Bertil Lindkvist, 
ordförande, lantbruksingenjören och torrläggningsföretagets förrättningsman, Jan 
Aspegren, lantbrukskonsulenten Helge Andersson, sekreterare, lantmätare Karl-
Axel Nilsson och länsassessor Sten Sture Lindström. Lantbruksnämnden i Örebro. 
Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvismaredalens och Mosjöbottens vatten-
avledningsföretag, (LSÖ), FIV:5. Protokoll sammanträde med representanter från 
lantbruksstyrelsen och lantmäteristyrelsen den 20/6 1963.
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år kom man också överens om ersättningen till kraftverken vid utloppet för 
den kraftförlust som torrläggningsarbetena förorsakade.530

Det nya argumenten för torrläggningen – de som hävdade naturvårdsin-
tressen – fi ck också praktiska genomslag. Inför arbetena i Kvismaredalen 
skedde överläggningar med Svenska Naturskyddsföreningen genom dess 
länsombud Erik Rosenberg. En överenskommelse träffades om hur arbetena 
skulle göras inom Kvismaresjöarnas område.531

Kvismaredalens vattenavledningsföretag år 1967
I varje delområde av torrläggningen bildades lokala vattenavledningsföretag. 
Österbygdens vattendomstol godkände den 19 december 1968 Kvismareda-
lens vattenavledningsföretag år 1967.532 Sammanslutningen bildades formellt 
den 17 februari 1969 när länsstyrelsen i Örebro län fastställde stadgarna.533 
Arbetena i kanalen påbörjades samma månad.534 Kvismaredalens vattenav-
ledningsföretag år 1967 övertog därmed Sjösänkningsbolagets åligganden 
i Kvismaredalen.

Arbetena i Kvismare kanal bedömdes år 1972 väl ha motsvarat förvänt-
ningarna. Av de sju sökta syneförrättningarna var i augusti 1972 fem avsluta-
de. Överlantmätaren som rapporterade till Jordbruksdepartementet framhöll 
att i samband med invallningsföretagens utförande, hade man genomfört 
årätningar, gränsjusteringar och betydande strukturrationaliseringar.535

De lokala invallningarna i Kvismaredalen kom till största delen att upp-
föras under 1970-talets första hälft. Dessa försågs med pumphus som kunde 

530 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvis-
maredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:5. Rapport till 
Kungl. Lantbruksstyrelsen och Kungl. Lantmäteristyrelsen, av överlantmätaren 
Bertil Lindkvist, Örebro, 11/8 1965, 18/12 1966, 16/8 1967 och 15/8 1968.
531 Överlantmätarens rapporter 1966 och 1967. Ibid.
532 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvisma-
ren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:2. ”Österbygdens vattendomstols dom”, 
Stockholm den 19/12 1968.
533 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvis-
maren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:2. ”Fastställelse av stadgar för Kvis-
maredalens vattenavledningsföretag år 1967 m m. ” Länsstyrelsen i Örebro län, 
landskansliet, den 17/2 1969.
534 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvis-
maredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:5. Rapport till 
Kungl. Lantbruksstyrelsen av överlantmätaren Bertil Lindkvist, Örebro, den 12/8 
1969.
535 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvis-
maredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:5. Rapport till 
Kungl. Lantbruksstyrelsen av överlantmätaren Hans T. Sundquist, Örebro, den 
12/8 1970.
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transportera överskottsvatten ut till kanalen.536 Andra grödor än stråsäd och 
vall har med tiden blivit vanligare. Potatis och morötter har efter torrlägg-
ningen och invallningarna blivit betydelsefulla grödor i Kvismaredalen.537 
Dessa grödor växer bra på ”dyen” men de bidrar till en snabbare mark-
sänkning. 538

Mosjöbotten och Västra Mosjön färdigställs
På informationsmötena 1963 och 1964 hade lantbruksnämndens represen-
tanter hävdat att invallning var den enda tänkbara lösningen för Mosjöbotten 
av jordbrukstekniska skäl. I slutet av 1960-talet diskuterade man att i stället 
gräva djupare i Täljeån. Markägarna föredrog detta även om det var dyrare. 
En fördel med en fördjupning var att Västra Mosjön då kunde skyddas från 
framtida översvämningar, något som inte skulle kunna ske om Mosjöbotten 
invallades. Nu ändrade sig Lantbruksnämnden och beslutade att bevilja ett 
statsbidrag på 50 procent av kostnaden till fördjupningsalternativet. Det var 
bättre ur drifts- och säkerhetssynpunkt medgav man.539 Den geotekniska 
undersökningen av Mosjöbotten hade nämligen visat att marken var alltför 
instabil för att invallningar skulle vara ett realistiskt alternativ, sade man nu. 
På grund av markens beskaffenhet skulle vallarna bli tvungna att uppföras 
väldigt långt ifrån åfåran och stora arealer skulle inte gå att bruka.540

Lantbruksstyrelsen godkände resonemanget men ville pruta på bidraget. Som 
villkor krävde man dessutom att en dammanläggning för att kunna kontrol-
lera vattnet uppfördes inom Mosjöbotten.541 Regeringen godkände detta den 
18 juli 1969.542  Förrättningen för Mosjöbottens vattenavledningsföretag 
536 Thybell (1977), s. 139.
537 Ibid., s. 106 ff.
538 Se Mc Afee (1985a), 43 ff, för en undersökning om odlingsformens betydelse 
för bortodlingen. När marken ligger exponerad, såsom vid potatis- eller morotsod-
ling påskyndas oxideringsprocessen.
539 Fördjupningsalternativet beräknades kosta 5,5 miljoner, mot invallningsal-
ternativets beräknade 4,2 miljoner kronor. Markägarna på Mosjöbotten föredrog 
fördjupningsalternativet då de upplagda vallarna skulle medföra att 50 hektar 
åkermark blev obrukbar. Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande 
Hjälmaren, Kvismaren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), FXVIII:2. Skrivelse till Kungl. 
Lantbruksstyrelsen, ”Underställning av beslut rörande statsbidrag till utförande av 
Mosjöbottens vattenavledningsföretag, Örebro län” Örebro den 10/12 1968.
540 Intervju med Lennart Samzelius, tidigare tjänsteman på Länsstyrelsen i Öre-
bro, den 16/6 2004.
541 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvis-
maren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:2. Skrivelse Till Konungen, Jord-
bruksdepartementet, från Kungl. Lantbruksstyrelsen ”Statsbidrag till utförande av 
Mosjöbottens vattenavledningsföretag i Örebro län” den 19/6 1969.
542 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvisma-
ren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:2. Skrivelse från Jordbruksdepartementet 
till Lantbruksstyrelsen, ”Statsbidrag till utförande av Mosjöbottens vattenavled-
ningsföretag i Örebro län” den 18/7 1969.
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avslutades den 23 juni 1971.543 Vattendomstolen godkände företaget i juni 
1972.544 Slutligen tillkom också Västra Mosjöns Vattenavledningsföretag 
år 1973.545

Arbetsgruppen för samordning hade fortsatt att undersöka möjligheterna 
till utökat kommunalt stöd.546 I en PM behandlades problemet för regionens 
torrläggningsområden. Åtgärderna för att förhindra översvämningarna som 
nu sades bero på att vattenmagasinen byggts bort hade blivit dyrare än be-
räknat och ytterligare medel behövdes. Ett annat skäl till ökat ekonomiskt 
understöd var att tätorternas utbyggnad under 1960-talet medfört att vat-
tenavrinningen från dessa ökat med 50 procent. Arbetsgruppen önskade 
att kommunerna lämnade ett nytt bidrag på 800 000 kronor, vilket också 
skedde.547 Koalitionen var nu uppenbarligen stabil och de redan gjorda in-
vesteringarna hade hunnit sätta djupa spår i beslutsmönstren.

Men när det gällde den mer grundläggande konfl ikten mellan intressenter 
placerade vid olika ställen i vattensystemet hade koalitionen svårare att på-
verka mönstret. Trots att utredningen och arbetena hade som målsättning att 
lösa vattenavledningsproblematiken för hela Täljeåns nederbördsområde dök 
den gamla upp- och nedströmskonfl ikten upp igen vid Vattendomstolen. 

Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag hade yrkat att Mosjöfö-
retaget skulle vara berett att ta en del av framtida kostnader för Hjälmarens 
reglering. Kvismaredalens vattenavledningsföretag år 1967 framförde ytterli-
gare yrkanden. Mosjöföretaget borde bidra till kostnaden av breddningen av 
Kvismare kanal. Kvismareföretaget krävde också att Mosjöföretaget skulle 
betala mer av det framtida underhållet av Kvismare kanal än förslaget från 
synemännen.548

543 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvis-
maredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:5. Rapport till 
Kungl. Lantbruksstyrelsen av överlantmätaren Hans T. Sundquist, Örebro, den 
3/9 1971.
544 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvisma-
ren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:2. Södertörns tingsrätt, Vattendomstolen, 
den 29/6 1972.
545 Thybell (1977), s. 67 f.
546 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvis-
maredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:5. Rapport till 
Kungl. Lantbruksstyrelsen av överlantmätaren Hans T. Sundquist, Örebro, den 
3/9 1971.
547 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvisma-
redalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:5. PM ”Mosjöbot-
tens vattenavledningsföretag år 1970”. Författat av arbetsgruppen för samordning 
av torrläggnings- och andra åtgärder. Daterad den 26/8 1971. Undertecknad Hans 
T Sundquist, ordförande och Ingemar Fritzell, sekreterare. Rapport till Kungl. Lant-
bruksstyrelsen av överlantmätaren Hans T. Sundquist, Örebro, den 12/8 1970. 
548 Ibid.
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Alla nedströms yrkanden, utom ett om provtagning i kanalen, avslogs av 
Vattendomstolen. Påverkan på Hjälmaren ansågs för liten och för bredd-
ningen av kanalen behövde inte uppströms vattenavlednings- eller diknings-
företag betala. Ett uppströms liggande företag behövde inte betala för en 
redan gjord utvidgning eller förändring av ett nedströms liggande dike eller 
kanal.549 Samma läge som förut rådde alltså. Vattenavledningsfrågor rörde 
sig kring skadestånd. Även om de låg vid samma vattendrag betraktades 
fortfarande respektive torrläggningsföretag som åtskilda.

Helt följdriktigt beslutade Vattendomstolen under 1973 att Mosjöbot-
tens vattenavledningsföretag skulle vara med och betala för kostnaderna 
vid breddningen av Kvismare kanal endast i enlighet med synemännens 
förslag.550 

Hjälmarens utlopp och farleder
Utredningarna hade konstaterat att Eskilstunaån under årens lopp slammat 
igen och inte hade den tänkta kapaciteten. Därför föreslog man en begrän-
sad rensning av Hjälmarens utlopp vid Biby broläge, vilket bedömdes som 
mest ekonomiskt. Eftersom de planerade arbetena omfattade mer än sedi-
menteringen måste detta prövas av vattendomstolen som godkände detta 
1968.551 Enligt SMHI skulle inte den föreslagna rensningen vara tillräcklig 
för att lösa problemen men Vattendomstolen höll inte med utan bedömde 
de föreslagna åtgärderna som tillräckliga.552 Vi kan återigen konstatera att 
utloppets storlek är en förhandlingsfråga som experter under undersökning-
ens gång bedömt olika. 

Staten hade tillfälligt övertagit ansvaret för Hjälmarens utlopp och regle-
ring 1951. Det kan måhända ses som en paradox att Sjösänkningsbolaget, 
en aktör från en svunnen tid som egentligen inte bedrev någon verksamhet, 
återfi ck ansvaret för underhåll och skötsel av regleringsdammen vid Hynde-
vad från och med den 1 juli 1969.553  En utredning om administrationen av 

549 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvis-
maren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:2. Vattenöverdomstolen, dom den 
20/3 1973.
550 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvis-
maredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:5. Rapport till 
Kungl. Lantbruksstyrelsen, undertecknad av länslantmätare Fredrik Fredriksson 
och ingenjör Ingvar Andersson, den 20/8 1970.
551 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvisma-
ren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:2. ”Till Konungen” Yttrande från Öster-
bygdens vattendomstol om rensningen av Hjälmarens utlopp, den 12/9 1968.
552 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvisma-
ren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:2. ”Österbygdens vattendomstols dom”, 
Stockholm den 19/12 1968.
553 Lantbruksnämnden i Örebro. Diverse handlingar rörande Hjälmaren, Kvis-
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Hjälmarens reglering kom fram till slutsatsen att Sjösänkningsbolaget inte 
kunde rekonstrueras för att åta sig hela ansvaret för skötsel och reglering. I 
stället förordade man en lösning som redan kommit tillstånd. Sjösänknings-
bolaget fi ck, genom ett stödavtal med berörda kommuner och kraftverken, 
85 procent av kostnaderna för regleringen i bidrag.554 

Den 1 juli 1969 beslutades också att avlysa de allmänna farlederna i 
Hjälmaren. Sjösänkningsbolaget slapp alltså att åter ansvara för sjöfarten.555 
1977 sades att Örebro kommun provisoriskt hade inträtt som ansvarig för 
att hålla farlederna öppna för småbåtar.556 

Ännu en gång fattades alltså ett beslut om ett provisorium. Visa av skadan 
tycks ingen aktör ha velat ta på sig Sjösänkningsbolagets åtaganden att ordna 
saken ”i evinnerlig tid”.

Sammanfattning
Vi kan konstatera att målet, att dränera våtängarna och transportera vattnet 
fortare ut ur landskapet, uppfyllts i och med sänkningen. Den nyvunna mar-
ken togs relativt omgående i bruk, all ängsmark hade snart efter sänkningen 
odlats upp. Trots detta fanns det mycket snart ett missnöje med att landskaps-
systemet inte fungerade så bra för jordbruket som man hade tänkt sig. Det 
är uppenbart att man inte hade haft kunskaper nog att förutse de problem 
som dök upp, till exempel marksänkningen, som uppstod omgående. Trots 
infl ytelserika koalitionspartners lyckades man inte i början av 1900-talet att 
sänka Hjälmaren ytterligare. Senare försök att förändra regleringen var inte 
heller lyckosamma.

Fram emot mitten av 1900-talet ökade protesterna igen från jordbrukets 
representanter. Vattenproblematiken blev större på grund av marksänk-
ningen, de uppströms gjorda dikningarna och jordbrukets mekanisering, som 

maren och Mosjöbottnarna, (LSÖ), F XVIII:2. Till statsrådet och chefen för jord-
bruksdepartementet ”Remiss den 13 november 1969 av Hjälmarens och Kvismarens 
sjösänkningsbolags framställning om statsbidrag till underhåll av regleringsdam-
men vid Hyndevad.” Från Kungl. Lantbruksstyrelsen, den 30/1 1970. Prop. 1969:1 
bil. 8p. FI.
554 Utredningen om omorganisation av den nuvarande administrationen av Hjäl-
marens reglering (1974), Utredning om administrationen av Hjälmarens regle-
ring: slutrapport, s. 23, 26 f. 1988 ändrades vattendomen för Hjälmaren så att 
den passade praxis. Den nya domen tillät att vid behov något gå över den övre 
dämningsgränsen, samt att om det behövdes också gå maximalt tolv centimeter 
under den nedre dämningsgränsen. Klimat- och sårbarhetsutredningen (2006), 
Översvämningshot: risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern: del-
betänkande, s. 55 ff.
555 Hjälmarutredningen 1976 (1979), s. 36.
556 Thybell (1977), s. 101.
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innebar att marken behövde bära tunga maskiner. Genom översvämningarna 
på 1940- och 50-talen fördes frågan återigen upp på dagordningen. 

I en tid då jordbrukets betydelse var på nedåtgående tog det tid att samla 
de institutionella resurser som krävdes för att bygga bort översvämnings-
problematiken. Detta blev möjligt att genomföra först när frågan gjordes 
till ett problem för det samtida samhället och lösningen blev att förhindra 
en ”allmän försumpning” samt att modernisera jordbruket i regionen. Ett 
landskapssystem anpassat till det moderna samhället skapades. I och med 
att frågan sköttes av lantbruksnämnden i Örebro fanns också möjligheten 
att skapa en hydrologiskt bättre lösning än tidigare då även ett par områ-
den uppströms kunde byggas in i systemet på ett helt annat sätt än tidigare. 
Trots att jordbruket var på nedåtgående skapades genom invallningar ett 
landskapssystem där brukandet kunde utvecklas i önskad riktning mot ett 
rationellt och modernt jordbruk. Fälten blev större och vattnet försvann än 
mer och snabbare ur landskapet. 

När vi nu snart ska ta steget över till den tredje och avslutade empiriska 
delen i denna avhandling befi nner vi oss i ett samhälle som har genomgått 
stora förändringar. Jordbrukets tillbakagång, städernas tillväxt och fram-
växten av en stark, planerande stat ställde nya krav samtidigt som tidigare 
lågmälda användargrupper började göra sina röster hörda.
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Restaureringens tid – att skapa öar av våtmark                 

Hittills i undersökningen har det varit jordbrukets behov som styrt landska-
pets utveckling. I takt med samhällsutvecklingen och jordbrukets minskande 
betydelse kom delar av detta våtmarkslandskap att tas i besittning av en 
grupp aktörer med andra intressen; de som studerade fåglar. Ornitologernas 
etablering i landskapet kom att påverka särskilt utvalda platser. Den sista 
empiriska delen av undersökningen behandlar därför endast en mindre del 
av den ursprungliga arealen. Ornitologernas era sträcker sig fram till nutid. 
Det handlar alltså om hur våtmarken återupprättas. Vattnet är förstås fort-
farande en del av detta landskap men spelar en mindre dramatisk roll än i 
tidigare skeden. 

Det kan uppfattas som en ironi att våtmarken inte började uppskattas 
förrän den försvunnit. Det var ornitologins allmänna utveckling och eta-
blering som stod för denna ideologiska omsvängning. Därmed inleddes ett 
nytt skede i historien om den ständigt pågående landskapsomvandlingen. En 
central fråga är hur det kunde komma sig att en ganska liten och till synes 
resurssvag grupp människor fi ck ett sådant infl ytande.

Två av landskapssystemets områden var särskilt viktiga för ornitologin: 
Oset och Kvismaren. Oset vid staden Örebros baksida mot Hjälmaren blev 
ett fågelskyddat område betydligt tidigare än Kvismarens sjöbottnar.

Förändrade landskap och biotoper
Landskapsförändringarna när våtängarna dikades ut förändrade radikalt 
levnadsbetingelserna för fågellivet i området. Dränerade fält med monoku-
turer gjorde att vissa fågelarter reducerades drastiskt eftersom deras biotoper 
försvann.

Fågelsjöarna och jordbruket
Fågelfaunan vid slättsjöarna i Svea- och Götaland har genomgått stora för-
ändringar under de senaste seklen. Många arter av fåglar har först under 
1900-talet tagit dessa trakter i besittning. Skrattmåsen är t.ex. en sentida 
invandrare. De första exemplaren kom till Gotland runt år 1800, till Horn-
borgasjön kom den i början av 1890-talet och till Tåkern 1894. Under 
1900-talet har den spridit sig gradvis norrut och i norra Lappland etablerades 
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den under 1960-talet.557 Andra sentida invandrare är olika doppingarter. 
Gråhakedopping rapporterades först från Öland och Gotland vid mitten av 
1800-talet558 och svarthakedoppingens första kända häckning ägde rum i 
Skåne 1927.559 I dagens slättsjöbiotoper är sothönan mycket vanlig. Denna 
art har ökat i numerär och spridning, likt många andra slättsjöarter sedan 
mitten av 1800-talet.560

Förändringar i fågelfaunans sammansättning har fortgått och arter har 
kommit och gått. De arter som försvunnit har antingen varit utsatta för ett 
hårt jakttryck eller drabbats av förändrade biotoper, såsom mellanspetten 
som kräver gammal ekskog för att trivas. Det går också att konstatera att 
många arter tillkommit i det nya landskapet. Förklaringarna till detta är 
inte lika entydiga i ornitologisk litteratur. Den nutida ökningen av trana och 
gås förklaras av att jakten minskat eller upphört. Dessutom anses också de 
biotopförbättringar som skett på fåglarnas rastlokaler som viktiga i sam-
manhanget.561

Många fågelarter har försvunnit beroende på jordbrukets förändrade 
produktion och markanvändning. Sänkningarna av de tre stora slättsjöarna 
Tåkern, Hornborgasjön och Kvismaren innebar förändrade villkor för få-
gellivet och nya faunasammansättningar. För att öka vår kunskap om de 
ekologiska effekterna på sänkta slättsjöar skall vi göra en kort utfl ykt till 
Tåkern och Hornborgasjön. 

Mellan åren 1842 och 1844 sänktes Tåkern med 1,7 meter varvid åker-
marken utökades med 2000 hektar. Sjöns medelvattendjup sjönk därmed 
från 2,7 meter till 1 meter. Vattenmagasineringskapaciteten försämrades 
runt sjön på grund av täck- och skogsdikningar och området drabbades av 
tilltagande översvämningar under första hälften av 1900-talet. För att lösa 
dessa problem reglerades Tåkern från och med 1967.562

Alla de fågelarter som är kännetecknande för det öppna vattnet i Tåkern 
invandrade efter sänkningen. Skrattmås, svarthakedopping och rördrom är 
infl yttade efter avtappningen och med mycket stor säkerhet har arter som 

557 Bylin, Kjell, Svensson, Lars och Delin, Håkan (1978), Sveriges fåglar: aktuell 
översikt över deras utbredning, numerär och fl yttning samt något om svensk or-
nitologi, s. 119.
558 Ibid., s. 35.
559 Ibid., s. 36.
560 Ibid., s. 89.
561 Se t.ex. Sjöstedt, Erik (1997), ”Tran- och gåsprojekt i Kvismaren”, i Fåglar i 
Kvismaren. Årsskrift 1996. Meddelande nr 95 från Kvismare fågelstation, s. 6 ff, 
och Sjöstedt, Erik (2002), ”Betydelsen av biotopförbättringar för Kvismarens gäss 
och tranor” i Fåglar i Kvismaren. Årsskrift 2001. Meddelande nr 120 från Kvismare 
fågelstation, 2002, s. 2 ff.
562 Ekstam, Urban (1975), ”Förändringar av fågelfauna och miljö i och vid Tåkern 
1850–1974” i Vår Fågelvärld 34, 4, 1975, s. 268 f.
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knölsvan, skäggdopping, brunand och sothöna också etablerat sig i sjön 
efter mitten av 1800-talet. I det grunda vattnet med den plana sjöbottnen 
gynnas kransalger som utgör en viktig födosöksplats för vissa fåglar, betande 
eller fi skätande. Men om sjön bottenfryser blir denna monokultur utslagen 
och fågelstammarna minskar som en följd av detta. Tåkerns vassbälte växer 
kontinuerligt och har gynnats av att vassen vid torråren har kunnat gro med 
frön på den nakna sjöbottnen. De fåglar som uppehåller sig vid vasskanten 
har gynnats: rördrom, trastsångare och skäggmes. Tåkerns reglering och den 
snabba förändringen av jordbruket medförde att standängarna varken över-
svämmades eller betades. Vid mitten av 1970-talet var tillståndet sådant att 
fåglar som var beroende av denna biotop, vadare som till exempel tofsvipa, 
storspov, enkelbeckasin och kärrsnäppa, minskade snabbt. Av andra fågelar-
ter missgynnades gulärla och sädesärla av denna biotopförändring.563

Hornborgasjöns sänkningar medförde liknande förändringar för fågelli-
vet. På 1860-talet invandrade både knölsvan och sothöna, till en början i litet 
antal. Under 1800-talets sista decennier medförde de grunda vattenförhål-
landena att simfåglarna svan och brunand samt även skrattmås dominerade 
sjöns fågelliv. När kärrmarkerna vid sjön torkade ut reducerades vadar-
fåglarna brushane, ljungpipare, kornknarr, dubbelbeckasin, enkelbeckasin. 
Grönbena och storspov minskade kraftigt. Hornborgasjöns sista sänkning på 
1930-talet innebar en stor försämring av simfåglarnas förutsättningar. Under 
några år på 1930-talet såg dock trakten ett vadarfågelliv som inte synts sedan 
mitten av 1800-talet. Detta uppsving blev mycket kortlivat.564

I området runt Kvismaren har förändringar i fågelfaunan ägt rum på ett 
likartat sätt. Vid sekelskiftet 1900 saknades rördrommen och knölsvanen 
var då en nykomling.565 Från 1920-talet och framåt fi nns Kvismareområdets 
fågelliv beskrivet. Det var fågelskådarpionjären Erik Rosenberg som satte 
sjösänkningsområdets fågellokaler på den litterära kartan med boken Oset 
och Kvismaren, som utkom för första gången 1934. I åtta kapitel tar förfat-
taren där med sig läsaren på strövtåg i landskapet och vi får stifta närmare 
bekantskap med rördrom, blå kärrhök, sorkar och andra djur.566 Sjöområdet 
hölls då fortfarande öppet genom slåtter, vasstäkt och bete. Olika änder som 
gräsand, kricka, årta, brunand och skedand häckade regelbundet. Viggen var 
en nykomling 1924 medan knölsvanen hade häckat sedan sekelskiftet. Vat-
tenrall och sothöns fanns i stora mängder. Under 1920-talet förekom även 
stora mängder vadare. Grönbena, brushane och kärrsnäppa fanns som häck-
fåglar. Skrattmåsen etablerades också som häckfågel vid denna tid. Antalet 

563 Ibid., s. 275 ff.
564 Söderberg (1947), s. 8 f.
565 Gyllin och Källander (1977), s. 111 ff.
566 Rosenberg, Erik (1934), Oset och Kvismaren: Strövtåg och studier i mellans-
venska fågelmarker.

Jörgen manus19.indd   185Jörgen manus19.indd   185 07-05-02   12.39.5907-05-02   12.39.59



186

fåglar var mycket stort under vår och höst då området översvämmades av 
stora mängder rastande sjöfåglar. I området häckade också fl era par av både 
brun och blå kärrhök. När slåttern upphörde på 1930-talet skedde en snabb 
nedgång för sjöfåglarna och vadarna. Även om nya arter etablerade sig, som 
gräshoppsångaren som trivs i igenväxande marker, var det bara under vårens 
översvämningar som Kvismaren levde upp som fågellokal under 1940- och 
1950-talen. Vassen tog snabbt över detta landskap. Det var endast på mad-
marken runt Hammarkanalen i Östra Kvismaren, som det efter vårfl oden 
fanns ett någorlunda rikt fågelliv.567

Kvismaren återuppstod som sjön under vårfl oderna. Foto: Sam Lindskog. Örebro 
läns museums arkiv

Sänkningen förkortade Kvismarens livslängd med fl era tusen år. Den del av 
sjön som blev kvar efter sänkningen blev en i det närmaste idealisk biotop för 
simänder. Sådana landskapstyper tas på några decennier över av framförallt 
bladvass. Om vattenståndet är en meter eller mindre växer sjöarna snabbt 
igen och redan efter några decennier är de inte längre goda lokaler för dessa 
simänder.568 Det var därför mycket tydliga biotop- och faunaförändringar 
som märktes vid 1900-talets mitt. Området runt sjöbottnarna hade under 
de första decennierna av 1900-talet haft ett förhållandevis rikt fågelliv. Det 
förändrades emellertid snabbt då slåtter, bete och vasstäkt upphörde sam-

567 Gyllin och Källander (1977), s. 111 ff.
568 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (1995), s. 10.
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tidigt som det ringa vattendjupet gjorde att Kvismaren snabbt växte igen. 
Vid mitten av seklet levde minnet av det tidigare rika fågellivet kvar och 
förmedlades till nya ornitologer genom Erik Rosenbergs skildringar.

Det verkar alltså som om de stora dikningarna som ägde rum i 1800-
talets jordbruksland tillfälligtvis skapade större arealer lämplig biotop för 
våtmarksfåglarna. En lång rad av våtmarksarter rapporterades också som ny-
tillskott i faunan under 1800-talet. Under de ofta decennielånga processerna 
ökade, såsom var fallet till exempel vid Mosjöns första sänkning, arealen 
fågelvänlig våtmark. Det vill säga att resterna av den gamla sjön var så grund 
att hela restområdet förvandlades till våtmark. Vi vet inte med bestämdhet 
hur denna biotopomvandling gick till, men min tolkning av faunaföränd-
ringarna är att både populationernas storlek och artsammansättningen av 
våtmarksfåglarna som den första ornitologin mötte, och därmed fått efter-
världen att minnas, emanerar från en speciell, och faktiskt kortvarig, period 
i jordbrukets och landskapets historia: övergången mellan det extensiva 
jordbruket till tidig modernisering av åkrarnas brukande. Denna period är 
en mikroskopiskt kort del av en sjös, eller våtmarks, liv.

Kvismaren och Oset efter sjösänkningen
Kvismaren fortfor under 1900-talets första decennier tidvis att vara en få-
gelrik sjö. Detta berodde på samspelet mellan naturkrafter och mänsklig 
verksamhet. Sjösänkningen hade inte tömt hela Kvismaren. Efter sänkningen 
fanns en liten göl av öppet vatten kvar.569 Men det var översvämningarna som 
ledde till att sjöarna tidvis återuppstod, som skapade förutsättningarna för 
den stora mängden av fåglar som utnyttjade området som rastlokal.

Fågellivet var egentligen en följd av att även sjöbottenområdet fortsatte att 
brukas. Det vill säga att ängsmarkernas biotop fl yttade in på sjöbottnarna. 
Långt inpå 1920-talet förekom slåtter på starr- och gräsängarna. Även frä-
kenmaderna längre ut i sjön slogs om hösten. Erik Rosenberg har vittnat om 
stora gräsauktioner vid Nynäs, Öknas och Hammars Sjöland där bönderna 
slog höet i det fotsdjupa vattnet och lastade det på skrindorna, vilka drogs 
av oxar.570 

En allmänt förekommande vasslåtter skapade då de fria ytor som senare 
tiders naturvård eftersträvat. Vassen användes huvudsakligen till tillverkning 
av reveteringsmattor, mattor att användas vid husbyggnad för att ge stadga 
och fi xera vid gjutningar. På grund av nya byggnadsmetoder minskade ef-
terfrågan på vassmattor och 1943 slog fabriken intill Kvismaren igen.571 
Därefter minskade de fria ytorna snabbt.

569 Saxon (1935), s. 5.
570 Rosenberg, Erik (1971), ”Vägen till fåglarna” i Verksamheten vid Kvismare 
fågelstation 1970. Meddelande nr 17 från Kvismare fågelstation, s. 9 ff.
571 Vassen slogs av folk från trakten vilka betalade en avgift till markägaren. Vas-

Jörgen manus19.indd   187Jörgen manus19.indd   187 07-05-02   12.40.0307-05-02   12.40.03



188

Erik Rosenberg såg hur området förändrades. Vassen spred sig och, som 
han påpekade, den från Holland importerade foderväxten jättegröe bredde 
ut sig över stora ytor. Jättegröen var i sig landbildande. Detta gjorde att 
simfåglarnas och andra våtmarksfåglars biotoper försvann under perioden 
1930-1960. Ornitologerna såg hur det tidigare så rika fågellivet utarmades 
under dessa decennier.572 Osetområdet, Svartåns mynning i den grunda vik 
av Hjälmaren som kallas Hemfjärden, hade efter sänkningen av Hjälmaren 
blivit en sumpig ”avkrok”. Det växte upp en snårig strandskog, men det var 
vassen som dominerade området.573 Alldeles vid stadens port fanns alltså ett 
rikt fågelliv som uppmärksammades några decennier in på 1900-talet.

Våtmarkens nya aktörer
Redan under början av 1900-talet blev det möjligt att avsätta, lagskydda, 
vissa områden som ansågs ha skyddsvärd natur. Om det inte kom i konfl ikt 
med ekonomiska intressen. Men våtmarken bar på andra värden och det 
blev ornitologerna som såg till att också dessa togs med i beräkningen då 
landskapssystemet ändrades.

Ny värdering av våtmarken
Naturvårdens företrädare hade tidigt påpekat att utdikningen av våtmar-
kerna var skadliga för en mängd djurarter. Samma år som sänkningen av 
Hjälmaren påbörjades hade P A Sandberg skrivit i Svenska Jägareförbundets 
tidskrift om att diknings- och sänkningsföretagen förstörde betingelserna för 
våtmarkens djurliv.574 Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) naturskydds-
kommitté var 1905 kritisk till exploateringen av fågelrika slättsjöar. Kom-
mittén föreslog att också naturskyddshänsyn fortsättningsvis skulle vägas in 
när ytterligare sjösänkningar var i fråga. Som det tunga argumentet anfördes 
dock den tvivelaktiga ekonomiska lönsamheten i sådana projekt. 1907 års 
naturskyddsutredning hade inte heller valt att gå i konfrontation med de 
ekonomiska intressen som ville exploatera våtmarksområdena.575 Men i 
takt med jordbrukets minskande betydelse växte alternativa värderingar av 
våtmarken fram och fi ck gradvis ett allt större infl ytande.

sen forslades sedan till vassfabriken i Hidingsta i närheten där kvinnliga arbetare 
vävde mattor av den. Vass kunde även skäras för att läggas till tak. Bäck, Lennart 
(2001), ”Vassfabriken i Hidingsta” i Lokalhistorisk läsning för Örebro län Nr 6, 
2001, s. 20–33.
572 Rosenberg (1971), s. 10 f.
573 Erik Rosenbergs personarkiv, (ACÖ), AI:1. Vol. 7. Odaterat manuskript ”Vad 
är meningen med den här fågelparken”.
574 Haraldsson, Désirée (1987), Skydda vår natur! Svenska naturskyddsförening-
ens framväxt och tidiga utveckling, s. 51.
575 Ibid., s. 89–102. 
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Dräneringar av våtmarker har varit en global företeelse. Så har även 
den förändrade värderingen av dem varit. Våtmarkernas positiva betydelse 
började på allvar uppmärksammas vid mitten av 1900-talet. Benämningen 
våtmark som är en översättning av det engelska ”wetlands” dyker då upp 
och ersätter på några decennier äldre och mer negativt laddade benämningar 
såsom sumpmark och träsk.576 Vid konferensen Project MAR år 1962, som 
ägde rum i södra Frankrike intill våtmarken Camargue, antogs ett program 
för att inventera och bevara Europas och Nordafrikas våtmarker. Många av 
presentationerna vid konferensen behandlade restaurering av våtmarksom-
råden, d.v.s. att skapa lämpliga biotoper för i första hand våtmarksfåglar. 
Konferensen antog 13 rekommendationer för framtida arbete. Nu gällde det 
att förändra den traditionellt så negativa bilden av våtmarker. Våtmarkerna 
tillerkändes positiva värden såsom biologiska, vetenskapliga, kulturella, eko-
nomiska och rekreationsvärden. Det borde skapas våtmarksreservat eftersom 
denna naturtyp var så hotad. Våtmarksbiotoper ansågs också kunna skötas 
av människor. Skötselplaner och tekniska lösningar för våtmarker skulle vila 
på ekologisk och praktisk kunskap för att få så stor variation i växt- och 
djurliv som möjligt. Förhållandet för fl yttfåglar var också en internationell 
angelägenhet, fastslogs det.577

Efter en inventering av europeiska och nordafrikanska våtmarksområden 
hade 1965 200 områden valts ut som särskilt värdefulla. Områdena hade 
också delats in i A- och B-områden, där A-områden var av särskild vikt för 
bevarandet av våtmarksfåglar. I Sverige fanns enbart A-områden och de var 

576 Vileisis (1997), s. 209 f. I svenska akademiens ordlista dyker uttrycket våtmark 
upp första gången i den nionde upplagan som gavs ut 1950. Svenska Akademiens 
ordlista över svenska språket.
577 Project MAR: s 13 rekommendationer var, i sammandrag: 1 Att arbeta för upp-
lysning om de biologiska värdena för att motverka den traditionellt negativa bilden 
av våtmarken. 2. Skapa våtmarksreservat. 3. Även naturvärden och den biologiska 
produktiviteten skulle vägas innan utdikningar godkändes. 4. Ekologiskt kunniga 
borde fi nnas att tillgå för de beslutande organen i varje land.  5. Undersökningar 
om och av de fåglar som hade Medelhavsområdet som vinterkvarter borde komma 
till stånd. 6. En grundläggande guide för legala och administrativa åtgärder för 
våtmarksskydd borde tas fram. 7. Eftersom majoriteten av våtmarksreservaten 
bedömdes vara ekologiskt instabila skulle skötselplaner tas fram som var baserade 
på ekologisk och praktisk kunskap. 8. Ekologer och naturvårdare borde i ett tidigt 
stadium konsulteras vid konstruktion av våtmarker.  9. Verka för en inventering 
av skyddsvärda våtmarker i Europa och Nordafrika för att i framtiden kunna 
formulera en internationell våtmarkskonvention. 10. På grund av fl yttfåglar var 
våtmarker av internationell betydelse. 11. Våtmarkens stora värden för människor 
skulle uppmärksammas i Europarådet. 12. Nationella eller regionala konferenser 
borde hållas för att involvera andra intressenter såsom turism, rekreation, mark-
planering, jordbruk m m. 13. Hotet om vattenförorening i våtmarksområden skulle 
uppmärksammas. Project Mar:The Conservation and Management of Temperate 
Marshes, Bogs and Other Wetlands (1964), s. 10, 26 ff.
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17 till antalet. Kvismaren och Hjälstaviken i Mälaren var de enda lokalerna 
i Svealand, men både Hornborgasjön och Tåkern var upptagna på listan.578 
Detta kom redan på 1960-talet att bli ett viktigt argument för drivandet av 
restaureringen av Kvismaren.

”Convention on Wetlands”, ibland kallad Ramsar-listan efter staden 
Ramsar i Iran där den tillkom 1972, fi ck ett viktigt värde för fågelskyddet 
i Kvismaren. Sverige undertecknade listan den 5 december 1974. Våtmar-
ken tillerkänns i denna konvention grundläggande betydelse för ekologin, 
som regulator för vattensystem samt ansågs betydelsefull för sin växt- och 
djurvärld, speciellt för våtmarkens fåglar. I konventionen omtalas också att 
som våtmark räknas både naturliga och mänskligt konstruerade marker. 
De grundläggande rekommendationerna från Projekt MAR konferensen 
återfi nns också.579

Kvismaren fanns alltså med på listan redan vid undertecknandet av kon-
ventionen.580 Vid beslutet 1978 om att göra Kvismareområdet till naturre-
servat och vid senare utvidgningar återkommer hänvisningar till att Sverige 
förbundit sig att skydda detta område enligt denna konvention.581 Den inter-
nationella uppmärksamhet som på detta sätt riktades mot Närkes våtmarker 
bildar en viktig bakgrund till det lokala agerandet.  Observera att man i 
konventionen accepterar att man med mänsklig hand skapar och underhåller 
de för våtmarksfåglarna lämpliga biotoperna. Detta är alltså ett synsätt och 
praktik som skiljer sig från tanken om ”orörd natur” som varit förhärskande 
vid så många naturreservat både i Sverige och annorstädes.

Ornitologin och naturskydd
Det är alltså ornitologer som är detta avsnitts drivande aktörer. De har sina 
historiska rötter i 1800-talets naturskyddsrörelse. På samma sätt som i andra 
länder vilade denna rörelse på en naturvetenskaplig bas och på tanken att 
allt i naturen hängde ihop. Denna utvecklades under 1800-talet parallellt 
med djurskyddsrörelsen. Djuren både kunde och borde skyddas av fl era skäl; 
religiösa, moraliska och ekonomiska. Djur, och så småningom även natur 
och växter, kom att anses behöva skyddas för sin egen skull.582

578 Olney, P. J. S. (1965), Project Mar: The Conservation and Management of 
Temperate Marshes, Bogs and Other Wetlands, s. 8, 10, 78 ff.
579 Konvention om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet såsom livs-
miljö för våtmarksfåglar. Ramsar den 2 februari 1971. (1975).
580 År 2003 har Sverige anmält 51 våtmarksområden tillsammans omfattande 
514 500 hektar till Ramsarlistan. The Annotated Ramsar List: Sweden. Källa: 
http://ramsar.org/profi le/profi les_sweden.htm. Hämtad 2006 12 28.
581 Naturenheten vid länsstyrelsen i Örebro, (LSÖ). Beslut om bildandet av Kvis-
marens naturreservat 21/4 1978, utvidgningsbeslut 21/12 1979, 15/1 1982, 26/4 
1996.
582 Haraldsson (1987), s. 45 ff.

Jörgen manus19.indd   190Jörgen manus19.indd   190 07-05-02   12.40.0507-05-02   12.40.05



191

Upplysning och utbildning av människor var drivkraften bakom bildandet 
av Sällskapet Småfåglarnas Vänner i Göteborg 1869. Föreningen verkade 
för upplysning och propaganda, främst bland skolbarn, om småfåglarnas 
nytta och behov av skydd. Man planterade träd i föreningens regi för att 
öka småfåglarnas trivsel.583

Under 1870-talet gjordes fl era försök till att införa fågelskydd i lag, vilket 
dock misslyckades. Genom att naturvänner köpte in vissa områden skapades 
ändå under slutet av 1800-talet fl era fågelskyddsområden. Stora Karlsö vid 
Gotland som började köpas upp 1880 av en samling naturvänner, utgör det 
kanske mest kända exemplet. I åtgärderna ingick också att genom aktiva 
åtgärder rekonstruera förhållandena på ön som betats hårt av får. Andra 
platser som vid samma tid uppmärksammades och skyddades från jakt var 
Måkläppen vid Falsterbo och Källskären utanför Nyköping.584 Fågelskå-
darna kom också att vara betydelsefulla i Svenska Naturskyddsföreningen, 
som bildades 1909.585

Vår Fågelvärld började ges ut 1942 av Svenska Naturskyddsföreningens 
fågelsektion som ombildades till Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) 
1945. Fågelstationer grundades i Ottenby på Öland 1946 och på Capri 1956. 
Antalet medlemmar i SOF växte och dessa var delaktiga i datainsamlingen 
av fågelförekomst och numerär vilket ökade kunskapen om fågelfaunan i 
Sverige. Deras forskningsresultat publicerades i ett ökat antal naturveten-
skapliga tidskrifter.586 Ornitologin blev under 1900-talets senare hälft en del 
av den accepterade vetenskapen. Från att i början av 1900-talet betraktats av 
biologer som något som var bäst lämpat för skolpojkar och fågelfotografer 
kom den att bli ett eget vedertaget forskningsfält. 587 En av dem som kom att 
betyda oerhört mycket för acceptansen av ornitologiska fältstudier var den 
tidigare nämnde örebroaren Erik Rosenberg.588 

Fåglarna vid stadens baksida
Staden Örebro hade från början varit motståndare till sänkningsplanerna av 
Hjälmaren men fördelarna blev efter hand allt mer uppenbara. Sänkningen 
möjliggjorde att staden expanderade geografi skt. Före sjösänkningen var 

583 Ibid., s. 49.
584 Stora Karlsö köptes upp till största delen av Carlsö jagt- och djurskydds-
förenings aktiebolag. I spetsen för detta stod possessionaten Willy Wöhler. Ibid., 
s. 53 f.
585 Ibid., s. 54.
586 Bylin, Svensson och Delin (1978), s. 239 ff.
587 Otterlind, Gunnar (1952), ”Erik Rosenberg och den unga ornitologgenera-
tionen”, i Curry-Lindahl, Kaj (red), Festskrift tillägnad Erik Rosenberg på 50-
årsdagen, s. 57 f.
588 Edberg (1988), För en biografi  över Erik Rosenberg, se Thor, Clas och Lahall, 
Jan-Peter (2002), Fågelliv betyder orden: vandringar i Erik Rosenbergs riken.
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stadens bebyggelse hänvisad till den i nord/sydlig riktning gående grusåsen. 
När de sanka områdena öster och väster om åsen torrlades efter sänkningen 
kunde staden expandera.589 Staden hade också en mycket snabb befolknings-
utveckling. Mellan 1890 och 1910, alltså omedelbart efter sänkningen, ökade 
befolkningen från 20 000 till 34 000 invånare.590

Oset och Erik Rosenberg

Trots närheten till vattnet har staden Örebros invånare under större delen 
av 1900-talet haft liten kontakt med sjön. Vattnet verkade avlägset även vid 
den elvaårige Erik Rosenbergs första besök och möte med staden Örebro 
på hösten 1912. Han skriver själv att det var tre saker han såg fram emot 
att se, slottet, Engelbrektstatyn och Hjälmaren. De första målen besöktes 
snabbt, medan däremot lät besöket vid Hjälmaren dröja till en dag i oktober 
samma år. I följe med sin far fanjunkaren Fridolf Rosenberg och en kollega 
till denne hade de gått ut till Lillåns mynning. Där såg Erik en kattuggla 
försvinna in i strandskogen. De talade också med en man som gick längs ån 
för att spana efter en drunknad. Av det öppna vattnet syntes intet genom 
den höga vassen.591

Erik kom redan efter en tid i staden att bli en mycket fl itig besökare i vas-
sarna på stadens öde sida. Där fanns ett rikt fågelliv för den ivrige betrakta-
ren. Biologiläraren Sven G:son Blomqvist hade kommit till Karolinska Lä-
roverket i Örebro 1915 och gjorde i sällskap med studenten Erik Rosenberg 
exkursioner i Oset och andra delar av Närke.592 Tillsammans publicerade de 
en artikel i Fauna och Flora om gjorda iakttagelser.593

589 Byggnadsnämnden i Örebro, (ÖSA), FI:1, s. 6 f.
590 William-Olsson, William och Hölcke, Olov (1949), Näringslivet i Örebro och 
stadens utveckling, s. 22.
591 Erik Rosenbergs personarkiv, (ACÖ), AI:1. Vol. 7. Odaterat manuskript, 
”Oset, Örebro läns nya naturreservat. Status och historik av  Erik Rosenberg”. 
592 Blomqvist, Sven G:son (1952), ”Erik Rosenberg som skolpojke”, i Curry-Lin-
dahl, Kaj (red), Festskrift tillägnad Erik Rosenberg på 50-årsdagen, s. 37 ff.
593 Blomqvist, Sven G:son och Rosenberg, Erik (1921), ”Om fågellivet vid Närikes 
slättsjöar”, i Fauna och Flora 16, 1,  1921.
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Porträtt av Erik Rosenberg 1936. Foto: Knut Borg. Örebro läns museums arkiv

Erik Rosenberg gjorde ett försök att påverka Osets status 1921 då han skrev 
om områdets fågelliv i lokaltidningen Nerikes Allehanda. I Oset fanns ett 
unikt fågelliv, påpekade han. Den blå kärrhöken häckade och rördrommen 
kunde återigen höras. Dessutom fanns den nyinfl yttade arten skrattmås. I 
denna artikel pläderade den då 18-årige Erik för att detta unika område, 
alldeles vid staden Örebro, borde skyddas och räddas undan ”kulturens 
vandalism och människans snöda vinning.”594 

Erik Rosenberg skrev ungefär 50 år senare att han och Sven G:son Blom-
qvist hade kontaktat zoologen Einar Lönnberg som fått Kungliga Veten-
skapsakademien att begära fridlysning av området.595 Bertil Geijer, som var 
en av medlemmarna i Ornitologiska Klubben i Örebro och sedermera stads-
jurist, skrev 1952 i den festskrift som gavs ut till Erik Rosenbergs 50-årsdag, 
att det var en lycklig slump att den som handlade ärendet i Örebro, länsas-

594 Nerikes Allehanda den 30/6 1921.
595 Erik Rosenberg blev 1920 uppkallad till slottet till länsassessorn Harald Ber-
gelin som då var i färd med att författa skrivelsen om jaktförbudet. De hade då 
diskuterat omfattningen av området. Erik Rosenbergs personarkiv, (ACÖ), AI:1.  
Vol. 7, Odaterat manuskript ”Oset, Örebro läns nya naturreservat. Status och 
historik”.
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sessorn, själv var en övertygad fågelvän.596 Den västra delen av Hemfjärden 
blev fridlyst för fågeljakt den 1 september 1921. Fridlysningen skulle gälla 
för fem år men kom sedan att förlängas fl era gånger.597

Fridlysningen av fågellivet vid Svartåns mynning hade en direkt koppling 
till tidens naturskyddssträvanden. Zoologiprofessorn Einar Lönnberg fanns 
med i många naturskyddssammanhang under 1900-talets början. Det var 
också han som startade den populärvetenskapliga publikationen Flora och 
Fauna 1906.598  Lönnberg var också en av tre som stod bakom 1907 års 
naturskyddsutredning i Kungliga Vetenskapsakademiens regi, den som ledde 
fram till 1909 års naturskyddslagstiftning.599

Tanken att skydda natur kring städerna hade drivits tidigare av personer 
anknutna till Svenska Naturskyddsföreningen (SNF). Ordföranden i SNF, 
Rutger Sernander, talade 1917 för vikten av att avsätta parkområden vid 
städerna för att skydda dessa åt människorna. Dessa parker kunde då få ett 
något svagare skydd än vad naturreservaten hade, menade han.600 Senare 
blev detta SNF:s uttalade politik under Sten Selanders ordförandeskap, 1936-
1947. Dennes tanke var att naturskydd skulle grundas på en humanistisk 
dimension. Natur skulle bevaras för människans skull.601

Redan under 1920-talet hade Erik Rosenberg idéer om att staden skulle 
kunna köpa in området för en fågelpark, men det skulle dröja inemot 20 år 
innan tankarna kunde realiseras.602

Staden Örebro köpte marken vid Oset 1941 för att anlägga en oljehamn, 
vilket paradoxalt nog öppnade möjligheterna för fågelvännerna. Örebro 
Biologiska Förening skickade en skrivelse till drätselkammaren 1942, och 
önskade att den mark som inte togs i anspråk av oljehamnen skulle bli 

596 Geijer, Bertil (1952), ”Erik Rosenbeg och fågelparken vid Oset”, i Curry-Lin-
dahl, Kaj (red), Festskrift tillägnad Erik Rosenberg på 50-årsdagen, s. 52.
597 Erik Rosenbergs personarkiv, (ACÖ), AI:1. Vol. 7, Odaterat manuskript ”Oset 
en handledning för OK-ciceroner”, författat vid mitten av 1950-talet.
598 Likt ett antal andra av naturskyddspionjärerna i Sverige var han både jägare 
och naturvärnsman. Lönnberg skrev ofta i Jägareförbundets tidskrift. Haraldsson 
(1987), s. 55.
599 Utredningen och lagstiftningen beskrivs av Désirée Haraldsson som defensiv. 
Naturskydd gick att tillämpa där inte några ekonomiska intressen stod på spel. 
Vetenskapsakademien tog också endast upp frågor om fridlysning och naturskydd 
om detta begärts av någon annan. Ibid., s. 94–105, 174.
600 Ibid., s. 187 ff.
601 Kylhammar, Martin (1990), Den okände Sten Selander: en borgerlig intel-
lektuell, s 92–125.
602 Redan 1927 gjorde han upp med fi skaren Berggren, att denne skulle spara 
skogen på Urholmen just med tanke på en framtida fågelpark. Erik Rosenbergs 
personarkiv, (ACÖ), AI:1. Vol. 7, Odaterat manuskript, ”Oset, Örebro läns nya 
naturreservat. Status och historik”.
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fågelskyddsområde. I skrivelsen hade påpekats att jaktskyddet haft en god 
inverkan på djurlivet men att det också borde göras positiva skyddsåtgärder. 
Området borde skyddas mot stadens växande verksamhet. Med sin rika få-
gelfauna var området lämpligt att avsättas till en fågelpark, i stil med utländ-
ska s.k. Vogelwarten eller Birdsanctuaries. Den skulle då bli den första av sitt 
slag i Sverige.603 Drätselkammaren, dåtidens kommunstyrelse, var positiv, om 
inte andra föreningar uteslöts. Naturskyddsföreningen menade i sitt yttrande 
att också de var positiva och framhöll i likhet med drätselkammaren att det 
vore olyckligt att upplåta området för endast en förenings medlemmar. Å 
andra sidan poängterades också att det var nödvändigt med restriktioner i 
tillträdet till området. Stadsfullmäktige beslöt, utan diskussioner, den 21 april 
1943 att fågelreservatet vid Oset skulle bildas.604 

Staden Örebro köpte 1941 större delen av Oset i syfte att bygga Oljehamnen. Fotot 
är från 1947. Foto: Sam Lindskog. Örebro läns museums arkiv

Fågelparken sköttes av den kommunala parkförvaltningen och ornitologin-
tressena i staden. Örebro Biologiska Förening var inblandad liksom Orni-
tologiska Klubben Örebro, bildad 1946. Denna var en sluten förening där 
medlemmar valdes in. En manlig ornitolog som sett minst 150 fåglar valdes 

603 Erik Rosenbergs personarkiv, (ACÖ), AI:1. Vol. 7. Odaterat manuskript ”Oset 
en handledning för OK-ciceroner”.
604 Stadsfullmäktige i Örebro, (ÖSA), AI:102. Protokoll den 21/4 1943.
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in, först på en prövotid.605 Stadens planteringsnämnd utförde större arbe-
ten som trädfällning, stängsling och dikesgrävning. Ornitologiska klubbens 
medlemmar stod för planteringar, vakthållning och mindre arbeten såsom 
vasslåtter och klorexutläggning.606 

Tanken att bilda parkområden för att skydda naturen vid städerna hade 
alltså funnits formulerad i fl era decennier när Fågelparken bildades. Fågel-
skådar- och naturskyddsintressena som innefattade rätt många prominenta 
namn, lyckades att freda ett i övrigt rätt ointressant sumpområde till fågel-
livets fromma. Ett gemensamt intresse fungerade som ett socialt kapital. Jag 
menar att vi här ser tydliga tecken på att ett nätverk varit i arbete.

Fågelparken och dess skötsel
Med hjälp av en handledning för Ornitologiska klubbens guider kan vi ta del 
av de planer man hade för området vid mitten av 1950-talet. Det ger både en 
bild av landskapets fysiska utseende och en bild av hur detta betraktades.

Ornitologiska klubben ordnade guidade turer varje söndag från mitten av 
april till mitten av september. Vandringen började vid soptippen där gruppen 
upplystes om parkens omfattning samt soptippens värde för fågelstudier på 
vintern. Man räknade vid denna tid med att soptippen skulle fungera fram till 
1962. Därefter skulle området förmodligen komma att bli industriområde, 
försett med en skyddsplantering mot Fågelparken och ån, spekulerades det. 
Den norra delen, på andra sidan Svartån, hade i princip lämnats orörd. Där 
häckade den bruna kärrhöken, ibland hördes rördrommen och någon gång 
iakttogs kungsfi skaren. Från den norra sidan hördes också vanligen säv- och 
rörsångare samt sävsparv. Vid Lillåns mynning fanns rall, rörhöna, sothöna 
och, påpekades det, en imponerande skrattmåskoloni.607

Vandringsvägen gick på den södra delen av Fågelparken och sägs i in-
struktionen erbjuda en riklig sävsångarkonsert. När gruppen kommit fram 
till den östra delen av Dungen, där biotopen var förbättrad med upphuggna 
gator, bärbuskar och planterade snår, kunde fågelsången avnjutas. Bete an-
vändes aktivt för att forma landskapet. Kärret vid Landfyren hade fått sitt 
utseende genom kreatursbetet. Åskådarna uppmanades där att lägga märke 
till skillnaden i vegetationen utanför och innanför stängslet för att kunna se 
betets goda inverkan på Fågelparken. Skogen invid kärret beskrevs som ej så 
lockande men där ämnade man skapa en lämplig madmiljö för vadare och 

605 Edberg (1988). Åke Pettersson menade i en intervju den 27/1 2005 att anled-
ningen till denna slutenhet var att inte få in några äggsamlare i föreningen, något 
som förekom vid denna tid.
606 Erik Rosenbergs personarkiv, (ACÖ), AI:1. Vol. 7. Odaterat manuskript ”Oset 
en handledning för OK-ciceroner”.
607 Ibid.
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andarter. Där fanns också härmsångare, men ciceronen uppmanades att kalla 
fågeln för bastardnäktergal eftersom ”det brukar imponera mer”.608

Vid den Nedre dungen var området spärrat för kreaturen för att området 
skulle få växa igen, möjligen också med hjälp av inplanteringar. Här skulle 
ciceronen också påpeka att det var stopp för tvåbenta besökare. Detta var 
den lämpligaste platsen för fågelstudier. Där, vid Udden och Ladviken, hade 
man skapat en öppen låglänt mad till fromma för rastande vadare och änder. 
Strandskogen var borthuggen och vegetationen hölls i schack med klorex. 
Man planerade också att ta bort delar av torven för att få fram lämpliga 
födosökningsplatser för vadarna. Efter midsommar släpptes djuren att beta 
vid Udden och under juli och augusti kunde man få se så gott som samt-
liga vadararter medan de gamla fåglarna ännu bar praktdräkt. Bland de 
vadararter som räknades upp i guiden nämndes också brushane. Ciceronen 
uppmanades nu att påpeka de utmärkta möjligheterna att lära känna olika 
andarters praktdräkter. Vid Ormesta holme kunde härmsångare (bastard-
näktergal) och somliga år näktergal höras.609

Ciceronen informerade om de bästa tidpunkterna för fågelstudier i parken.
På våren var islossningen gynnsam med änder i vakarna. Då erbjöds tillfälle 
att studera vipor och spovar. Våren var också en lämplig tid för att studera 
fågellivets ökning från dag till dag. Från slutet av maj till juni fanns alla 
sångarna, änder i praktdräkt och norrgående vadarsträck. Juni och juli var 
den artrikaste tiden. Besökaren kunde då få se kanske 60–70 fågelarter på en 
dag. Augusti bjöd på sydgående vadarsträck och september kunde vid gynn-
samma vindförhållanden erbjuda ett gott utbyte genom vråkarnas fl yttning. 
Ciceronen uppmanades att inte trötta nybörjare med för mycket detaljer eller 
arter. Fanns det en medvandrande expert bland besökarna kunde ciceronen 
passa på att diskutera med denne. För experten skulle arbetet med parken och 
resultatet av den 10-åriga skötselplanen framhållas. Ciceronen anmodades 
också göra reklam för Örebro Biologiska Förening.610

Att på det här sättet följa Ornitologiska Klubben Örebros guide runt om i 
Oset visar att den uppfostrande och sociala aspekten av parkbildandet slagit 
rot, åtminstone hos dessa entusiaster. Här var det fråga om att upplysa och 
fostra en betraktande syn på naturen, i första hand fågellivet. Ett nytt sätt 
att värdera landskapet var på väg att göra sitt intåg. För att få landskapet att 
passa fågellivet, det som var avsett att betraktas, skedde ett aktivt brukande 
och skötsel.

Tanken var att sköta Fågelparken så att det skapades goda förutsättningar 
för både människor och djur. Fåglarna skulle erhålla goda biotoper samtidigt 

608 Ibid.
609 Ibid.
610 Ibid.
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som allmänheten och de många biologiskt intresserade avsågs kunna röra 
sig i området utan att störa.

I dessa strävanden kom i dag otänkbara metoder att användas. Små vadare 
trivs inte vid igenvuxna stränder. För att bekämpa oönskad växtlighet och 
skapa de eftersträvade förhållandena för dessa fåglar användes, som vi sett, 
under en period växtgiftet klorex. Efter att ha röjt bort gräs och buskar på ett 
mindre strandparti hade man strött klorex som man fått av stadsträdgårds-
mästaren. Resultatet var mycket gott, ansåg man. Storsnäppor, brushanar i 
praktfulla fjäderrustningar, änder och krickor hade vid midsommartid setts 
på den behandlade platsen. För att kunna bereda plats för det stora antal 
fåglar som rastade vid Oset under fl yttningstiden önskade man att myndig-
heterna ställde ett större parti klorex till förfogande. Med hjälp av denna 
herbicid avsåg man att ”återställa strandlinjen i sitt gamla skick”.611

Fågelparkens tillkomst, på det ”värdelösa impedimentet” var ett exempel 
på att naturvård kunde förekomma där den inte krockade med en ekonomisk 
utveckling. Samtidigt var åtgärderna och sättet som våtmarken betraktades 
på nytt i den svenska kontexten.

Området fi ck tillträdesförbud. Inga mänskliga intrång, förutom de som 
skötseln eller vetenskapen krävde, accepterades. Detta är naturligtvis ur få-
gelskyddssynpunkt fullt i sin ordning. Det visar dock på en gammal konfl ikt 
inom naturvården där en riktning har velat bevara områden från mänsklig 
påverkan, ytterst för vetenskapliga syften där vetenskapsmännen var de 
enda som hade tillträde. Den andra huvudlinjen har varit att i stället bevara 
natur åt människan, där fritid och rekreation varit naturliga delar av beva-
randetanken.612

Från Fågelpark till naturreservat
Naturskyddstanken var etablerad bland dem som planerade för stadens fram-
tid 1955. I förslaget till generalplan för Örebro påpekas att, ”[m]ed tanke 
på det hänsynslösa sätt på vilket en rad av landets fågelsjöar och liknande 
områden fördärvats eller allvarligt skadats, måste det anses vara ett riksin-
tresse att det nu iordningställda reservatet vid Oset bevaras och skyddas för 
framtiden.”613 Oset, som tidigare betraktats som värdelös sumpmark, var nu 
alltså ett ”riksintresse”. Våtmarken var nu inte alltid ett värdelöst landskap 
som väntade på att förändras till något bättre. Det kunde också erbjuda 
värdefulla fågelbiotoper.

611 Erik Rosenbergs personarkiv, (ACÖ), AI:1. Vol. 7. Odaterat fragment till 
manuskript till skrivelse till Planteringsnämnden i Örebro.
612 För konfl iktlinjer kring dessa olika inriktningar under förra delen av svenskt 
1900-tal, se Haraldsson (1987).
613 Byggnadsnämnden, (ÖSA), FI:1. ”Förslag till generalplan för Örebro uppgjort 
på stadsplanekontoret i Örebro i februari 1955”, s. 50.

Jörgen manus19.indd   198Jörgen manus19.indd   198 07-05-02   12.40.1307-05-02   12.40.13



199

Frågan om områdets legala status hängde ihop med markägandet. Få-
gelparksbildandet hade varit möjligt att genomföra därför att det var ”det 
allmänna”, Örebro kommun, som då ägde marken. Staten var också en stor 
markägare i området. Regementet I 3 hade sitt övningsfält invid vattnet, 
vilket skulle bli betydelsefullt vid 1900-talets slut.

Ett hinder för fågelskådarintressena var att området Fittjeholmen i Fågel-
parken ägdes av affärsmannen Johan Behrn. Vid stadens 700-årsjubileum 
1965 donerades dock detta centrala område i Oset till staden. Området hade 
till dess fungerat som en enklav och hindrat planeringen av området. År 1968 
kom så länsstyrelsen i Örebro att förklara Oset som naturreservat.614

Under tiden förändrades området. Staden Örebros avlopp gick orenat ut 
i Hjälmaren till mitten av 1950-talet. Reningsverkets tillkomst 1955 med-
förde att sankängar byggdes bort. Soptippen stängdes 1969, sju år senare 
än ornitologerna förutspått, och fl yttades till ett annat strandnära område, 
Venan intill Rynningeviken några kilometer norrut. Soptippen schaktades 
över med jord och området försågs med planteringar, strövstigar och ut-
siktsplatser. Under 1974 anlades också en cykelväg från tippen, och förbi 
reservatet. Dessa åtgärder förändrade också förutsättningarna för fågellivet 
i Oset. Flera fågelarter hade använt tippen som matplats och anläggandet av 
cykelvägen hade inneburit dräneringar som gjorde att sankängarna torrlades 
ytterligare.615 

Ironiskt nog verkar det som om Oset faktiskt hade blivit en sämre plats 
för fågellivet efter det att det fått reservatsstatus. Det ansåg i alla fall den 
ornitologgeneration som tog vid efter pionjärerna.  De menade att området 
vid 1970-talets mitt hade förfallit som fågellokal. Åtgärder som genomförts 
hade vanligen underlättat för människor att använda området för rekreation 
i stället för att gynna fågellivet i Oset, ansåg de. Vid Kvismaren försiggick vid 
denna tid fågelskydd av en helt annan dignitet som de kunde jämföra med.

Kvismaren fram till 1970 – de första restaureringarna
Vi lämnar nu Oset vid Örebro för en stund och ser närmare på hur ett annat 
av sjösänkningen påverkat område blev omdefi nierat och tilldelat en ny roll. 
Detta avsnitt handlar om fågelskådande och om hur biotoperna i Kvismaren 
kom att förbättras för fågellivet fram till och med torrläggningen av Kvis-
maredalen i slutet av 1960-talet. 

614 Erik Rosenbergs personarkiv, (ACÖ), AI:1. Vol. 7. Odaterat  manuskript, 
”Oset, Örebro läns nya naturreservat. Status och historik av  Erik Rosenberg”. 
615 Sondell, Jan (1999a), ”Några tankar om Osetvakten” i Fåglar i Kvismaren. 
Årsskrift 1998. Meddelande nr 101 från Kvismare fågelstation, s. 22 f.
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Förutsättningarna
Fågelskådarna har varit närvarande vid Kvismaren sedan Erik Rosenbergs 
första besök 1919, men länge saknade han sällskap. Även om hans upptäckta 
fågelparadis snart besöktes av några av landets ornitologiska celebriteter var 
han under 1920-talet ändå i stort sett ensam som fågelskådare i Kvismaren. 
Från och med 1930-talet var det dock en ökande skara likasinnade som följde 
honom bland vassarna.616 

Med tiden blev närvaron mer organiserad. Redan 1953 hade Ornitologis-
ka klubben Örebro fått erbjudande av den dåvarande ägaren av Sörby Säteri, 
Knut Lindström, att disponera den då förfallna torparstugan Ängfallet, strax 
norr om Östra Kvismaren. Ett kamratgäng ungdomar, Lars Gotborn, Jan 
Sondell, Hans Källander med fl era, som senare också skulle kunna betecknas 
som en kärntrupp, arbetade från och med hösten 1954 under fl era år med 
att rusta upp stugan. Efter skolans slut vid lunchtid på lördagar cyklade de 
den 15 km långa vägen från Örebro till stugan som kom att bli den punkt 
varifrån det organiserade fågelskådandet vid Kvismaren utgick.617 

Fågelsjön
Kvismaredalen torrlades som vi vet med invallningar. Den första provin-
vallningen för torrläggningen utfördes på norra sidan av Östra Kvismaren. 
Genom denna konstruktion, som stod färdig 1957, blev det också möjligt 
att ta det första steget för att restaurera en bit av den gamla sjön. Vid denna 
tid var alltså ornitologin på frammarsch. Fågelparken vid Oset fungerade 
sedan länge och av allt att döma fanns en ornitologisk intressegemenskap 
etablerad. Den skulle komma till nytta när tillfälle gavs. Vid mitten av 1950-
talet hade fågelbiotoperna försämrats drastiskt vid Kvismaren och ingen fri 
vattenyta fanns kvar. Vassen hade, efter det att betet och slåttern upphört, 
tagit hela sjöbottnarna i besittning. Våtmarkens fåglar hade försvunnit, utom 
under vårens fl yttfågelsträckning då vårfl odens översvämningar medförde att 
sjöarna tillfälligt återuppstod.

En rad händelsekedjor öppnade dock nya aktionsmöjligheter. Någonstans 
här måste idén att utnyttja vattnet och översvämningarna som medaktör för 
att återskapa våtmark ha väckts. När det nu redan fanns en vall som skyd-
dade jordbruksmark mot översvämningar så behövdes bara en drygt två 
kilometer lång vall intill Kvismare kanal för att spara vårfl odens vatten till 
en levande våtmark. En förhållandevis liten och till synes resurssvag grupp 
som förenades av sitt intresse för fåglar lyckades med detta. Den första res-
taurerade delen av Kvismaren, Fågelsjön, stod klar 1960.

616 Rosenberg (1971), s. 5 ff.
617 Gotborn, Lars (1985), ”Fågelstationsbyggnaden Ängfallet under tre decen-
nier”, i Sondell, Jan (red), Kvismaren och fåglarna. 25 år med Kvismare fågelsta-
tion, s. 27 ff.
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Besluten hade fattats jämförelsevis snabbt. Landstinget i Örebro beslöt 
1959 att medlen för skottpengar på skadedjur skulle göras om till ett vilt- och 
naturvårdsanslag.618  Mot bakgrund av att det fanns medel att tillgå bildades 
Kvismarens vilt- och naturskyddsgrupp den 27 november 1959. I stadgarna 
anges att gruppen skall, i samråd med markägare, verka för en positiv natur-
vård inom Kvismareområdet. Den skulle också i görligaste mån söka bidrag 
från allmänna institutioner, myndigheter eller enskilda. Gruppen skulle ha 
sitt säte i Örebro och dess adress skulle vara länets naturvårdskonsulents, 
en tjänst som upprätthölls av Erik Rosenberg.619

Erik Rosenberg var naturligtvis en av de sju närvarande vid det första 
mötet.620 En annan närvarande var den fågelintresserade lantbrukaren Sven 
Ryman, bosatt på Öhns gård och ägare av gammal sjöbotten.621 I samarbets-
avtalet med den största markägaren, ägaren av Sörby säteri, Hans Fischer, 
fi nns en programförklaring. Målet var att förbättra betingelserna för sjöfågel 
genom att hålla kvar vatten i en del av den gamla Kvismaren och återställa 
igenvuxna vattenytor. Andra fågelbefrämjande åtgärder som planerades var 
att röja gator i vassen och uppföra mindre holmar. För att främja fi sket 
skulle man se till att det fanns utlopp från djupgölarna till kanalen. Allt 
arbete utfördes på egen bekostnad eller med donerade medel. Gruppen för-
utsatte, understruket också i originalet, att markägaren inte bedrev eller tillät 
fågeljakt inom reservatet.622 Att uttrycket reservatet används är förstås ett 

618 I en PM från tidigast 1968 presenterades restaureringsidéen som Erik Ro-
senbergs. Landstinget hade dittills gett anslag till att betala ut skottpengar på det 
som ansågs som skadedjur. Anslaget uppgick då till 35 000 kronor, men endast 20 
–25 000kronor brukade förbrukas. Erik Rosenbergs vän, chefredaktören Gustaf 
Ryman(s), hade föreslagit i landstinget 1958 att detta anslag skulle göras om till ett 
vilt- och naturvårdsanslag. Rymans motion hade avslagits med en rösts marginal, 
men frågan hade skickats på utredning och året därpå godkändes förslaget. Erik 
Rosenbergs personarkiv, (ACÖ), AI:1. Vol. 7. ”PM – Kvismareprojektet”.
619 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvis-
maredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3. ”Stadgar för 
Kvismarens vilt- och naturvårdsgrupp”.
620 Övriga närvarande var Knut Borg, Bertil Geijer, Yngve Nord, Karl Pettersson 
och Holger Viberg. Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar 
rörande Kvismaredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3. 
”Protokoll, hållet vid sammanträde med Kvismarens vilt- och naturvårdgrupp i Ön, 
Hidingsta, den 27 november 1959”. 
621 Sven Ryman var också revisor i styrelsen för Sjösänkningsbolaget från och 
med 1950. Thybell (1977), s. 126.
622 ”Till Herr Ingenjören Hans Fischer, Sörby säteri, Hidingsta” (Avskrift). Texten 
är daterad Örebro den 27/11 1959. Vid platsen för Fischers namnteckning står: 
”Förestående text godkännes som underlag för samarbetet mellan Sörby säteri och 
Kvismarens vilt- och naturvårdsgrupp. Sörby, Hidingsta den 30/11 1959”. Lant-
bruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvismaredalens 
och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3.
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uttryck för en viljeinriktning från de inblandades sida. Det dröjde till 1978 
då länsstyrelsen i Örebro för första gången gav en del av Kvismarens sjöbot-
tenområde naturreservatsstatus.

Man förband sig också att på eget initiativ, annars på markägarens upp-
maning, motverka skador som änder kunde orsaka på åkermarkerna i när-
heten. Detta skulle förstås inte kosta markägarna någonting. Uppräkningen 
av vad man förband sig att göra avslutades med en försäkran att försöka 
tillmötesgå de skäliga önskemål om reservatets skötsel som markägaren 
kunde ställa.623

Ett förslag till skyddsvall mot Kvismare kanal upprättades genast av Ingvar 
Andersson, sedermera lantbruksingenjör vid lantbruksnämnden i Örebro. 
Tanken var att kunna hålla en vattenhöjd på cirka 40 centimeter fram till 
mitten av juli månad. Av förslaget kan man utläsa att provinvallningen 
hade försetts med två pumphus. Genom att åtgärden klassades som ett 
provisorium behövde man inte ansöka om tillstånd från vattendomstolen. 
Vattengenomsläpp som tillät gäddyngel att passera skulle också konstrueras, 
föreslog Andersson.624

Beslutsförmågan och handlingskraften var alltså avsevärd. Starkt bidra-
gande till detta var uppenbarligen aktörernas institutionella förankring. De 
personer som ingick i gruppen var antingen etablerade i sin kraft av fågel-
kännare som Erik Rosenberg, markägare som Sven Ryman, eller ornitolog 
med hög tjänstemannabakgrund som Bertil Geijer.

 För att förankra frågan lokalt var den ornitologiskt intresserade markä-
garen Sven Ryman särskilt viktig. Han anges som den man som övertalade 
markägarna på den del av Östra Kvismarens sjöbottenområde som skulle bli 
Fågelsjön att gå med på detta projekt.625

623 Ibid.
624 Lantbruksnämnden i Örebro. Lantbruksingenjör. Handlingar rörande Kvis-
maredalens och Mosjöbottens vattenavledningsföretag, (LSÖ), FIV:3. ”P.M. ang. 
upprättat förslag till skyddsvall mot Kvismare kanal i enlighet med nedan angivna 
förutsättningar. Ingvar Andersson daterad Örebro den 16/1 1960. Det fi nns också 
en kartskiss: ”Förslag till skyddsvall mot Kvismare kanal för det område vilket är 
avsett att disponeras av Kvismarens vilt- och naturvårdsgrupp.  Örebro i dec. 1959. 
Enl. uppdrag Ingvar Andersson”
625 Erik Rosenbergs personarkiv, (ACÖ), AI:1. Vol. 7. ”PM – Kvismareprojek-
tet”.
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Rörsångaren trivs i Kvismarens vass. Foto: Kent Larsson

Kvismaren hade vid Fågelsjöns tillkomst växt igen helt och hållet. Den 2,4 
kilometer långa och 75 centimeter höga vallen mot Kvismare kanal upp-
fördes under vintern 1959–1960. Den sträckte sig ända från Öby kulle till 
Sörön. Meningen var att denna vall skulle hålla kvar vårfl odens vatten. För 
att också kunna släppa in vatten innanför vallen vid högvatten i kanalen 
konstruerades tre dammluckor, s.k. munkar. Senare under 1960-talet tillkom 
också ett svallbord, så att överskottsvatten skulle kunna rinna ut utan att 
skada vallarna. Den fria vattenytan och djupet i sjön blev emellertid inte så 
stort som önskat. I avsikt att förbättra förhållandena både för sjöfågel och 
fi sk grävdes en fyra meter bred och en och en halv meter djup ränna i nord- 
sydlig riktning under vintern 1962. Berget, en holme i sjön, kalhöggs för att 
bli häckplats åt måsar och änder.626

Växtligheten frodades i det grunda vattnet. Den allra största delen av 
Fågelsjön täcktes av bladvass men också kaveldun, säv och starr förekom 

626 Johannesson, Håkan (1970), ”Fågelsjön i Kvismaren 1960–1969” i Verksam-
heten vid Kvismare fågelstation 1969. Meddelande nr 15 från Kvismare fågelsta-
tion. s. 3 ff.
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rikligt. Redan under somrarna 1960–1962 bekämpades vassen med besprut-
ning och vasslåtter med traktor skedde vintrarna 1961–1962.627

Trots problem med oönskad växtlighet innebar Fågelsjön ett viktigt steg 
framåt för de ornitologiska intressena. Ett stort antal simfåglar häckade i den 
återskapade sjön och många arter rastade vid det nya vattenhålet. Att med 
mänsklig hand skapa fria vattenytor skulle komma att bli modellen för kom-
mande fågelvårdande åtgärder i Kvismaren. Det var ett aktivt restaurerande 
helt i linje med vad som uttrycktes i Project MAR vid samma tid.

Föreningen Kvismare Fågelstation
Vid det återskapade öppna vattnet Fågelsjön startade verksamheten vid 
Kvismare fågelstation våren 1961. Fågelstationen sköttes till en början av en 
liten grupp medlemmar i Närkes Fältbiologiska Ungdomsförening.628 Efter 
några år bildades en fristående förening, Föreningen Kvismare Fågelstation, 
(FKF). Första årsmötet hölls den 19 mars 1966 där ordföranden Jan Sondell 
informerade om biocidundersökningarnas fortskridande.629

Kvismarens fågelstation blev den första fågelstationen i inlandet.630 Hela 
FKF:s verksamhetstid har det varit självklart att praktiskt sköta Kvismare-
området så att så tjänliga biotoper som möjligt fi nns för slättsjöbiotopens 
fågelfauna. Underhåll av biotopen, hela tiden kallad naturvård, har därför 
också varit ett av föreningens huvudgöromål. Det var de praktiska frågorna 
om skötsel o.s.v. som behandlades på föreningens möten. Föreningens kärna 
har varit engagerad i restaureringsprocessen och reservatsbildandet men 
dessa kontakter har av allt att döma skett direkt med länsstyrelsen, som varit 
den myndighet som administrerat frågan. Världsnaturfonden, World Wide 
Fund for Nature, (WWF) har bidragit fi nansiellt vid den stora restaureringen 
av Rysjön och övrig verksamhet. Kontakterna med denna organisation och 
Naturvårdsverket skedde vanligen genom ordföranden Jan Sondell.631

627 Gotborn, Lars (1963), ”Inventering av Fågelsjön” i Verksamheten vid Kvismare 
fågelstation 1962. Meddelande nr 1 från Kvismare fågelstation. s. 14.
628 Sondell, Jan (1985), ”Verksamheten vid Kvismare Fågelstation under 25 år”, 
i Sondell, Jan (red), Kvismaren – och fåglarna. 25 år med Kvismare fågelstation, 
s. 20.
629 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Sammanträde den 23/10 
1966.
630 Gyllin, Roger (1971a), ”Kvismare fågelstation – 10 år” i Verksamheten vid 
Kvismare fågelstation 1970. Meddelande nr 17 från Kvismare fågelstation, s. 3 f.
631 Intervjuer med Åke Pettersson den 27/1 2005 och Jan Sondell den 25/3 
2006.
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Ringmärkningsarbetet har hela tiden varit ett viktigt inslag i FKFs verksamhet. 
Foto: Kent Larsson

Att lära sig naturvård
Att få till stånd och bibehålla de eftersträvade biotoperna har inneburit 
mycket arbete för dem som varit engagerade i fågelstationen. Likt områdets 
lantbrukare har de fått arbeta aktivt för att motverka oönskad växtlighet. 
De skapade öppna vattenytorna och strandmaderna växer snabbt igen, fram-
förallt av bladvass, kaveldun och gräset jättegröe. Det har krävts aktiva 
åtgärder för att försöka förhindra att oönskad växtlighet tagit över och på 
så vis försämrat eller förstört möjligheten för våtmarksfåglarna. Medlem-
marna i föreningen provade sig fram för att fi nna metoder att hålla efter 
oönskad vegetation och skapa goda förutsättningar för våtmarkens fåglar.
Naturvårdens metoder utvecklades och de utvärderades ständigt för att 
kunna förbättras.

Redan från allra första början bekämpades växtligheten i Fågelsjön med 
besprutning och slåtter.632 Vasslåtter vintertid var ett återkommande arbete. 
När inte isförhållandena medgav traktorslåtter fi ck arbetet göras manuellt. 
Den avslagna vassen kunde användas till att konstruera holmar lämpliga för 
fågellivet. Under vårvintern sattes också knipholkar och andkorgar ut. Kavel-

632 Johannesson (1970), s. 5.
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dunet bekämpades manuellt. De första åren skedde detta med lieslåtter. När 
en för frodig vegetation vid sidan av sjön ansågs försvåra inventeringarna 
kunde delar av den eldas bort under vårvintern. 633

Vassen bekämpades i början också genom besprutning som sköttes av 
personal vid fågelstationen. Flygbesprutning skedde 1967 av ett område 
längs med kanalen. Nya metoder prövades ständigt. Under senare delen av 
sommaren och hösten 1969 skedde slåtter med amfi biefordon. Detta ansågs 
som mycket lyckat, stora mängder vass hade slagits av och sedan eldats upp. 
Bekämpningen av kaveldun var dock mycket problematisk och vid 1960-ta-
lets slut kom man fram till att den bekämpades bäst med handryckning.634

Vasslåtter med lie i Fågelsjön 1973. Foto: Kent Larsson

Under 1970-talet föll besprutning som växtbekämpning bort. Stefan Thors-
sell konstaterade 1977 att besprutning som metod hade åstadkommit de 
eftersträvade fria vattenytorna men att metoden vid den tidpunkten hade 
kommit att ”betraktas med tveksamhet”.635

633 Johannesson, Håkan (1964), ”Inventeringen av Fågelsjön” i Verksamheten 
vid Kvismare fågelstation 1963. Meddelande nr 2 från Kvismare fågelstation, s. 31 
ff, Johannesson, Håkan (1965), ”Inventeringen av Fågelsjön” i Verksamheten vid 
Kvismare fågelstation 1964, s. 24 f,  Meddelande nr 3 från Kvismare fågelstation, 
s. 24, Thyselius, Bo (1966), ”Inventeringen av fågelsjön” i Verksamheten vid Kvis-
mare fågelstation 1965. Meddelande nr 5 från Kvismare fågelstation, 1966, s. 
40.
634 Johannesson (1970), s. 5.
635 Thorssell, Stefan (1977), ”Naturvårdssträvanden i Kvismaren” i Vår Fågelvärld 
36, 2, 1977, s. 119.
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Metoder för växtbekämpning prövades eller modifi erades också under 
det tidiga 1970-talet. Under 1972 slogs kaveldunet i Källviken i Fågelsjön 
återigen med lie då man tyckte sig se att det gett ett effektivare resultat än 
uppryckning med roten. Det avslagna området hade under det året sedan 
varit attraktivt för sumphöns och fl era vadararter. För att skapa fria vatteny-
tor gjordes under sommaren 1972 också försökssprängningar. Men då det 
konstaterades att dikesdynamit inte längre såldes, blev arbetena tidsödande. 
Med den typ sprängmedel som stod till buds var man tvungen att aptera 
tändhatt på varje enskild delladdning.636 Till säsongen 1974 planerades att 
använda ett specialanpassat slåtteraggregat på kaveldunet då man kunnat 
konstatera att kaveldunet borde slås under vattenytan.637

Kvismaren fungerade alltså vid denna tid som en slags försöksstation där 
praktiska skötselåtgärder genomfördes och utvärderades. Här gällde det att 
skaffa sig handfast kunskap om hur biotoperna skulle skötas för att erhålla 
önskat resultat.

Vägen till restaureringarna
Torrläggningen av Kvismaredalen runt 1970 förändrade snabbt villkoren 
för områdets fågelliv. Vårens översvämningar var borta och sjöbottnarna 
torkade upp ytterligare. Rätt snart skulle fågelskyddsintressena komma i 
konfl ikt med jordbruket som ville odla upp en del av sjöbottenområde, men  
Länsstyrelsens naturvårdsenhet och FKF hade andra planer.

Torrläggningen och reservatsfrågan
Fågelsjöns tillkomst innebar alltså att en del av Kvismaren blev sjö igen. 
Redan från mitten av 1960-talet fanns tanken på att återskapa också resten 
av Kvismarens fria vattenytor.638 Torrläggningsarbetena i Kvismaredalen 
innebar att restaureringarna av större områden kom upp på dagordningen. 
På årsmötet 1968 informerade Jan Sondell om att länsarkitekt Olle Karlsson 
hade fått i uppdrag att upprätta en naturvårdsplan för Kvismaren. Eftersom 

636 Sondell, Jan och Thorssell, Stefan (1973), ”Naturvårdsåtgärder i Kvismaren 
1972” i Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1972. Meddelande nr 20 från 
Kvismare fågelstation, s. 38.
637 Sondell, Jan och Thorssell, Stefan (1974), ”Naturvårdsåtgärder i Kvismaren 
1973” i Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1973. Meddelande nr 21 från 
Kvismare fågelstation, s. 40.
638 Detta märks vid ett möte med FKF i oktober 1966. Då diskuterades huruvida 
ett namnbyte på Fågelsjön skulle ske. Ornitologiska klubben Örebro hade föreslagit 
detta men hos FKF tyckte man att det inte fanns någon anledning att ta ställning 
i denna fråga förrän restaureringsarbetet vid Kvismaren var avslutat. Föreningen 
Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Protokoll den 23/10 1966.
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mötet ansåg att detta var ytterst lovvärt beslutades att föreningen skulle ge 
Karlsson allt tänkbart stöd.639

Inte förrän efter att torrläggningsarbetena i Kvismaredalen färdigställts 
kom FKF att agera för restaurering i större skala. I samband med att fören-
ingens styrelse informerades om ett remissvar om invallningarna som Jan 
Sondell författat och efter möten med markägare i augusti 1969, diskuterades 
enligt protokollet frågan om FKF:s relation till ortsbefolkningen. Tyvärr fi nns 
inte diskussionen återgiven i detalj, men det framgår ändå tydligt att förhål-
landet mellan naturvård och markägare var långt ifrån gnisselfritt. Flera av 
de närvarande styrelsemedlemmarna menade att restaureringsarbetet och den 
egna föreningens ställning i naturvårdsfrågan var känslig.640 Olle Karlsson 
hade blåfärgat stora arealer av Kvismaren på naturvårdsplanen vilket då 
hade väckt oro hos en lantbrukarbefolkning som hade andra relationer till 
vatten i Kvismaredalen än ornitologerna.641

Kvismaren, som under 1900-talets första decennier hade varit en sådan 
rik fågellokal och en guldgruva för den växande skaran ornitologer, hotades 
alltså av arbetena för den förbättrade torrläggningen. En av förutsättning-
arna för ornitologers och fåglars vistelse i Kvismaredalen var de årligen 
förekommande översvämningarna som var ett sådant gissel för jordbruket. 
Intressemotsättningen var uppenbar. Ornitologerna befarade att jordbru-
kare skulle ta tillfället i akt och utöka den odlade arealen. De för fåglarna 
så viktiga sanka ängs- och betesmarkerna riskerade att förvandlas till åkrar 
för stråsäd. Eftersom medelvattenståndet ute i de gamla sjöbottnarna skulle 
sjunka förutspåddes igenväxningen accelerera. FKF menade att denna ut-
veckling gick stick i stäv mot riksdagsbeslutet om torrläggningsföretaget från 
1962. I detta hade sagts att de gamla sjöbottnarna skulle lämnas i stort sett 
orörda för att tillgodose naturvårdens krav.642

Det kan tyckas paradoxalt att det var den pågående torrläggningen i 
Kvismaredalen som både gav förutsättningarna för restaureringen av sjöbot-
tenområdet och som hotade Kvismaren som fågellokal. Nu hotades Kvis-
marens kvarvarande våtmarksområde. Sjöbottnarna riskerade att torka ut 
och invallningarna gjorde att vårens översvämmade fl yttfågelsjöar skulle 
komma att försvinna. 

Några av jordägarna sade sig vilja utnyttja den förbättrade torrläggningen 
till att även odla upp en del av marken på det gamla sjöbottenområdet. In-
vallningsföretagen planerade att valla in cirka tio hektar sjöbottnen i Västra 
Kvismaren och 15 hektar i Östra Kvismaren. För Västra Kvismaren kunde 

639 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Årsmöte den 2/3 1968.
640 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Styrelsemöte den 23/8  
1969.
641 Intervju med Lars Johansson den 16/5 2006.
642 Kungl.Maj:ts proposition nr 196 år 1962, s. 6 f.
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förrättningsmannens förslag ändå accepteras, då det gav möjligheter att höja 
och reglera vattenståndet utan att stöta på hinder från berörda markägare, 
menade FKF:s ordförande Jan Sondell. För Östra Kvismaren var det däre-
mot ett oacceptabelt förslag som lagts. Fågellivet skulle skadas allvarligt om 
madmarken i den delen av sjön torrlades. Vallen befarades också användas 
som promenadväg, vilket innebar allvarliga störningar för fågellivet.643

Nu samlade ornitologerna sina allierade i ett försök att hejda en försäm-
ring av området som fågellokal.644 I en gemensam skrivelse, från Ornitolo-
giska Klubben i Örebro och Föreningen Kvismare Fågelstation undertecknad 
av Erik Rosenberg, Olle Karlsson och Jan Sondell riktad till länsstyrelsen i 
Örebro län, argumenterade man för att området skulle bli ett naturreservat.  
Kvismareområdet var en unik lokal som låg inom besöksavstånd från tätor-
terna Örebro, Kumla och Hallsberg. Slättsjöbiotopen hade nästan försvunnit 
genom de tidigare dikningsarbetena och området fanns med på MAR-listan. 
För att säkerställa de av landsting och stat gjorda och planerade naturvårds-
insatserna för Kvismaren, denna både internationellt och nationellt ytterst 
värdefulla slättsjöbiotop, borde området avsättas som naturreservat enligt 
naturvårdslagen. För att hejda uppodlingen önskade man att länsstyrelsen 
snarast borde utfärda ett interimistiskt förordnande.645

Länsstyrelsen ställde sig på ornitologernas sida och fattade beslut om 
ett tillfälligt naturreservat i mars 1971.646 Då hade länsstyrelsen utsatts för 
kraftiga påtryckningar från FKF:s ordförande. De lokala tjänstemännen be-
hövde upplysas om att de borde följa internationella åtaganden och tidigare 

643 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. ”Yttrande ang. invallnings-
företag rörande mark belägen utmed f d Kvismaresjöarna i Örebro län”. Från FKF 
undertecknat av ordf.  Jan Sondell, Örebro den 23/5 1969.
644 I protokoll från fågelstationskonferensen vid Falsterbo den 9–10/5 1970 rap-
porterade Jan Sondell att FKF nyligen begärt att Kvismaren skulle avsättas som 
naturreservat. Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Protokoll.
645 Därpå följer en uppräkning av vad man önskade skulle ingå i detta förbud. 
Odling, markbearbetning och dikning skulle inte få förekomma, ej heller skulle det 
vara tillåtet att avverka eller uppföra byggnader, upplåta jakträtten till annan person 
eller använda motorbåt. Restriktioner för allmänhetens nyttjande skulle omfatta 
förbud mot att skada eller förstöra naturföremål eller ytbildning, att bryta kvistar 
eller på annat sätt skada, såsom att plocka blommor. Dessutom poängterades även 
att ej heller allmänheten fi ck använda motorbåt. Föreningarna var också beredda 
att ta fram ytterligare material om området samt att medverka vid utformningen av 
reservatsföreskrifterna. Som bilagor till denna skrivelse skickades kartor och den 
av Olle Karlsson utformade preliminära Naturvårdsplanen för Kvismaren. Erik 
Rosenbergs personarkiv, (ACÖ), AI:1.Vol. 7. Utkast till skrivelse till Länsstyrelsen 
i Örebro län, ”Ang. avsättande av Kvismareområdet som naturreservat…”
646 Thorssell, Stefan (1972), ”Naturvårdshändelser i Kvismaren” i Verksamheten 
vid Kvismare fågelstation. Meddelande nr 18 från Kvismare fågelstation, 1972, 
s. 24.
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fattade beslut i frågan, påpekade han.647 När beslutet väl var fattat hade 
länsstyrelsen med sin betydande institutionella tyngd gjort sitt inträde i den 
naturvårdskoalition där tidigare idealistiska ornitologer ensamma huserat. 
Den förändrade värderingen av landskapet hade fått ett offi ciellt genomslag 
även lokalt. Med den långa historien om infl ytelserika och resursstarka ak-
törers insatser för att göra jordbruksmark av ”vattenskadade” och värdelösa 
stränder i minne är beslutet uppseendeväckande. Länsstyrelsens naturvårds-
enhet och FKF skulle nu komma att arbeta för samma vision; Kvismarens 
återupprättande som fågelsjö.

Men ornitologerna hade inte saknat institutionella resurser innan läns-
styrelsen gjorde sitt formella inträde i koalitionen. Flera viktiga personer var 
förenade genom sitt intresse för ornitologi. Olle Karlsson, länsarkitekten 
som upprättade naturvårdsplanen, var sedan länge involverad i fågelskydds-
arbete. Rolf Engwall som varit med i klubbstugan Ängfallet på 1950-talet 
arbetade vid 1970-talets början som byråchef på länsstyrelsen i Örebro.648 
Han hade också varit delaktig i kartläggningen av biotoperna i Kvismaren 
under 1970-talets början. Rolf Engwall blev invald som medlem i septem-
ber 1971.649 Han lämnade sedan föreningen på egen begäran vid årsskiftet 
1972/1973.650

Nu gällde det att dra in markägarna i koalitionen. Under våren 1971 
bildades en arbetsgrupp för att utforma ett förslag till naturreservat vid Kvis-
maren. Gruppen bestod av Olle Karlsson, länsarkitekt, som var ornitolog och 
engagerad i naturvårdssammanhang, Rolf Engwall, tjänsteman på länsstyrel-
sen som snart kom att rekryteras till föreningen, Jan Sondell, Åke Pettersson 
och Stefan Thorssell, de tre senare invalda medlemmar i FKF. Stefan Thorssell 
skulle komma att göra en av Naturvårdsverket begärd våtmarksinventering 
av Kvismaren. Utredningen hade förberetts av Rolf Engwall som hade gjort 
ett utkast och Olle Karlsson som fi ck i uppdrag att diskutera frågan på läns-
styrelsen för att kunna söka pengar från Naturvårdsverket. Då diskuterades 
också reservatets gränser. Särskilt poängterades att gården Öns betesmarker 
ej skulle omfattas av reservatet mot markägarens vilja. Ön ägdes vid den 
tiden av Sven Ryman, som i ett tidigare skede demonstrerat sin välvilliga 
inställning till ornitologerna. Vallarna föreslogs ligga inom reservatsgränsen 
med särskilda föreskrifter för områdena runt pumpstationerna så att dessa 
lätt skulle kunna skötas och underhållas. För Östra Kvismarens del beslöts 
att reservatsgränserna inom Hammars gård skulle fältrekognoseras i maj 
647 Intervju med Åke Pettersson, den 27/1 2005.
648 Gotborn (1985), s. 28. Gyllin, Roger (1972), ”Föreningen Kvismare fågelstation 
1971” i Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1971. Meddelande nr 18 från 
Kvismare fågelstation, s. 46.
649 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Styrelsemöte den 4/9 1971
650 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Möte den 1/1 1973.
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1971 innan man tog ställning till hur reservatsgränsen borde dras. Gruppens 
ambition var att ha ett slutgiltigt förslag om reservatet att lämna till läns-
styrelsen i september 1971.651 

Länsstyrelsen fi ck sedan under hösten 1971 ett anslag från naturvårds-
verket till utredningen om möjligheterna att reglera vattenståndet på sjö-
bottendelarna. Arbetet påbörjades också under hösten och i arbetsgruppen 
för detta ingick representanter för länsstyrelsen, lantbruksnämnden samt 
naturvårdsintressena.652

Markägarna träffade representanter för länsstyrelsen i oktober 1972. Det 
fanns då ingen som motsatte sig reservatsbildandet, men man ville diskutera 
gränsdragningen och skötselförslagen. Markägarna var villiga att delta i re-
servatets skötsel, om det inte innebar någon ekonomisk belastning för dem, 
sades det vid denna tid.653

Naturvårdsplanen 1972
Den ornitologiskt intresserade landskapsarkitekten Olle Karlsson presen-
terade en naturvårdsplan för Kvismaren i maj 1972. Planen beskrevs som 
utarbetad i nära samarbete med Erik Rosenberg. Kvismareområdet skulle 
skötas för att slå vakt om våtmarksfåglarnas villkor, allt i enlighet med 
MAR-listans mål. Här fastslogs att åtgärderna inte skulle påverka förhål-
landena för lantbruket utanför sjöbottnarnas område. Innanför dessa fi ck 
dock lantbruket foga sig i naturvårdens krav, menade han.654

I den situation som inträffat då åkermarken inte längre översvämmades 
var det av allra största vikt att restaureringar företogs för att säkerställa 
områdets fortsatta status som en viktig häcknings- och rastlokal för våt-
marksfåglar. I planen framhölls också att Kvismaren, på grund av närheten 
till tätorterna Örebro, Kumla och Hallsberg utgjorde ett viktigt utfl yktsmål 
för naturintresserade. Man avsåg att upprätta leder och utsiktsplatser i om-
rådet på ett sådant sätt att det inte skulle störa fågellivet.655 Balansgången 
mellan rekreation och fågelskydd gjorde sig påmind.

Förutom Öby kulle, som skulle utformas som allmän utsiktsplats delades 
området in i sex delområden. Man avsåg att kontrollera vattnet i området 
med invallningar för varje delområde. Ett av de prioriterade områdena var 
den framtida nya sjön i Västra Kvismaren. På Hammarmaden planerade 
man att återuppta betet så fort som möjligt. Prioriterade åtgärder var också 

651 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. ”Protokoll fört vid samman-
träde i Ängfallet den 11.4.1971 med ’Arbetsgruppen för utformande av förslag till 
naturreservat vid Kvismaren’”.
652 Thorssell (1972), s. 24.
653 Sondell och Thorssell (1973), s. 37.
654 Karlsson, Olle (1972), Naturvårdsplan för Kvismaren.
655 Ibid.
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att låta området runt Fågelsjön betas och att skapa en vattenreglering för 
Västra Kvismaren söder om kanalen. Detta område avsågs också betas och 
vattenståndsvariationen skötas med elektrisk pump och dammluckor. Som 
komplement till bete planerades röjnings- och gallringsarbeten. Efter detta 
var Östra Kvismaren söder om kanalen nästa etapp. Här skulle också en 
sjö skapas med betade stränder. Den första etappens arbeten tänktes vara 
genomförda vid mitten av 1970-talet. Resterande arbeten borde sedan vara 
färdiga endast några år efter detta, var tankarna 1972.656

Att lära sig restaurera
Naturvårdsplanen som presenterades i maj 1972 gav förslag till långtgående 
åtgärder för att förbättra förhållandena för Kvismarens fågelliv. Nu behövde 
man praktisk kunskap och metoder för de kommande arbetena. Ägaren av 
Öns gård Sven Ryman lät Länsstyrelsen arrendera ett ca 15 hektar stort 
område i Västra Kvismaren söder om kanalen.657 Med ekonomiskt bidrag 
från Naturvårdsverket påbörjades försöken 1972 i länsstyrelsens regi.658 Efter 
samråd med markägaren bestämdes namnet till Löten.659

656 Ibid.
657 Hytteborn, Håkan (1977), Vatten- och vegetationsregleringsförsök i en del av 
V. Kvismaren, Närke: den botaniska delundersökningen, s. 10.
658 Sondell och Thorssell (1973), s. 37 f.
659 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1.  Medlemsmöte den 29/12 
1973 och årsmöte den 9/3 1974.
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Markbearbetning i Löten, september 1973. Foto: Kent Larsson

Avsikten var att skapa en fri vattenyta såsom i Fågelsjön. Man anlade vallar 
av lera och en vattenregleringsanordning installerades under 1972.660 Marken 
bearbetades med traktordriven jordfräs. Dessutom användes eld för att be-
kämpa oönskad vegetation och en pump installerades.661 På grund av läckage 
i vallarna uppstod emellertid problem att hålla önskad vattennivå. Det låga 
vattenståndet gjorde att jättegröen snart täckte stora delar av Löten. För att 
hålla efter jättegröet provade man då olika varianter av slåtter.662

660 Sondell och Thorssell (1973), s. 37 f.
661 Olika tekniska redskap provades för att få så god effekt som möjligt; traktor-
driven slaghack, traktorutrustning med dubbelmontage på traktorn och slåtterag-
gregatet fastsatt på en hydraulisk vikarmskran, kaveldunsslåtter under vattenytan 
med en dieseldriven jordfräs med 30 centimeters däck med dubbelmontage. Kost-
naderna för arbete under 1972 och 1973 hade till största delen gått till uppförandet 
av vallarna. Pumpningen hade kostat en del pengar medan markberedningen hade 
varit förhållandevis billig. Sondell och Thorssell (1974), s. 38 ff.
662 Sondell, Jan och Thorssell, Stefan (1975), ”Naturvårdsåtgärder i Kvismaren 
1974” i Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1974. Meddelande nr 24 från 
Kvismare fågelstation, s. 31 f, Pettersson, Åke (1976), ”Häckfågelinventering i 
Löten 1974–1975” i Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1975. Meddelande 
nr 27 från Kvismare fågelstation, s. 20, Sondell, Jan och Thorssell, Stefan (1976), 
”Naturvårdsfrågor 1975” i Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1975. Med-
delande nr 27 från Kvismare fågelstation, 28 f.
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Åtgärderna medförde emellertid inte önskat resultat. Lötenområdet var 
ett för litet område som dessutom saknade vattentillrinning. Endast under 
år med normal nederbörd kunde önskat vattenstånd hållas. Torrår sjönk 
vattennivån för mycket och då kunde man räkna med att den oönskade 
madvegetationen bredde ut sig.663 Mot slutet av 1970-talet gjordes vegeta-
tionsbekämpningsförsök med bandvagn som tänktes nå samma goda effekt 
som en slirande traktor hade visat sig ha. Resultatet av detta var dock inte 
entydigt. På vissa ställen var effekterna goda efter endast en körning, på 
andra inte.664 

Fågelsjön användes för att skaffa kunskap om effektiv våtmarksskötsel. 
Den hade krävt kontinuerlig omvårdnad ända sedan dess tillkomst. Trots 
återkommande slåtter av vass på vintrarna och kaveldunsbekämpning med 
lieslåtter och manuell ryckning hade man svårt att hålla växtkraften stången 
i det drygt halvmeterdjupa vattnet.665 Kompakta ytor av vass, kaveldun, starr 
och jättegröe täckte Fågelsjön och de öppna vattenytorna var vid 1970-talets 
början mycket små. Det fanns dessutom ständiga problem med läckande 
vallar.

Våren 1974 startade ett tvåårigt försök med växtreduktion i den östra 
delen av Fågelsjön. Nu började man att i större skala prova sig fram för att 
hitta metoder att omvandla bladvassbestånden till områden gynnsamma för 
våtmarkens fåglar. En vall skar av sjön så att den kunde torrläggas. Efter 
bränning och markbearbetning två säsonger släpptes sedan vattnet på igen.666 
Resultatet bedömdes som mycket positivt för fågellivet, men växtligheten 
behövde snart bekämpas igen.667 Även den västra delen av Fågelsjön bear-
betades igen åren 1986–1987.668

663 Sondell och Thorssell (1976), s. 28 f.
664 Sondell, Jan (1979), ”Naturvårdsfrågor i Kvismaren 1978” i Verksamheten 
vid Kvismare fågelstation 1978. Meddelande nr 43 från Kvismare fågelstation.,  
1979, s. 24 f, Sondell, Jan (1980b), ”Markbehandling med bandvagn i Kvismaren” 
i Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1979. Meddelande nr 45 från Kvismare 
fågelstation,  1980, s. 24 ff, Hytteborn, Håkan (1981), Vegetationsregleringsförsök 
i Kvismaren, Närke: Ekologiska iakttagelser under 1979 och 1980, s. 16.
665 Sondell och Thorssell, (1975), s. 32 f.
666 Hytteborn, Håkan (1978), Vegetationsregleringsförsök i Kvismaren, Närke: 
Redogörelse för 1977 års botaniska undersökning, s.13, Sondell och Thorssell 
(1975), s. 32 f, Sondell och Thorssell (1976), s. 26 ff.
667 Sondell, Jan och Thorssell, Stefan (1977), ”Naturvårdsfrågor i Kvismaren 
1976” i Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1976. Meddelande nr 30 från 
Kvismare fågelstation, s. 26 ff.
668 Sondell, Jan (1988), ”Naturvårdsfrågor i Kvismaren 1986–87” i Fåglar i Kvis-
maren. Årsskrift 1987, s. 34 f, Thorssell, Stefan (1987), ”Naturvård vid Oset och 
Kvismaren” i Fåglar i Kvismaren. Vårinfo, s. 5.
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Vasslåtter i Fågelsjön den 13/11 1986. Foto: Kent Larsson

FKF hade alltså använt sig av fältstationsliknande försök på mindre områ-
den för att vara redo för de större arbetena som möjliggjordes i och med 
Kvismarens status som naturreservat.

Kvismarens naturreservat
Reservatsförespråkarna drev en kamp mot nyvaknade odlingsintressen. Na-
turvårdsplanen för Kvismaren hade satt upp som mål att de åtgärder som 
föreslogs borde vara genomförda vid mitten av 1970-talet. Då fanns uppen-
barligen ett behov av att skynda på för att genomföra fågelskyddsplanerna. 
På grund av att kanalen hade breddats, invallningarna var på gång samt att 
betet i området upphört var området utsatt för en mycket snabb försämring 
som fågelbiotop. En bordläggning av reservatsfrågan hade emellertid skett då 
lantbruksnämnden önskade att avvakta en snart förestående syneförrättning 
enligt vattenlagen. En överläggning mellan lantbruksnämnd och länsstyrelse 
i mars 1973 hade resulterat i ett beslut om att man skulle fortsätta att driva 
frågan och ett reservat skulle bildas så snart överenskommelser med berörda 
markägare träffats och naturvårdsverket godkänt dessa. FKF menade att 
det var problematiskt att Lantbruksnämnden kopplats till frågan. Genom 
att ärendet rörde pågående och eventuellt framtida vattenregleringsärenden 
fruktade FKF att handläggningen kunde bli lång och utdragen och dessutom 
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befarade man att nämnden i enlighet med sitt ursprungliga uppdrag skulle 
gå jordbrukets intressen till mötes.669

Här stod nu två intressen mot varandra inom sjöbottenområdet. Önske-
målen om vallarnas placering varierade beroende på intressegrupp. För jord-
brukets del var det bättre ju längre in på sjöbottnarna vallarna placerades. 
Ju längre in på sjöbottnen som vallen placerades, desto större yta torrlades. 
Hektarkostnaden för anläggningen blev då lägre eftersom det ur ekonomisk 
synpunkt knappast spelade någon roll var den anlades.

Förrättningsmannen hade lagt ett förslag om att en vall skulle placeras 
på sjöbottnen, cirka 400 meter norr om Hammars gård vid sydvästra delen 
av Östra Kvismaren. Såväl FKF, Länsstyrelsen i Örebro som Kammarkol-
legiet var överens om att detta var olämpligt. Vallen borde i stället följa den 
gamla strandlinjen, som gick vid den nutida landsvägen, så att ingen ny mark 
odlades upp. Dessa synpunkter beaktades inte i tingsrätten och Kammarkol-
legiet överklagade till Vattendomstolen vid Södertörns tingsrätt. Alla rättsliga 
instanser dömde emellertid enligt vattenlagen till markägarens fördel.670 Ett 
nederlag för ornitologerna och deras koalitionspartners, alltså, men ännu 
var slaget inte förlorat.

I januari 1977 fastställde Vattenöverdomstolen underrättens dom. En 
dödsstöt för expansiva naturvårdsintressen kan man tycka, men de lokalt 
förankrade ornitologerna åberopade mer fjärran placerade, resursstarka 
aktörer. Eftersom detta mål innebar stora ingrepp i en lokal som Sverige inter-
nationellt hade förbundit sig att skydda var det i Naturvårdsverkets intresse 
att driva frågan vidare, menade man i FKF. En möjlighet som diskuterades 
i föreningen var att få ärendet upp i Högsta domstolen. Det beräknades ta 
två år. Efter det var möjligheterna enligt vattenlagen utdömda och återstod 
då naturvårdslagen. För att få ett snabbare händelseförlopp uppvaktade 
FKF, Sveriges Ornitologiska Förening och Svenska Naturskyddsföreningen 
landshövdingen i Örebro. Resultatet kom omgående. I juni 1977, dagen efter 
mötet fattade länsstyrelsen ett beslut om att förbereda ett naturreservat på 
Hammarmaden.671 Inom FKF var man medveten om att Naturvårdsverket 
återigen hade fungerat som en viktig påtryckare för Kvismarens våtmarks-
område.672 Utformningen skedde uppenbarligen i Stockholm och den faktiska 

669 Sondell och Thorssell (1974), s. 30 f.
670 Sondell, Jan (1978), ”Naturvårdsfrågor i Kvismaren 1977” i Verksamheten 
vid Kvismare fågelstation 1977. Meddelande nr 40 från Kvismare fågelstation, 
s. 30 ff.
671 Ibid.
672 Intervju med Åke Pettersson den 27/1 2005. Den 15/7 1977 skrev också by-
rådirektören på SNV, T. Larsson till länsstyrelsens naturvårdsenhet i Örebro, att 
han inte delade vattendomstolens bedömning. Dessutom hänvisade han till det 
internationella åtagande som CW-listan innebar. Länsstyrelsen i Örebro, (LSÖ), 
Naturvårdsenheten. Brev från byrådir. T. Larsson, SNV, den 15/7 1977.
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lösningen utarbetades inte i samröre med FKF, utan beslutet överraskade 
också dem. Dessutom undantogs en del av sjöbottenområdet intill Hammars 
gård från reservatet, vilket man i FKF inte var glad över.673 Att de lokala 
aktörerna kunnat knyta Naturvårdsverket till sin koalition för Kvismarens 
våtmark var alltså mycket betydelsefullt för utfallet. I själva verket tycks de 
resurser FKF kunde uppbåda inte i detta läge bedömts som betydelsefulla. 
De hade behövts i det inledande skedet då lokala intressen måste blidkas. 
Nu tog nationella och internationella intressen (CW-listan) över.

Den 21 april 1978 avsattes 170 hektar mark i Östra Kvismaren till na-
turreservat. I området ingick också hela det 50 hektar stora området av 
Hammarmaden som ägaren till Hammars gård hade velat odla upp i sam-
band med torrläggningsarbetena i Kvismardalen. Ägaren till Hammars gård 
överklagade till Jordbruksdepartementet. Länsstyrelsens yttrande till depar-
tementet gick helt på FKF:s linje.674 I juni 1979 avvisade regeringen besväret 
över reservatsbildningen och senare samma år meddelade Högsta domstolen 
att vattenmålet inte skulle tas upp till ytterligare prövning. I slutet av 1979 
avsattes ytterligare 385 hektar av Kvismaren som naturreservat.675  Det 
skyddade området omfattade då ungefär 75 procent av den gamla Kvisma-
ren, men koalitionens ambition var större än så. Tanken var att återstoden 
av sjöbottnarna skulle anslutas efter hand som uppgörelser träffades med 
respektive markägare.676

673 Jan Sondell menade i en intervju den 25/3 2005 att lösningen var ett resultat 
av att någon på SNV fått i uppdrag att rensa ”gamla surdegar”.
674 Sondell (1979), s. 24.
675 Thorssell, Stefan (1980), ”Naturvårdsfrågor i Kvismaren 1979” i Verksamhe-
ten vid Kvismare fågelstation 1979. Meddelande nr 45 från Kvismare fågelstation, 
s. 39.
676 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Sammanträde den 17/11  
1979 
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På spaning efter pungmes i Kvismarens naturreservat den 7/7 1986. Foto: Kent 
Larsson

I januari 1982 inlemmades också östra delen av Östra Kvismaren i reserva-
tet. För att få till stånd en uppgörelse hade Naturvårdsverket gått med på 
en kompromiss, ett område norr om Hammar hade tagits ut ur reservatet. 
Från FKF var man motståndare till denna kompromiss men gladdes åt att 
i uppgörelsen ingick att markägaren skulle återuppta betesdriften på mad-
markerna.677

Bildandet av reservatet var i det närmaste en total seger för naturvårdens 
intressen. Endast mindre delar av de gamla sjöbottnarna står i skrivande 
stund utanför reservatet. Detta gäller alltså sjöbottenområdet. På den största 
delen av Kvismaredalens arealer bedrivs lantbruk i rationella former där det 
en gång var våt ängsmark. Men, på grund av ett nytt och konkurrerande 
sätt att se på markens värde kunde ett alternativt sätt att använda en del av 
landskapet etableras.

677 Thorssell, Stefan (1982), ”Naturvårdsfrågor i Kvismaren 1981” i Verksam-
heten vid Kvismare fågelstation 1981. Meddelande nr 48 från Kvismare fågelsta-
tion, 1982. Ägaren till Hammars gård ersattes då med 25 000 kronor per år från 
Naturvårdsverket för att upprätthålla detta bete. Länsstyrelsen I Örebro, (LSÖ), 
Naturvårdsenheten. ”Betesavtal om Hammarmaden 1981.”
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Från sagt till gjort
I och med att Kvismaren tilldelats status som naturreservat gick det nu att 
förverkliga tankarna från 1972 års naturvårdsplan, att återskapa lämpliga 
våtmarksbiotoper i en större skala. Från och med 1980 kallas alla dessa for-
mer av arbeten för restaureringar.678 Arbetena gick alltså ut på att återskapa 
olika våtmarksbiotoper. Det första stora projektet blev att återskapa en större 
del av Västra Kvismarens vattenyta, Rysjön.

Att välja utformning
Erfarenheterna från tidigare försök praktiserades i större skala när de stora 
fria vattenytorna och madmarkerna skapades på 1980-talet. Erfarenheterna 
från Fågelsjön hade visat att det inte gick att anlägga ett våtmarksområde 
som klarade sig över en längre tid genom att endast bygga vallar för att 
hålla kvar vattnet över sommaren. Av försöken under 1970-talet hade man 
lärt sig att ytorna inte fi ck vara för små eftersom det då blev problem med 
vattenförsörjningen. Vid torrår behövde man kunna pumpa in vatten. Nu 
var man också medveten om betets avgörande betydelse för den önskade 
madbiotopen. Försöken hade också visat att det till en rimlig kostnad gick 
att omvandla vassområden till sjöfågelområden. Ett praktiskt problem var 
dock att få tillstånd från brandmyndigheterna att bränna vass.679

Utformningen av reservatet skedde efter att fl era överväganden gjorts. 
Man ville ha en strandzon med varierad växtlighet som översvämmades 
periodvis. Dels för det skydd den innebar för fåglarna, dels för att växtfrön 
var en viktig näring för sjöfågel. Översvämningar var också viktiga eftersom 
de medförde ett stort tillskott av animalisk föda som var av betydelse för 
vissa fågelarter under äggläggning och som föda för ungarna under den första 
tiden. Men det gällde att bekämpa växtarter som hade ett ringa värde som 
betesväxt för fåglarna. I Kvismaren utgjorde bladvassen och jättegröen, vilka 
gynnades av ett lågt vattenstånd, ständiga hot och problem.680 

Om nivåförhållandena och rätt vattenstånd med lämpliga variationer på 
detta planerades skulle man kunna skapa ett reservat med lämplig omfattning 
på skötselprogrammet, ansåg man i FKF 1981. Utifrån kunskaper som bland 
annat hade erhållits vid fältförsök i Kvismaren värderades olika alternativ för 
utformning av skötsel samt artsammansättningen. För att underlätta skötseln 
valdes ett relativt smalt strandområde som bildade en klar skillnad mellan 

678 En av de första gångerna detta uttryck dyker upp är när Stefan Thorsell skriver 
om planerna inför 1980-talet. Thorssell (1980), s. 41.
679 Östra Fågelsjöns ordningsställande hade kostat 1 775 kronor per hektar. Erfa-
renheterna visade också att en sådan åtgärd borde gå att genomföra på ett år vilket 
ytterligare borde sänka kostnaderna per hektar, hoppades man 1977. Thorssell 
(1977), s. 121.
680 Hytteborn (1981), s. 16 ff.
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mark och det fria vattnet. Ett sådant strandparti ger ett färre antal individer 
av våtmarksfåglar än ett fl ackare strandparti, men är betydligt lättare att 
sköta. Man insåg också att vattennivån var tvungen att skötas genom mänsk-
lig försorg. Det bedömdes som osannolikt att kunna reglera ett vattenstånd 
endast med hjälp av naturliga vattenståndssvängningar. Dessutom skulle de 
då periodvis bara stränderna snabbt växa igen. I avsikt att skapa ett reservat 
som skötte sig självt så långt som möjligt valdes en utformning där rikedomen 
på fågel blev något mindre än om växtligheten bekämpats maskinellt. Detta 
val berodde också på att man helst inte ville använda maskiner inne i ett 
naturreservat. Beten borde förekomma i reservatet, annars var gäss kanske 
ett alternativ, spekulerade man vid ingången av 1980-talet.681

Den östra delen av Västra Kvismaren, det som skulle komma att bli den 
nutida Rysjön, omfattade 85 hektar och ägdes i sin helhet av Öns gård. Det 
hade redan tidigare funnits tankar på att dämma upp även denna del efter 
det lyckade resultatet med Fågelsjön. Markägaren, Sven Ryman, hade dock 
velat utnyttja området som betesmark och under tidiga 1970-talet hade ett 
nytt dike grävts och området inhägnats. Trots den förbättrade torrläggnings-
situationen i Kvismaren var emellertid madmarken fortfarande för blöt för 
att kunna fungera som produktiv betesmark. Nu när reservatsfrågan var 
löst och förhandlingarna med markägarna avslutade, kunde de praktiska 
arbetena börja relativt snabbt.682

Rysjön valdes som första objekt av fl era skäl. Viktigast var att det skulle 
avlasta andra områden. Genom att det låg så nära den naturliga samlings-
punkten, Öby kulle, menade man att andra områden och jordbruksvägar 
skulle besparas från både fotvandrare och bilar. Vid planläggningen av den 
rekonstruerade delen av Västra Kvismaren, Rysjön, planerades ett fågeltorn. 
Detta gjordes också för att locka besökare som parkerat vid Öby kulle till 
en koncentrerad plats i stället för att störa fågellivet i mer otillgängliga 
områden.683

Efter ett utkast från FKF gav länsstyrelsen lantbruksnämnden i uppdrag 
att göra ett förslag till invallning av det aktuella området. För att få tillstånd 
måste Kvismardalens vattenavledningsföretag av år 1967 ge sitt godkän-
nande. För att få dess gillande hade Rysjön planerats och presenterats som 
en översvämningsutjämnande reservoar. Rysjön skulle alltså framställas som 
något positivt i en tidigare översvämningsdrabbad bygd. Vattnet kunde vid 
kritiska tidpunkter strömma fritt in och ut ur sjön, sades det. Vattenavled-
ningsföretaget godkände planerna i april 1980 och länsstyrelsen sökte sedan 

681 Ibid., s. 16 ff.
682 Sondell, Jan (1981), ”Presentation av ”projektet Rysjön” i Verksamheten vid 
Kvismare fågelstation 1980. Meddelande nr 46 från Kvismare fågelstation, s. 12 
f.
683 Ibid., s. 12 f.
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pengar hos Naturvårdsverket. Verket lovade medel men dessa begränsades 
till högst 500 000 kronor.684

Det som skulle bli Rysjön 1971. Foto: Kent Larsson

Samma utgångspunkt visar Rysjön i juni 1986. Foto: Kent Larsson

684 Ibid., 13 ff.
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Restaureringen av Rysjön skedde i FKF:s regi  och påbörjades i oktober 
1980.685 Först röjdes träd och buskar och fyra kilometer vallar byggdes. En 
vattenregleringsanordning drevs med elektrisk pump.686 För att lösa pro-
blemet med läckande vallar hade gyttjan eller leran, som fi nns under den 
organiska jorden, fått ”frystorka” under vintern. Den vattengenomsläpp-
liga järnvägsbanken tätades med plast.687 FKF:s medlemmar uppmanades 
att arbeta ideellt och att vara beredda att rycka in med kort varsel.688 Efter 
vårfl oden 1981 pumpades så mycket vatten som möjligt ut och sedan följde 
bränningar, rensningar och markbearbetningar. Sjön invigdes av den dåva-
rande landshövdingen Elvy Olsson den 19 maj 1982.689

Även om kostnaderna blivit högre än beräknat var man hos FKF mycket 
nöjd med resultatet. Som allra mest positivt pekade man på att erfarenheterna 
gjorde att man stod väl förberedd inför det stora projektet, restaureringen 
av Östra Kvismaren söder om kanalen.690

World Wide Fund, WWF, blev vid denna tid en ny och viktig bidragsgivare 
till Kvismarens återskapande. Organisationen sköt till ytterligare medel när 
det visade sig att den tilldelade halva miljonen från Naturvårdsverket för 
Rysjöns restaurering inte skulle förslå.691 

Bortsett från vårens översvämningar var Rysjön den största fria vattenyta 
som funnits i området på ett sekel. Olika simfåglar trivs i denna biotop. Den 
andra stora gruppen av våtmarksfåglar kräver dock madmarker, d.v.s. blöt 
ängsmark, för att trivas. Även denna typ av natur kunde nu, efter reservatets 
tillkomst, medvetet återskapas i större skala.

685 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Sammanträde den 13/9 
1980.
686 Pettersson, Åke och Sondell, Jan (1983), ”Rysjöns första år” i Verksamheten 
vid Kvismare fågelstation 1982. Medelande nr 49 Kvismare fågelstation, s. 14.
687 Länsstyrelsen I Örebro, (LSÖ), Naturvårdsenheten, Utredning om projekt 
Rysjön av lantbruksingenjören Ingvar Andersson vid lantbruksnämnden i Örebro 
län, den 11/3 1980.
688 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Sammanträde den 5/1 
1981.
689 Kostnaderna hade dock blivit högre än vad man räknat med. En arealkostnad 
av 800 kronor per hektar bedömdes tangera smärtgränsen. Pettersson och Sondell 
(1983), s. 14–21.
690 Den totala kostnaden för Rysjöns tillkomst uppgick till 675 000 kronor. Val-
larna, vattenregleringsanordningen och markbearbetningskostnader svarade till-
sammans för 82 procent av denna summa. Ibid., s. 15, 21.
691 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Sammanträde den 20/11 
1980.
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Madmarker skapas
De våta och fuktiga ängarna är framför allt vadarfåglarnas biotop. Denna 
har i historisk tid skapats av betande djur, liar eller skäror. Landskapet måste 
hållas öppet genom slåtter eller bete. När betet upphörde och torrläggningen 
av Kvismaredalen ägt rum försvann denna naturtyp. FKF hade från 1970-
talets början arbetat för betets återinförande. Redan i det första utkastet till 
naturvårdsplan från 1969 diskuterades aktiva åtgärder mot den pågående 
biotoputarmningen. Mindre ytor skulle kanske kunna hållas öppna genom 
att årligen brännas. När det gällde att hålla större ytor öppna ansåg Olle 
Karlsson, författare till naturvårdsplanen, att bete var den enda fungerande 
metoden. Om jordbrukarna inte var intresserade av att hålla betesdjur, borde 
naturvården själv se till att de särskilt viktiga områdena betades, skrev han 
1972.692 

Betet återupptogs först vid Åslaholmen, intill Fågelsjön. Ett 6,5 hektar 
stort område hägnades in med hjälp av arbetskraft från AMS. FKF hade lovat 
att personal vid fågelstationen dagligen skulle se till och räkna de 16 djuren 
från Sörby säteri. Betet varade från juni till september 1974 och resultatet 
beskrevs som strålande. Det hade då gått tio år sedan området senast hade 
betats. Men på bara en säsong hade djuren betat tillbaka området till sitt 
gamla utseende.693

Vy över Åslaholmen och Fågelsjön, den 30/5 1987. Foto: Kent Larsson

692 Karlsson, Olle (1969), ”Naturvårdsplan för Kvismaren” i Verksamheten vid 
Kvismare fågelstation 1968. Meddelande nr 12 från Kvismare fågelstation, s. 7 f.
693 Sondell och Thorssell (1975), s. 33.

Jörgen manus19.indd   223Jörgen manus19.indd   223 07-05-02   12.40.3107-05-02   12.40.31



224

På Hammarmaden återupptogs betet och området utvidgades också med 
hjälp av röjning och markbearbetning. Återigen hade ”återställandet” skett 
snabbt. Hösten 1984 var maderna återställda. Till och med brushanespel var 
att förvänta den stundande våren, hoppades man.694 Det innebar att betet 
hade återställt utseendet som de inblandade mindes det från 1950-talet. 

Även den sydöstra delen av Östra Kvismaren, Fiskinge Sjöland, hade haft 
en liknande utveckling. Efter att betet upphört vid 1950-talets hade alskogen 
brett ut sig i den gamla strandlinjen. Den förbättrade torrläggningen med-
förde även här att vassen bredde ut sig över starrmaden. Detta område röjdes 
nu och betet återupptogs och utvidgades under 1980-talet. Restaureringen 
gynnade simänder, tofsvipa och mindre strandpipare, men även skrattmås. 
Dessutom rastade säsongvis stora mängder av änder, tranor, vadare och 
gäss.695 Ytterligare delar av Östra Kvismarens madmarker sattes i stånd under 
1990-talet genom röjning och upprätthölls genom bete.696 Man prövade även 
fårmular men konstaterade snabbt att får inte var lämpliga betesdjur för 
fuktiga marker. För att hålla efter lövsly längs vallen och liknande områden 
fungerade dock fårbete bra.697

För att se till att bete förekom i den önskade omfattningen utsågs en betes-
samordnare för säsongen 1986 med uppdrag att komma överens med mark- 
och djurägare.698 Trots betessamordnarens insatser var ändå betestrycket 
för lågt under 1986. Vegetationen på maderna hade hunnit förvedas innan 
djuren släppts på bete vilket medfört att kreaturen inte brytt sig om att beta 
ner den, såsom jättegröen i Löten.699 Eftersom det var ständiga problem med 
att få fram tillräckligt många betesdjur från markägarna i trakten övervägde 
man nu att ordna betet genom att själva skaffa djur.700 

Under några år runt 1990 försökte FKF att bättra på betestrycket genom 
att hålla ett antal betesdjur, naturvårdskor, av den tåliga rasen Highland 
Cattle.701 Vissa perioder hölls sedan betet på en för naturvården tillräcklig 

694 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Möte den 24/11 1984.
695 Pettersson, Åke (1992), ”Fiskingemaden – en attraktiv våtmark” i Fåglar i Kvis-
maren. Årsskrift 1991. Meddelande nr 69 från Kvismare fågelstation, s. 36 ff.
696 Gotborn, Lars (1990c), ”Naturvård i Kvismaren sommaren 1990” i Fåglar i 
Kvismaren. Sommarinfo, s. 6, Sjöstedt (2002), s. 4.
697 Thorssell, Stefan (1981), ”Naturvårdsfrågor i Kvismaren 1980” i Verksamhe-
ten vid Kvismare fågelstation 1980. Meddelande nr 46 från Kvismare fågelstation, 
s. 38.
698 Thorssell, Stefan (1986), ”Naturvård i Kvismaren och Oset” i Fåglar i Kvis-
maren. Vårinfo,  1986, s. 36 f. Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. 
möte den 8/9 1985.
699 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Möte den 20/9 1986.
700 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Möte den 22/11 1986.
701 Sondell (1988), s. 36 f, Eriksson, Thomas (1990), ”Verksamheten vid fågelsta-
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nivå, andra inte. Betet kom senare att upprätthållas med bidrag från EU: s 
jordbruksstöd.702

De som arbetade för Kvismarens återskapande hade alltså lyckats i sitt 
första steg, reservatsstatus och med att genomföra de första stora restaure-
ringarna. För att skapa resurser till ytterligare restaureringar inom reservatet 
måste dock nya aktörer anslutas till koalitionen. Det blev allt mer uppenbart 
att naturvården krävde egna institutioner med målsättningar som skilde sig 
från jordbrukets.

Skötselplaner för delområden – att välja biotop
Eftersom Kvismaren inte kunde återskapas som ett sammanhängande våt-
marksområde och ekosystem blev i stället målet att skapa delområden vilka 
kunde skötas oberoende av varandra. Genom att skapa skilda biotoper kunde 
man välja att gynna vissa arter. Länsstyrelsen arbetade under 1982 fram 
skötselplaner för de sex olika delområden som Kvismaren delats in i.703 Dessa 
hade utarbetats av den i FKF:s styrelse verksamme Åke Pettersson.704

I november 1982 gjorde man upp en turordning för den långsiktiga pla-
neringen av reservatet. Lötenområdet, som ju delvis bearbetats sedan 1970-
talets början, kom först. Först planerade man en ny vattenregleringsanord-
ning och markbearbetning, sedan bete. Därefter tänkte man sig att ordna 
en bättre vattenreglering i östra Fågelsjön. Som tredje i turordningen kom 
åtgärden att skapa större fria vattenytor i västra Fågelsjön. FKF menade att 
om man sålde vassen som energivass blev kostnaden låg. Sist i denna ordning 
kom Storsjön, som den tilltänkta sjön i Östra Kvismaren kallades under en 
tid.705 Den allra största delen av reservatet är den delen av Östra Kvismaren 
som ligger söder om kanalen. De restaurerade delarna av Kvismaren som 
genomförts till och med bildandet av Rysjön fanns i stort sett med i den 
preliminära naturvårdsplanen från 1969. I denna plan omtalas framtiden för 
Östra Kvismaren mer som en vision än en plan. Det sägs att på sikt skulle 
denna del kunna utformas som en stor uppdämd sjö med ungefär samma 
utbredning som den tidigare sjön.706

Naturvårdsplanen från 1972 hade emellertid menat att restaureringen av 
Östra Kvismaren skulle komma i etapp två. I och med framgångarna i res-

tionen våren 1990” i Fåglar i Kvismaren. Vårinfo, s. 2, Föreningen Kvismare Fågel-
station, (ACÖ), AI:1. Styrelsemöte den 18/11 1989, styrelsemöte den 28/1 1990. 
702 Sondell, Jan (2000), ”Inför fältsäsongen 2000” i Fåglar i Kvismaren. Vin-
terinfo, 2000, s. 2.
703 Thorssell, Stefan (1983), ”Naturvårdsfrågor i Kvismaren 1982” i Verksam-
heten vid Kvismare fågelstation 1982. Meddelande nr 49 Kvismare fågelstation, 
1983, s. 32 ff.
704 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Möte den 24/1 1980.
705 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Möte den 20/11 1982.
706 Karlsson (1969), s. 7.
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taurering av den övriga delen steg förhoppningarna om en restaurering även 
av den största delen. Efter att förhandlingarna med Hammars gård kommit i 
hamn i den stora frågan om reservatet dyker under 1982 de första praktiska 
funderingarna om restaurering av denna del upp.

Genom de nyligen framtagna skötselplanerna var riktlinjerna för Kvis-
marens restaurering uppdragna. På grundval av dittills gjorda erfarenheter 
och kunskaper från annat håll diskuterades hur områden skulle utformas för 
att erhålla just de önskvärda förutsättningarna samt vilka arter som borde 
gynnas i varje delområde. Här syns tydligt hur olika utformningar kunde 
övervägas då de gav olika resultat för fågelfaunan. Rysjön har ett stort 
vassparti i mitten. Vid diskussionerna om utformningen av skötselplanen för 
Östra Kvismaren i maj 1982 framhölls att naturliga sjöar har blankvatten i 
mitten och vass längs stränderna.707 Om man skulle efterlikna en naturlig sjö 
skulle den alltså inte utformas som Rysjön. I september 1986 diskuterades 
biotoputformningen av Storsjön. Olika våtmarksarter gynnades av olika 
andel vass och blankvatten. Det diskuterades också hur över- och undervat-
tenvegetationen skulle optimeras i förhållande till en framtida igenväxning 
och hur utformningen påverkade projekt såsom det pågående trastsångar-
projektet, ett långvarigt forskningsprojekt om den för mellansverige unika 
arten.708 Vattennivån i den tänkta sjön i Östra Kvismaren kunde medvetet 
styras för att gynna utvalda arter. Vid ett vattenstånd på 22.60 meter över 
havet skapades cirka 19 hektar simandsbiotop och cirka 220 hektar dop-
pingbiotop. Om vattenståndet var 30 centimeter lägre, 22.30 meter över 
havet, blev det i stället cirka 185 hektar simandsbiotop och cirka 38 hektar 
doppingbiotop.709 

Vi kan notera att man vid dessa diskussioner inte diskuterade att låta 
sjön återfå sitt forna vattendjup, d.v.s. två meter. I stället diskuterade man 
betydligt lägre och fågelvänligare vattendjup. Vi kan också notera att natur-
krafterna genom marksänkningen på åkermarken gjort att det hade blivit 
svårare att genomföra ett sådant återskapande då marken utanför reservatet 
har sjunkit i förhållande till de ej brukade delarna.

707 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Sammanträde den 15/5 
1982.
708 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Möte den 20/9 1986.
709 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Styrelsemöte den 28/1 
1990.
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Kartan visar Kvismarens utseende vid millennieskiftet.

Källa: Naturreservat i Örebro län. Kvismaren. Broschyr utgiven av Länsstyrelsen 
Örebro län och Naturvårdsverket.

Planer och bakslag
De femåriga skötselplanerna för Kvismarens delområden blev fastställda av 
länsstyrelsen under hösten 1983.710 För att genomföra planerna sökte som 
vanligt FKF genom dess ordförande Jan Sondell pengar. Denna gång från 
Världsnaturfonden.711

Snart nog skulle emellertid diverse bakslag hindra den fortsatta restau-
reringen av Kvismaren. Först och främst – det fanns inte pengar till att ge-
nomdriva den tänkta restaureringen i Östra Kvismaren. Naturvårdsverket 
hade redan vid tidpunkten för Rysjöns restaurering meddelat länsstyrelsen att 
verket inte kunde skjuta till medel till några mer omfattande projekt under 
den närmaste tioårsperioden.712

710 Thorssell, Stefan (1984), ”Naturvårdsfrågor i Kvismaren 1983” i Verksamhe-
ten vid Kvismare fågelstation 1983. Meddelande nr 51 från Kvismare fågelstation, 
s. 31.
711 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Årsmöte den 20/3 1983.
712 Thorssell (1983), s. 36.
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Planeringen av den stora restaureringen fortsatte emellertid under 1980-
talet. FKF träffade representanter för länsstyrelsen i Örebro och WWF i ett 
möte på Naturvårdsverket i december 1984. Vid mötet, vars syfte var att 
göra en ekonomisk planering för återstoden av 1980-talet, visade det sig att 
ingen bidragsgivare kunde lova några pengar till återskapandet av Östra 
Kvismaren, Storsjön.713  För att skaffa ett eget kapital för detta ändamål 
beslutade man att skapa en fond. Den fi ck namnet Jubileumsfonden efter-
som den tillkom 1985, samma år som föreningen fi rade 25-års jubileum. 
Syftet var att samla ihop minst 500 000 kronor till Storsjöns restaurering.714  
Tillsammans  kom FKF, WWF och Naturvårdsverket överens om att man 
skulle fi nansiera en tredjedel var av kostnaderna för sjön.715 Genom arbetet 
att skaffa mer pengar involverades fl er aktörer. Representanter för FKF var 
under 1986 i kontakt med Stiftelsen Fritidsområden T-län: Örebro läns 
landsting och kommunernas gemensamma organisation för friluftsliv och 
naturvård. Detta var inte helt oproblematiskt. Nu måste också friluftslivets 
intressen infogas i planer och ansökningshandlingar. Bidrag söktes därför 
inte bara för restaurering, utan också för torn, strövstigar, parkering och 
guidning. Man erbjöd alltså ett rekreationsområde för en stor allmänhet. 
Koalitionens ursprungliga målsättning måste justeras för att bereda plats 
för en resursstark nykomling. Detta kunde inte ske utan gny. På FKF-mötet 
i maj 1986 höjdes fl era röster som pekade på den störningsrisk som stora 
besöksskaror förde med sig.716

713 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Möte den 20/1 1985.
714 Sondell, Jan, red. (1985), Kvismaren – och fåglarna. 25 år med Kvismare 
fågelstation, s. 129.
715 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Möte den 18/5 1985.
716 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Möte den 17/5 1986.
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Fågeltornet vid Rysjön. Foto: Kent Larsson

Men omorienteringen lyckades. Stiftelsen Fritidsområden beviljade 500 000 
kronor för restaurering av Storsjön 1986.717

I kontakterna med markägarna syntes ännu inga stora motsättningar. 
Lantbruksingenjören Ingvar Anderssons förslag för Storsjön blev klart un-
der 1987.718 Nu bytte projektet namn till Hammarsjön, därför att så många 
andra namn med förleden Hammar förekom i området.719

I början av 1988 såg det ut som om den stora restaureringen skulle komma 
till stånd. Emellertid skulle naturen slå tillbaka på ett oväntat sätt. Problemet 
kom, och kommer, fl ygande framförallt vår och höst. Kvismaren hade, helt 
i linje med restaurerarnas intentioner, blivit en rastplats för fl yttande gäss. 
Men gässen betar i växande gröda och kan orsaka mycket stora förluster 
för berörda lantbrukare.

Under 1988 gick förhandlingarna om Hammarsjön i stå just på grund av 
gåsproblematiken. Ägaren till Hammars gård hade till exempel krävt 60 000 
kronor av Naturvårdsverket för gåsbetningsskador. Nu ville markägarna inte 
gå med på att det skapades ytterligare områden där gässen kunde föröka 
sig. För att skaffa sig kunskap om problemen beslutade FKF att en gåsstu-
dieman skulle anställas från juli till dess att höstskörden var avslutad. För 

717 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Möte den 22/11 1986.
718 Gotborn, Lars (1987b), ”Naturvård vid Kvismaren och Oset sommaren 1987”  
i Fåglar i Kvismaren. Höstinfo, s. 1 f.
719 Gotborn, Lars (1988), ”Från FKF:s styrelsesammanträden” i Fåglar i Kvis-
maren. Vårinfo, s. 5.
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att bygga upp en gåsskadefond äskades medel från WWF som nu blivit en 
viktig fi nansiär i Kvismaren.720

Frågan om restaureringen av Östra Kvismaren levde fortfarande våren 
1990 då vattenståndsregimen, vattenståndets variation, i Hammarsjön dis-
kuterades. Madmarken kring sjön skulle gynnas genom att högsta vatten-
ståndet skulle infalla tidigt, i mars. Sedan skulle vattnet successivt få sjunka 
till hög- eller sensommaren då det återigen skulle få stiga. Man planerade att 
tappa sjön på vatten under vintern, i avsikt att skapa ett tomt magasin som 
skulle kunna ta emot vattenöverskottet efter nederbördsrika vintrar. Detta 
för att minska risken för att jordbruksmarken skulle kunna översvämmas.721 
Här försökte man uppenbarligen blidka lantbruket genom att inplacera en 
restaurering av Östra Kvismaren i ett landskapssystem där den kunde göra 
nytta som översvämningsmagasin. Det vill säga: det gällde att påminna om 
tidigare vattenproblematik för jordbruket i trakten samtidigt som man visade 
att fågelsjöarna kunde vara en del i att förhindra framtida översvämningar.

Under resten av 1990-talet syntes få spår av tankarna på Hammarsjön 
utom de i FKF:s årsskrift återkommande notiserna om att skänka pengar till 
jubileumsfonden. Inför verksamheten 1999 planerade man dock att ta upp 
frågan igen och föreslog en utredning om att använda området till att samla 
upp närsalter och kväve.722 Ett informellt möte med företrädare för Örebro 
kommun och en privat konsult skedde våren 1999. Då sades det fi nnas ett 
visst intresse bland markägare att utnyttja vassfälten i Östra Kvismaren som 
kvävefälla.723 Detta är första gången som allmänna miljövårdsargument 
används av FKF för restaureringarnas fromma.

Trots att våtmarken fått ett värde i sig har koalitionen för Kvismaren 
endast möjlighet att verka inom sjöbottenområdet, även om vissa förhand-
lingar med markägarna måste förekomma även där. När naturen, d.v.s. 
fåglarna, orsakar problem utanför området kan markägarna hindra en för 
dem ogynnsam utveckling genom att inte gå med på ytterligare åtgärder 
inom reservatet.

720 I januari 1989 menade Jan Sondell att det inte skulle vara några svårigheter 
att få ungefär 100 000 kronor i anslag årligen. Efter en diskussion om hur dessa 
pengar skulle användas kom man fram till att 50 000 kronor skulle gå till gåsska-
defonden, resterande för att köpa in kreatur för att i första hand öka betestrycket 
på Hammarmaden. Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Styrelsemöte 
den 22/1 1989.
721 Gotborn, Lars (1990a), ”Från föreningens styrelsesammanträden” i Fåglar i 
Kvismaren. Vårinfo, s. 6.
722 Gotborn, Lars (1999), ”Verksamhetsplanering inför fältsäsongen 1999” i 
Fåglar i Kvismaren. Vinterinfo, s. 2.
723 Sondell, Jan (1999b), ”Försommarinfo” i Fåglar i Kvismaren. Vårinfo, s. 2.
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Fåglar och fi skar – hur natur skapar problem
Fåglar satte sina näbbar i restaureringens hjul vid Kvismaren. Likt tidigare 
aktörer fi ck våtmarkens restaurerare erfara att naturens krafter understun-
dom låg utanför mänsklig kontroll. Detta avsnitt skall undersöka två fall 
där fåglar och fi skar medfört att landskapssystemet inte fungerat som det 
var tänkt.

Gäss och tranor
En gång i tiden hade gäss och övriga sjöfåglar varit ytterst talrika och både 
Mosjön och Kvismaren hade erbjudit goda tillhåll för dessa bland sina vass-
ruggar.724  På 1900-talet sjönk antalet gäss och på 1930- och 1940-talen 
verkar de ha varit få.725 

Det är två sorters gäss som numera säsongvis uppträder i riktigt stort 
antal vid Kvismaren. Grågåsen häckar i sjön men Kvismaren har också 
blivit en viktig rastlokal för denna art. Det största antalet individer är dock 
sädgäss som endast rastar vid Kvismaren på väg till och från sina arktiska 
häckningslokaler. Under 1950- och 1960-talen uppskattades antalet rastande 
sädesgäss till 200 till 300 (v)årligen. Sedan ökade deras antal. Under senare 
delen av 1990 låg antalet vanligen på omkring 5000 vårrastande djur Ända 
fram till 1970-talets början var rastande sädgäss vid Kvismaren på hösten 
så gott som obefi ntliga. Från och med 1985 har antalet höstrastande gäss 
överstigit de vårliga besökarna.726 På några få år ökade gässens antal på 
hösten mycket snabbt. Under början av 1990-talet rastade upp emot 25 000 
sädgäss vid Kvismaren om höstarna. Den dramatiska ökningen av sädgäs-
sen i Kvismaren ser ut att hänga samman med de biotoprestaureringar som 
gjordes under 1980-talet. Sädgäss är beroende av öppna vattenytor för sin 
övernattning.727

724 Saxon (1935), s. 68 f.
725 Pettersson, Åke (1981), Kvismaren. Vegetation och fågeliv, s. 78 ff.
726 Pettersson, Åke (1986b), ”Rastande sädgäss vid Kvismaren” i Fåglar i Kvisma-
ren. Årsskrift 1985. Meddelande nr 59 från Kvismare fågelstation, s. 27 f, Sjöstedt 
(2002), s. 5.
727 Jakttrycket menas också vara en faktor som styr gässens fl yttvägar. En ned-
gång i antalet gäss vid Kvismaren under 1990-talet berodde på att jakten på sädgås 
blivit tillåten igen i Närke, hävdade man. När även jakten hade blivit tillåten i 
Östergötland, kring Tåkern, hade fl era nya lokaler etablerats såsom Hjälstaviken. 
Sjöstedt (2002), s. 6.
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Gässen blev både en glädje och ett bekymmer för ornitologerna vid Kvismaren. 
Foto: Kent Larsson

Grågåsen är en häckfågel framför allt i södra och mellersta Sverige. Genom 
ett hårt jakttryck försvann den från inlandet och en svag stam fanns vid 
mitten av 1900-talet endast längs Östersjökusten. Efter att den blivit fridlyst 
skedde en långsam återhämtning. Förutom den inplanterade gåsstam som 
fanns vid Svartån i Örebro återkom grågåsen till Närke på 1960-talet. I Kvis-
maren fanns 1989, 44 par som under hösten resulterade i en fl ock på drygt 
200 individer.728 Antalet hade ökat till 100 häckande par 1996.729

Även grågässen kom under 1990-talet att uppträda i större antal om 
höstarna. Den första säkra observationen är från hösten 1991. Redan året 
därpå räknades grågässen till ett högsta antal av 1700 den 11 september.730 
Sädgässen är ojämförligt större i antal, men eftersom de anländer senare på 
hösten är risken för skador mindre, då de fl esta fälten vanligen är skördade 
vid deras ankomst.731

Att lösa problemet med gässen utanför reservatet var dock en vansklig 
fråga. Vid bakslaget i Hammarsjöprojektet hade man redan från början av 
1989 äskat medel från WWF för att bygga upp en gåsskadefond.732 Från juli 

728 Sondell, Jan (1990), ”Problemet med gåsskador vid Kvismaren” i Fåglar i 
Kvismaren. Årsskrift 1989. Meddelande nr 66 från Kvismare fågelstation, s. 8.
729 Sjöstedt (1997), s. 8.
730 Ibid., s. 8.
731 Sondell (1990), s. 11.
732 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Styrelsemöte den 22/1 
1989.
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månad 1989 hade också föreningen anställt en egen gåsbevakare. Avsikten 
var att hålla gässen under uppsikt och studera deras betesvanor för att 
öka kunskapen om gässens beteende. Man behövde fi nna lösningar på den 
upptornande gåsproblematiken, som annars riskerade att förlama de vidare 
arbetena i reservatet.733

Fågelskrämmor hade visat sig vara ett bra sätt att skrämma iväg gässen. 
För grågässen som kunde utnyttja så många olika platser för födosök gällde 
att man fi ck koncentrera denna tidskrävande och dyra skyddsåtgärd till fält 
med särskilt värdefull gröda. Sädgässen som anlände senare på hösten kunde 
vanligtvis fi nna tillräckligt med mat på stubbåkrarna, men år med sen eller 
tidig skörd ökade skaderiskerna. Om inte fågelskrämmorna var effektiva 
kunde skyddsjakt tänkas få förekomma. Annars var den principiella inställ-
ningen att jakt inte borde få förekomma i ett område som Sverige åtagit sig 
att skydda i ”Convention on Wetlands”, menade ordföranden Jan Sondell 
1990.734 

Trots upprepade försök under början av 1990-talet blev det ingen gås-
skadefond.735 Under 1992 verkade det ändå som om en lösning var i an-
tågande. Naturvårdsverket hade kunnat tänka sig att lämna bidrag till en 
gåsskadefond för betesskadeersättningar. Villkoret för detta var dock att 
det bildades någon form av reservat i detta gåsskadeområde. FKF, Svenska 
Jägareförbundet, SNF, SOF och WWF tog initiativ till ett möte med jord-
bruksministern i avsikt att diskutera problemet med gåsskador och behovet 
av trygga rastplatser för gässen. I maj 1991 hade jordbruksministern Mats 
Hellström inte velat ta emot delegationen utan hänvisat till en handläggare 
på departementet som hade tagit emot först i augusti. Vid detta möte hade 
man diskuterat två tänkbara sätt ett lösa frågan. Ett sätt var att utnyttja sys-
temet med omställningsbidrag och odla foder på vissa åkrar för att använda 
detta som föda till gässen. Det andra lösningsmodellen, vilken bedömdes 
intressantare för Kvismaren, var att utnyttja skötselmedel för reservaten 
även utanför dessa. Då skulle man kunna köpa in grödan på vissa fält som 
utsattes för gåsskador. Inte heller detta ledde till något beslut i frågan. Jan 
Sondell konstaterade att ett hinder för att lösa frågan var att reservatsmedlen 
handlades på så många instanser, Miljödepartementet, Naturvårdsverket och 

733 Gotborn, Lars (1989), ”Bönderna har tröttnat” i Fåglar i Kvismaren. Vårinfo,  
1989, s. 5.
734 Sondell (1990), s. 10 ff.
735 I februari 1990 hade länsstyrelsen ansökt om 500 000 kronor hos SNV för 
att starta en lokal gåsskadefond. Denna var tänkt att ersätta skador och eventuellt 
lösa in redan drabbad gröda på ett fält som gässen kunde få fortsätta att utnyttja. 
Naturvårdsverket hade varit positivt till idén och vänt sig till departementet för 
pengar men inte fått något besked. Gotborn, Lars (1990b), ”Fågelsjö eller gäss 
– eller båda?” i Fåglar i Kvismaren. Vårinfo, s. 7.
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länsstyrelserna. Eftersom det hade varit valår hade frågan inte kunnat drivas, 
misstänkte han också. 736

Arbetet för att lösa upp knutarna fortsatte dock. Ett möte med 50 mark-
ägare gick av stapeln i Norrbyås församlingshem den 20 januari 1993. 
FKF:s ordförande Jan Sondell gav en ornitologs förklaring till varför gässen 
hade ökat i antal i området och Stefan Thorssell, som var där som represen-
tant för länsstyrelsen, gav en sammanfattande bild över gåsskador som läns-
styrelsen kände till. Efter en lång diskussion enades man om att tillsätta en 
kommitté där åtta markägarrepresentanter tillsammans med Stefan Thorssell 
skulle arbeta fram ett förslag till regler för en lokal gåsfond.737 Efter att detta 
gjorts stannade emellertid återigen frågan hos Jordbruksdepartementet.738 

Sedan hösten 1993 har det funnits en särskild gåsvakt som anställts av 
länsstyrelsen i Örebro. Dennes uppgift har varit att hålla uppsikt över gässen 
under dagtid. Det har också varit gåsvaktens uppgift att larma lantbrukare 
om det fanns risk för stora skördeskador förorsakade av gässen.739

736 Sondell, Jan (1991), ”Summering av verksamheten 1991” i Fåglar i Kvismaren. 
Höstinfo,  s. 1 f, Sondell, Jan (1992), ”Inför fältsäsongen 1992” i Fåglar i Kvisma-
ren. Vinterinfo, s. 2.
737 Sondell, Jan (1993a), ”Möte med markägarna om gåsfrågan” i Fåglar i Kvis-
maren. Vinterinfo, s. 1 f.
738 Sondell, Jan (1993b), ”Gåsfrågan – vad händer?” i Fåglar i Kvismaren. Höst-
info, s. 2.
739 Lager, Robert och Nielsen, Bo (1994), ”Gåsrastning vid Kvismaren” i Fåglar i 
Kvismaren. Årsskrift 1993. Meddelande nr 79 från Kvismare fågelstation,  s. 29.
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Sädgäss har blivit en vanlig höstgäst vid Kvismaren. Foto: Kent Larsson

Gässen fortsätter att besöka Kvismaren även efter millennieskiftet. År 
2001 häckade 125 par grågäss i Kvismaren och som mest räknades 2000 
av denna art den 15 september. Sädgässfl ockarna är också talrika. Den 13 
oktober 2001 räknades 28 500 exemplar i Kvismaren.740 Någon ”slutgiltig 
lösning” på gåsproblemen tycktes då inte vara i sikte.

1990-talet innebar också genombrottet för en ny talrik rastare, tranan. 
Från att ha varit en tillfällig gäst ända till decenniets början ökade antalet 
höstrastare till cirka 7000. Tranorna rastade även i området om vårarna 
men som mest uppgick de till ungefär 2000 år 1999. Tranorna känner sig 
likt gässen trygga i det grunda vattnet men deras ökning kan förklaras med 
att den totala populationen ökat genom ett minskat jakttryck i framför allt 
Spanien.741

Tranan hade varit häckfågel i trakten i gamla tider. När vattnet återkom 
till Kvismaren skedde en långsam ökning av antalet individer som ”över-
somrade”.742 I slutet av 1990-talet uppgick sommartranorna till ungefär 300 
individer.743 Tranan återkom som häckfågel 1992, när ett tranpar med unge 

740 Nielsen, Bo och Sondell, Jan (2002), ”Fågelobservationer vid Kvismaren 2001” 
i Fåglar i Kvismaren. Årsskrift 2001. Meddelande nr 120 från Kvismare fågelsta-
tion, s. 37.
741 Sjöstedt, Erik (1997), s. 6 f.
742 Pettersson (1981), s. 98 f.
743 Sjöstedt, Erik, Kjellander, Petter och Ahlqvist, Inga (1999), ”Tranans habi-
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observerades i Östra Kvismaren.744 Några år senare var tranan etablerad som 
häckfågel i Kvismaren på fl era ställen.745

Kvismaren har vid millennieskiftet blivit en viktig rastplats för denna 
stora och ståtliga fågel. Detta innebär både glädje och bekymmer för or-
nitologerna. Likt gäss kan stora fl ockar med tranor orsaka stor skada på 
vissa grödor. Efter att ha blivit överrumplade av gåsproblematiken några 
år tidigare försökte man hos FKF nu redan på ett tidigt stadium undersöka 
tranornas födosök i avsikt att skaffa sig kunskap om förebyggande åtgärder 
för att undvika transkador. Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation och 
Länsstyrelsen i Örebro län bedrev ett treårigt projekt i samarbete med FKF 
och markägarna i området mellan åren 1996 och 1998.746 

Tranor är fridlysta och därför får ingen skyddsjakt bedrivas. Det medförde 
att, i samråd med markägare, tranorna utfodrades med potatis vid Hammar 
och vid Husön. Länsstyrelsen disponerade medel för viltskador som dock 
skall räcka för alla typer av skador förorsakade av vilt i länet.747

Det största problemet var tranornas bete på potatisfälten. Ett skadat fält 
innebär stora ekonomiska förluster. 1998 beräknades att potatisens värde 
uppgick till ungefär 50 000 kronor per hektar. Sedan 1997 fi nns en av läns-
styrelsen utsedd kontaktman för transkador. Dennes uppgift är att besiktiga 
anmälda skador, hjälpa till att förebygga skador genom rådgivning och 
utlåning av utrustning för att skrämma tranor från utsatta odlingar.  För att 
skrämma i väg tranorna kan lantbrukaren få låna gaskanoner och vimplar. 
Det fi nns också en särskild skadevärderare utsedd.748

Även om det är ett välkommet besök har de stora mängderna av de ras-
tande och stora fåglarna inneburit att naturen slagit tillbaka mot restaure-
ringsintressena. När det gäller frågor som berör området utanför reservatet 
fi nns ingen överordnad instans att vända sig till. Här får Kvismarereservatets 
företrädare brottas med andra intressen.

De fortsatta restaureringarna i Kvismaren hejdades alltså i och med att 
”naturen” i reservatet, fåglarna, skapade problem för lantbruket utanför 
detta. Reservatet hade fungerat och erbjöd skyddade och lämpliga rastplat-

tatval i Kvismaren” i Fåglar i Kvismaren. Årsskrift 1998. Meddelande nr 101 från 
Kvismare fågelstation,  s. 12.
744 Larsson, Leif (1993), ”Fågelobservationer vid Kvismaren 1992” i Fåglar i 
Kvismaren. Årsskrift 1992, s. 53.
745 Stervander, Martin (1999), ”Fågelobservationer vid Kvismaren 1998” i Fåglar i 
Kvismaren. Årsskrift 1998. Meddelande nr 101 från Kvismare fågelstation, 58 f.
746 Sjöstedt, Kjellander och Ahlqvist (1999), s. 11.
747 Sondell, Jan (1996), ”Aktuellt – ruddöd och transkador” i Fåglar i Kvismaren. 
Vårinfo,  s. 2.
748 Sondell, Jan (1997b), ”Aktuellt från verksamheten i Kvismaren” i Fåglar i 
Kvismaren. Vårinfo, s. 2.

Jörgen manus19.indd   236Jörgen manus19.indd   236 07-05-02   12.40.4207-05-02   12.40.42



237

ser, problem hamnade utanför reservatet. På samma sätt som ett vattendrag 
obehindrat bryter administrativa gränser höll sig inte heller fåglarna i sitt fö-
dosökande inom de fastställda gränserna för naturreservatet i Kvismaren.

Från fågel till fi sk – nyrestaureringen av Rysjön
Också en annan varelse kom att ställa till det för dem som ville skapa en 
optimal fågelbiotop. Det var en fi sk – överlevnadskonstnären rudan. Denna 
fi skart konkurrerar allvarligt om den tillgängliga födan med den önskade 
våtmarksfågelfaunan. Redan från början ville man hålla Rysjön fri från fi sk 
för att gynna de mindre doppingarterna och simänderna. Vid mitten av 1980-
talet planerade man att tappa vattnet ur sjön under vintern i avsikt att syre-
bristen, som uppstod under isen, skulle slå ut fi skbeståndet.749 1985 köptes 
det in en ryssja som var tänkt att hindra fi sk att komma in i Rysjön.750

I Rysjöns näringsrika och tidvis syrefattiga vatten kom rudan snabbt att 
bli den dominerande fi sken. Rudor har en sällsynt god överlevnadsförmåga. 
Genom att lägga sig i dvala i dyn kan den övervintra i nästan bottenfrusna 
sjöar. De klarar också vatten med mycket låg syrehalt. När andra fi skarter 
dör i grunt och varmt sommarvatten överlever rudan. I och med att rudor 
överlever minst två månader i en syrefri miljö när vattentemperaturen är 
under fem grader, och klarar en periods infrysning, bekämpas den bäst på 
sommaren. Om vattentemperaturen är högre än 15 grader klarar inte rudan 
en syrefri miljö mer än ett dygn.751

Rysjön hade snabbt koloniserats av en mängd fågelarter efter den fram-
gångsrika restaureringen. Sällsynta arter som den svarthalsade doppingen 
hade där funnit en lämplig plats. Efter en höjdpunkt som fågellokal runt 1990 
sjönk individtätheten bland Rysjöns fåglar. Mellan 1990 och 1995 minskade 
våtmarksfåglarna med en tredjedel. Fiskbeståndet, framförallt rudor ansågs 
vara orsaken till denna utveckling. De åt helt enkelt upp maten för fåglarna. 
De enda fågelarter som hade ökat var de fi skätande skäggdoppingarna och 
rördrommen.752

749 Pettersson, Åke (1986a), ”Doppingar i Kvismaren – förekomst och häcknings-
resultat” i Fåglar i Kvismaren. Årsskrift 1985. Meddelande nr 59 från Kvismare 
fågelstation, s. 11.
750 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Årsmöte den 30/3 1985.
751 Lager, Robert (1994), ”Konkurrens mellan fi skar och fåglar i Kvismaren” i 
Fåglar i Kvismaren. Årsskrift 1993. Meddelande nr 79 från Kvismare fågelstation, 
s. 15–19. Bensch, Staffan och Pettersson, Åke (1996), ”Har Rysjön passerat klimax-
stadiet?” i Fåglar i Kvismaren. Årsskrift 1995. Meddelande nr 89 från Kvismare 
fågelstation,  s. 34.
752 Ibid., s. 27.
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Svarthakedoppingen är en art som gynnas av en fi skfri miljö. Foto: Kent Larsson

Rudornas numerär var en orsak till att framförallt de små doppingarterna 
minskade vid 1990-talets början. För att försöka minska rudornas antal 
tappades därför vattnet ut ur Rysjön under senhösten 1991. På grund av en 
mild och regnig vinter fi ck detta ingen effekt. Provfi sket under 1992 visade 
i stället på en ökad förekomst av ruda. Dessutom hade sänkningen slagit 
ut en stor del av beståndet av trollsländelarver som är en viktig föda för en 
annan unik art, trastsångaren.753 Ett nytt torrläggningsförsök gjordes under 
sensommaren 1995. Genom att torrlägga tidigare under en varm period 
hoppades man att resultatet skulle bli bättre denna gång.754

Resultatet blev inte heller denna gång det förväntade. Provfi sket i augusti 
1996 visade att sjön var minst lika full av rudor som tidigare. Man var då 
fullt klar över att rudorna var orsaken till det minskande antalet våtmarks-
fåglar i sjön.755

1997 genomfördes en nyrestaurering av Rysjön, bekostad av medel från 
WWF samt Stiftelsen Fritidsområden i Örebro län. Våren 1997 åstadkoms 
som vanligt en vårfl od genom att vatten pumpades in till det vanliga vat-

753 Provfi sken visade att rudan hade ökat ordentligt. Biomassan fångad fi sk hade 
ökat med ungefär 15 procent per år. Lager (1994), s. 15 ff.
754 Bensch och Pettersson (1996), s. 34.
755 Sondell, Jan (1997a), ”Inför fältsäsongen 1997” i Fåglar i Kvismaren. Vinte-
rinfo, s. 2.
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tenståndet på 0,7–0,8 meter. Arbetena planerades för att förorsaka så små 
störningar på fågellivet som möjligt. Dammborden plockades därför succes-
sivt bort från början av juni. Under juli månad rensades stickdikessystemet 
från 1981 med grävmaskin. Drygt halva sjöns yta bearbetades med rotor-
kultivator under hösten. Dessutom togs en del av vassfältet i mitten av sjön, 
som inte alls hade bearbetats under den första restaureringen, bort. Efter 
avslutad markbearbetning släpptes vatten på i avsikt att släppa in gäddor 
i den tidigare rovfi skfria miljön. Rudorna förmodades ha tagit sin tillfl ykt 
till det kvarvarande vattnet i diken och pölar eftersom inga sågs lämna sjön 
vid uttappningen. Flera hundra fi skätande hägrar hade däremot försett sig 
ordentligt med mat under perioden. Grävmaskinisten hade endast sett ett 
litet antal rudor under grävningarna.756 För att hålla efter rudor försökte 
man nu också att underlätta gäddans tillträde till Rysjön, men rovfi sken har 
inte rudans förmåga att överleva syrebristen under vintern. För att gäddorna 
skulle kunna komma till och från Rysjön bestämde man att dammluckan 
mot kanalen skulle hållas öppen från den 1 november och inte stängas förrän 
vattenståndet i kanalen stod högt vid vårfl oden.757

Säsongen 1998 infriades förväntningarna. Provfi sket i augusti gav 98 
procent mindre rudor i näten än året innan åtgärderna. Många av våtmarks-
arterna svarade snabbt på de förbättrade förhållandena. Särskilt simänderna 
gynnades genom den frigjorda fröbanken. Det låga vattenståndet på våren 
och på grund av att det fl öt omkring växtdelar från markberedningen gjorde 
att vadarna, framför allt tofsvipan, fi ck ett rekordår. Skrattmåsen kom också 
tillbaka. Kolonin hade som mest innehållit 1 100 par 1987 men hade därefter 
minskat. Skrattmåsen hade helt övergett Rysjön under åren 1996 och 1997. 
Doppingar och dykänder hade däremot inte återkommit. Att en utpräglad 
fi skätare som skäggdoppingen uteblev ansågs helt naturligt efter den stora 
reduktion av fi sk som nyrestaureringen inneburit. Säsongen 1998 var Rysjöns 
fjärde bästa sedan starten, konstaterade Åke Pettersson. Totalt hade 208 par 
av våtmarksarter häckat i sjön. Endast rekordåren 1989-1991 med 230–260 
par överträffade detta antal.758

756 Edberg, Ragnar och Sondell, Jan (1998), ”Nyrestaureringen av Rysjön” i 
Fåglar i Kvismaren. Årsskrift 1997. Meddelande nr 96 från Kvismare fågelstation, 
s. 2 ff.
757 Sondell, Jan (1999c), ”Lite höstinformation” i Fåglar i Kvismaren. Höstinfo, 
s. 2.
758 Pettersson, Åke (1999), ”Häckfåglar i Rysjön efter nyrestaureringen” i Fåglar 
i Kvismaren. Årsskrift 1998. Meddelande nr 101 från Kvismare fågelstation, s. 7 
ff.
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Snatteränder i Kvismaren. Foto: Kent Larsson

Millenniets första år visade med säkerhet att fåglarna hade kommit tillbaka 
till Rysjön. Snatteranden nådde ett nytt rekord med 25 häckande par och alla 
häckande simänder hade haft goda häckningsresultat. Den sällsynta svart-
hakedoppingen hade häckat med sju par. Gråhakedoppingen hade en god 
säsong med 15 par och minst två par av småhakedopping hade genomfört 
sena häckningar. Svarttärnor och fi sktärnor hade häckat, skrattmåskolonin 
hade vuxit till 75 par. Vadarna hade, helt naturligt, minskat sedan fl era av 
fl ytbankarna från nyrestaureringen vuxit igen.759 Fågelsjön drabbades aldrig 
av rudproblem i samma utsträckning. Orsaken till detta är att vallarna mot 
kanalen är lägre och att gäddor därför kommer in med vårvattnet.760

Naturkrafter i form av andra levande organismer har här varit delaktiga i 
ett historiskt förlopp. Naturen kunde slå tillbaka även mot naturvårdare.

Oset – Kvismaren reservat och öppenhet
Oset invid Örebro hade varit platsen för de första naturvårdande åtgärderna 
i trakten och de initiativtagande ornitologerna hade alla börjat sin bana vid 
denna plats. Under 1970-talet hade de skaffat sig en praktisk erfarenhet och 
kunskap om landskapsomvandlingar för att främja fågelfaunan. De som ge-
nomfört omvandlingarna vid Kvismaren menade rätt tidigt att Osetområdets 
potential som fågellokal inte utnyttjades.

759 Pettersson, Åke (2000), ”Ett bra år för Rysjön” i Fåglar i Kvismaren. Höst-
info, s. 3.
760 Intervju med Jan Sondell den 25/3 2005.
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En ny generation ornitologer tar över
De ornitologer som börjat som fågelobservatörer vid Oset tog initiativet till 
de restaureringsarbeten som ägde rum där under 1970 och 1980-talen. Med 
den kunskap om biotopförbättrande åtgärder som arbetena i Kvismaren hade 
givit, var de rustade att återskapa fågelreservatet vid stadens bakgård.

Under 1970-talet ansåg man i FKF att Osetområdet förfallit som fågel-
lokal. Det var parkkontoret i Örebro som varit ansvarig för de åtgärder 
som gjorts i naturreservatet. I maj 1976 sände FKF en skrivelse till park-
kontoret där man argumenterade för att få en ändring av Osets skötsel.761 
Områdets karaktär av öppen och fl ack våtmark hade gått förlorad, menade 
de. Skrivelsen radade upp en lång rad missförhållanden som uppstått genom 
felaktiga åtgärder i reservatet. Cykelvägen hade blivit ett tillhåll för mopeder, 
motorcyklar och även bilar. Rivstarter och buskörningar störde både fågelliv 
och naturintresserade besökare. Taggtråd användes ofta, vilket ej var tillåtet 
enligt föreskrifterna för reservatet. Parkkontoret hade heller inte brytt sig om 
vare sig landskapsbild eller fågelliv då man anlagt en vall mellan Ladan och 
Ormesta Holme. För Osets fågelliv, menade man från FKF, hade parkkonto-
ret uppenbarligen inte haft några intentioner och de åtgärder som gjorts hade 
drabbat både fågellivet och en naturintresserad allmänhet negativt.  Det var 
av största vikt att ett skötselråd för Oset inrättades. I detta borde biologisk 
expertis, framförallt fågelexpertis ingå. Även andra organiserade naturvårds-
intressen borde få en kraftfullare representation i detta råd: representanter för 
parkkontoret/parknämnden, FKF, Närkes Fältbiologiska Ungdom, Örebro 
Biologiska Förening och Ornitologiska Klubben i Örebro. Dessutom vore 
det önskvärt att lokalombuden för Svenska Naturskyddsföreningen och 
Sveriges Ornitologiska Förening var representerade, menade föreningen. 
Inga ytterligare åtgärder i Oset borde göras innan detta råd upprättats och 
sammanträtt. 762  Flera möten med berörda hölls sedan under 1978.763 Nu 
tog man alltså tillfället i akt hos FKF att utnyttja sin nyvunna position som 
naturvårdskoalitionens centrala aktör.

Även om det förekommit vissa grävningar och arbeten som syftade till att 
ordna bättre förhållanden för fåglarna runt 1980, menade man från FKF att 
den långsamma försämringen av fågellivet i området fortgick.764

761 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Möte den 30/5 1976.
762 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Skrivelse till Parkdirektören 
Torbjörn Ärfström, Parkkontoret Örebro den 11/6 1976.
763 Johansson, Lars  och Olsen, Björn (1977), ”Observationsverksamheten vid 
Oset 1976” i Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1976. Meddelande nr 30 
från Kvismare fågelstation, s. 31, Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. 
Sammanträde den 11/9 1976, sammanträde den 1/1 1977.
764 Bensch, Staffan (1980), ”Observationsverksamheten vid Oset 1979” i Verk-
samheten vid Kvismare fågelstation 1979. Meddelande nr 45 från Kvismare fågel-
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Med erfarenheterna från restaureringarna i Kvismaren ansåg man i FKF 
att det gick att göra något åt de försämrade förhållandena i Oset. I ett brev 
till länsstyrelsen under vintern 1984 påpekade FKF att en revidering av sköt-
selplanen borde göras eftersom det nu fanns en betydligt större kunskap om 
hur våtmarksområden skulle skötas för att gynna fågellivet.765

I november 1984 presenterade FKF:s ordförande ett, vad som beskrevs 
som revolutionerande, förslag till nya planer för Oset, vid FKF:s årliga all-
männa möte.766 Förslaget innebar att man skulle markbearbeta och vattenreg-
lera ängarna.  Vissa diken skulle läggas igen och vallarna ute på udden skulle 
schaktas ut i sjön. Ett tillträdesförbud mellan cykelvägen och Gammelån 
borde inrättas. Allt skedde sedan snabbt. Efter ett möte med Osetkommittén 
hade förändringarna fått förankring i alla berörda föreningar och i slutet av 
januari 1985 hade fräsningar och schaktningar redan gjorts.767 

Stefan Thorssell, ledamot i FKF:s styrelse sedan begynnelsen och under 
1980- och 1990-talen anställd vid länsstyrelsens miljöenhet, fi ck i mars 1985 
uppdraget att göra revideringen av skötselplanen. Den upprättades i samar-
bete med Osetkommittén, parkkontoret och länsstyrelsen. I de övergripande 
målen för reservatet fastslogs att Oset skulle karaktäriseras av de öppna och 
betade strandängarna mot Hjälmaren och de urskogsliknande strandsko-
garna av löv längs med Svartån. Upp mot Rynningeviken skulle strandskogen 
avlösas av madmarker med periodvis öppet vatten och vassruggar.768 Även 
om beträdningsförbud rådde under våren från den 1 april på fuktängarna 
kunde allmänheten beskåda dess fågelliv från en nyuppförd plattform.769

Miljökontoret i Örebro kommun tog under 1990-talet initiativet till att 
restaurera hela den västliga delen av Hemfjärden, Oset och Rynningeviken. 
Sedan regementet lagts ner blev marken norr om Oset tillgänglig. När pla-
ner på att lösa Örebros trafi kproblem med en genomfartsled vid kanten av 
Hemfjärden presenterades reagerade naturskyddets förespråkare. Resultatet 
blev att naturreservatet utvidgades till att omfatta även Rynningeviken. Även 

station,  s. 44 f, Bensch, Staffan (1981), ”Observationsverksamheten vid Oset 1980” 
i Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1980. Meddelande nr 46 från Kvismare 
fågelstation, s. 42. Gullberg, Andreas (1985), ”Observationsverksamheten vid Oset 
1984” i Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1984. Meddelande nr 54 från 
Kvismare fågelstation, s. 51.
765 Thorssell, Stefan (1985), ”Oset i framtiden” i Fåglar i Närke 8, 4, 1985, 
s.75.
766 En gång per år kallades de stödjande medlemmarna i FKF som vare sig hade 
rösträtt eller deltog i föreningens beslutande möten, till ett informationsmöte. Se 
vidare nedan.
767 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Möte den 20/1 1985.
768 Thorssell (1985), s. 75 ff.
769 Thorssell (1986), s. 5.
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utformningen av det utvidgade reservatet kom att domineras av ornitologiska 
intressen.770

Med hjälp av arbetskraft från kommunens arbetsmarknadspolitiska enhet, 
Servicecentralen, sanerades det nedlagda området i Oljehamnen. Osetsoptip-
pens efterträdare, soptippen vid Venan, lades igen och täcktes. Smådammar 
grävdes och strövstigar, grillplatser, gömslen, fågeltorn byggdes för att göra 
även detta område tillgängligt för en allmänhet. I en informationsfolder om 
naturreservaten Oset och Rynningeviken inbjuds besökaren nu att upptäcka 
Örebros nya framsida mot vattnet.771

Naturreservatet omfattar nu hela den västra delen av Hemfjärden

Källa: ”Välkommen till naturreservaten Oset och Rynningeviken” Utgiven av 
Örebro kommun.

770 Denna process fi nns beskriven i Olsson, Jan (Kommande), Ornitologernas 
makt.
771 Välkommen till naturreservaten Oset och Rynningeviken.
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Stadens gamla bakgård med två nedlagda soptippar, det sanerade oljehamns-
området och militärens nedlagda övningsfält erbjuder nu både upplevelser 
och estetiska värden. Det tidigare värdelösa impedimentet prisas för sin 
biologiska mångfald. Här har idén med ett fågelskydd kombinerat med ett 
visst tillträde för rekreation manifesterats. Den kommunala miljövården 
bedriver här en aktiv biotopskötsel i syfte att få samma effekt på landskapet, 
och faunan, som gamla tiders extensiva jordbruk innebar. Med teknikens 
hjälp har man alltså paradoxalt nog lyckats avteknologisera naturen och 
återskapat landskapets forna utseende. Men vi skall komma ihåg att det är 
ett byte från ett teknologiserat landskapssystem till ett annat.

Mot en ökad öppenhet?
Även vid Kvismaren har verksamheten vidgats för att möta allmänintres-
set. Stiftelsen Fritidsområden i Örebro län blev, som vi vet, från och med 
mitten av 1980-talet en samarbetspartner till FKF. En företrädare för andra 
värderingar än det strikt vetenskapliga hade därmed involverats. Även om 
det inte blev något av med restaureringen av Östra Kvismaren blev stiftelsen 
ändå en bidragsgivare. Denna bekostade ett handikappanpassat gömsle, 
norr om fågeltornet, i Rysjön 1991.772 Gömslet invigdes den 16 april 1991 
samtidigt som den av Stiftelsen Fritid T-län avlönade naturguiden började 
sin verksamhet.773 

772 Eriksson, Thomas (1991), ”Nyheter vid Kvismaren 1991” i Fåglar i Kvismaren. 
Vinterinfo, s. 2 f.
773 Lager, Robert (1991), ”Verksamheten vid Kvismare fågelstation våren 1991” 
i Fåglar i Kvismaren. Vårinfo, s. 1 f.
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Vy över Rysjön från fågeltornet. Foto: Kent Larsson

Under 1990-talet slog Kvismareområdet igenom som utfl yktsmål för en 
bredare allmänhet. Redan 1988 hade länsbusslinjen från Örebro till Norr-
byås under lördagar i maj och juni haft Öby kulle som ändhållplats. Vid 
hållplatsen hade personal från fågelstationen mött och följt med till Ry-
sjön.774 Guidningsverksamheten fortsatte sedan med varierande intensitet in 
på 2000-talet. Tranornas stora antal har lett till att det på höstarna ordnats 
guidade ”transafaris”.775

Kvismarens naturreservat har bokstavligen satts på kartan. Området är 
beskrivet i offi ciella turistbroschyrer och tydlig skyltning fi nns för bilrese-
närer. Fågelstationens dag anordnades för första gången den 19 september 
1993 då mellan 300 och 500 personer besökte Kvismaren och bland annat 
fi ck se ringmärkning.776 Fågelstationens dag har sedan dess varit en årligen 
återkommande höstaktivitet. Vid millennieskiftet kan man också notera 
att för första gången höjs en röst för att FKF borde intressera sig för den 

774 Bensch, Staffan (1988), ”Verksamheten vid fågelstationen under våren och 
försommaren 1988” i Fåglar i Kvismaren. Sommarinfo, s. 1 f.
775 Johansson, Lars (2000), ”Transafaris och den biologiska mångfalden” i Fåglar 
i Kvismaren. Höstinfo, s. 6 f. Sondell, Jan (2002), ”Förord” i Fåglar i Kvismaren. 
Årsskrift 2001. Meddelande nr 120 från Kvismare fågelstation, s. 1.
776 Sondell, Jan (1993c), ”Lyckad PR-satsning” i Fåglar i Kvismaren. Senhöstinfo, 
s. 1.
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biologiska mångfalden även utanför reservatet.777 Även om den utåtriktade 
verksamheten fortsatt så är ändå FKF en förening där den vetenskapligt in-
riktade ornitologin och reservatsområdet fortsätter att vara det dominerande 
spåret.778 Men för att kunna fullfölja denna huvudinriktning har det blivit 
nödvändigt att bredda spåret så att också andra kunnat vandra med.

Ornitologen och det vetenskapliga kapitalet
Vilka var det som engagerade sig i FKF och på så sätt lyckades att genom-
driva visionen om ett återskapande av den fågelbiotop som Erik Rosenberg 
hade mött vid 1900-talets början? I detta avsnitt skall vi titta närmare på den 
grupp som framgångsrikt lyckades att utmana dikningsdiskursen.

Föreningen Kvismare Fågelstation
FKF bildades 1966 för att stödja fågelstationens arbete. Föreningen hade 
redan från starten en vetenskaplig inriktning med mångåriga projekt, in-
venteringar och ringmärkningsarbeten. FKF organiserades från starten så 
att de som drev föreningen kunde ha full kontroll över verksamheten. I 
jubileumsskriften från 1985 skrev den mångårige ordföranden Jan Sondell 
att detta gjordes för att säkerställa ringmärkningsverksamheten, som vid den 
tiden var ifrågasatt av vissa ornitologer.779 Lokalt var det Knut Borg, en av 
de tongivande i Ornitologiska klubben som var den ivrigaste motståndaren 
till detta. En av mina källor menar att det var hans agerande i denna fråga 
som resulterade i att ringmärkningsverksamheten uttryckligen förbjöds i Oset 
när det blev naturreservat 1968.780

FKF hade från början tre medlemskategorier. Medlemmarna, de som hade 
rösträtt, valdes in genom omröstning bland tidigare medlemmar. Övriga ka-
tegorier var stödjande medlemmar och Kvismariter. De senare var stödjande 
medlemmar som erlade en högre medlemsavgift än andra. Både stödjande 
medlemmar och Kvismariter saknade infl ytande över fågelstationens verk-
samhet. De kallades inte till några ordinarie möten och saknade rösträtt. I 
stadgarna sägs att stödjande medlemmar skall kallas till minst ett informa-
tionsmöte per år. Vid detta möte hade de yttrande- och förslagsrätt medan 
rösträtten var förbehållen medlemmar. Medlemskapet skulle omprövas vart 
tredje år. Den sökande skulle ansöka skriftligen och motivera sitt skäl för 
fortsatt medlemskap eller utträde.781 Konstruktionen garanterade alltså en 

777 Johansson, Lars (1999), ”Odlingslandskapets fåglar lever farligt” i Fåglar i 
Kvismaren. Sommarinfo, s. 4 f.
778 Intervju med Lars Johansson den 16/5 2006.
779 Sondell (1985), s. 20 f.
780 Intervju med Lars Johansson den 16/5 2006.
781 Gyllin, Roger (1966), ”Föreningen Kvismare fågelstation” i Verksamheten vid 
Kvismare fågelstation 1965. Meddelande nr 5 från Kvismare fågelstation, s. 52 f.
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homogenitet i åsikter och värderingar. Den gjorde det också möjligt att välja 
in ”nyttiga” personer.

FKF drevs alltså av en inre kärna. De ornitologer som kom att grunda 
och driva FKF var i stort sett alla födda på 1930- eller 1940-talen. De fi ck 
sin skolning vid Oset där de hade fungerat som iakttagare och rapporterare 
av fågellivet. De hade varit Osetvakter. Denna verksamhet startade hösten 
1948. De turades om att föra en gemensam observationsbok över fåglar 
som sågs vid Oset. Alla egna observationer och besökande ornitologers iakt-
tagelser skulle samlas i ett arkiv. Avsikten var att få en bild över fågellivets 
förändringar över tid.782 

Den första medlemsförteckningen visar att alla elva invalda medlemmarna 
hade sitt ursprung i Örebro. Listan över dem som fungerat som Osetvak-
ter mellan 1959 till 1963 innehåller nästan alla invalda medlemmar i FKF 
under fågelstationens första år.783 De fl esta hade också varit de ungdomar 
som under mitten av 1950-talet var med vid upprustningen av klubbstugan 
Ängfallet.784 

782 Mellan 1948 och 1952 sköttes denna verksamhet av Ornitologiska Klubben 
i Örebro, mellan 1953 och 1963 av Närkes Fältbiologiska Ungdomsförening. Den 
övertogs av Kvismare fågelstation från 1964. FKF hade det formella ansvaret för 
detta fram till 1987. Under de år då FKF hade hand om organiseringen av verk-
samheten redovisades dessa observationer i FKF:s årsskrifter. De sista tio åren av 
verksamheten sköttes av Närkes Ornitologiska Förening. Gyllin, Roger (1964), 
”Observationer av vadare under fem år vid Oset” i Fauna och Flora, häfte 4–5, 
1964, s. 156 f, Sondell (1999a), s. 21–27, Gyllin, Roger och Johansson, Lars (1999), 
”Osetvakten – observationens omfattning och publicerade arbeten” i Fåglar i Kvis-
maren. Årsskrift 1998. Meddelande nr 101 från Kvismare fågelstation, s. 28 ff.
783 Dessa var:  L. Gotborn, R. Gyllin, H. Johannesson, P. Kinnunen, H. Källander, 
K. Larsson, B. Runesson, C. Runesson, J. Sondell, B. Svensson, S. Thorssell och B. 
Thyselius. Gyllin (1964). 
784 Gotborn (1985), s. 27 f.
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På vandring i vasshavet Foto: Kent Larsson

Grunden för ett nätverk uppstod alltså redan långt före fågelstationens bil-
dande. Det gemensamma intresset för fågelskåderi hade fört de fl esta av 
dessa unga män samman. De kände redan varandra. Tidpunkten då de som 
var verksamma ornitologer vid Kvismaren hade åldern inne för att påbörja 
universitetsstudier sammanfaller med att en ”riktig” förening, FKF, bildas.785 
De som grundade FKF kan också sägas ha tillhört en särskild social grupp 
eftersom det 1966 fortfarande var ett fåtal som studerade vid universitet. De 
kom att utgöra en elit av högutbildade män.

FKF:s uppbyggnad garanterade alltså att inga andra inriktningar för verk-
samheten skulle kunna tas än den som ansågs riktig av den ursprungliga 
kärnan. Detta kom att ändras när kontakterna med andra intressenter blev 
större. Samarbetet med Stiftelsen Fritid T-län blev en bidragande orsak till 
att systemet med inval av medlemmar som kontrollerade föreningen och där 
stödjande medlemmar inte heller fi ck delta på årsmötena försvann. Kommu-
nala föreningsbidrag ansågs inte kunna ges till en så sluten organisation.786 
Vid styrelsemötet för FKF den 22 november 1986 diskuterades ett förslag till 
stadgeändring. Beslut om ändring av stadgarna fattades på årsmötet 1987, 

785 Intervju med Rolf Engwall den 16/6 2004.
786 Intervju med Åke Pettersson den 27/1 2005.
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då systemet med invalda ledamöter togs bort utan någon protokollförd 
diskussion. I övrigt skedde ingen stadgeändring.787

Ornitologen – en välutbildad man från staden
Fram till mitten av 1970-talet fi nns titelbeteckningar utsatta i medlemsför-
teckningarna. Det går alltså att utläsa både medlemmarnas sociala hemvist 
och deras boendeort. Under föreningens första tid fl yttade många till annan 
ort.788 Av medlemsmatrikeln kan vi se av boendeorten att de fl esta av de unga 
männen i styrelsen var i full färd med att skaffa sig akademiska examina, de 
bodde då i den tidens typiska universitetsorter. 1967 bodde varken fullvär-
desmedlemmarna, kvismariterna eller de stödjande medlemmarna i trakten 
av Kvismaren. Det var ungefär en fjärdedel av dem som hade sin hemvist i 
Örebro län.789 Bland dem som bodde i Örebrotrakten återfi nns namnen på 
fl era av Osetvakterna. Det är intressant att notera att det endast fanns en 
kvinna bland dem, Eva-M Södergren från Askersund. Hon återfi nns bland 
de stödjande medlemmarna.

Till 1968 ökade medlemsantalet i alla kategorier. De invalda medlemmar-
na uppgick nu till 13 män. Församlingen hade utökats med två som tidigare 
varit stödjande medlemmar.790 De tio kvismariterna var alla män och av de 59 
stödmedlemmarna var 58 män. Antalet medlemmar med Örebroanknytning 
ökade något och av de 82 medlemmarna hade knappt en tredjedel adress 
Örebro eller Örebro län.791

1970 utökades de invalda medlemmarna med två män med postadress 
Odensbacken i Östernärke.792 Kvismariterna var då 15 stycken. De stödjande 
medlemmarnas antal hade nu ökat till 149 personer. Två lantbrukare i Kvis-
maredalen känns igen bland de stödjande medlemmarna, Sven Ryman på 
Öns gård och Torsten Gustafsson i Frogesta. Även under dessa år är det män 

787 Gotborn, Lars (1987a), ”Från FKF:s årsmöte” i Fåglar i Kvismaren. Vårinfo, 
s. 2.
788 Gyllin, Roger (1968), ”Föreningen Kvismare fågelstation 1967” i Verksamhe-
ten vid Kvismare fågelstation 1967. Meddelande nr 10 från Kvismare fågelstation, 
s. 47.
789 9 stycken har adress Örebro och ytterligare 5 har adress i Örebro län. Fören-
ingen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Medlemsförteckning den 15/2 1967.
790 Gyllin, Roger (1969), ”Föreningen Kvismare fågelstation 1968” i Verksamhe-
ten vid Kvismare fågelstation 1968. Meddelande nr 12 från Kvismare fågelstation, 
s. 50.
791 20 bodde i Örebro och därtill kom ytterligare 6 länsbor. Föreningen Kvismare 
Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Medlemsförteckning den 15/3 1968.
792 Fil. stud. Åke Pettersson i Tybble och banktjänstemannen Urban Toresson, 
Menigasker. Gyllin, Roger (1971b), ”Föreningen Kvismare fågelstation 1970” i 
Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1970. Meddelande nr 17 från Kvismare 
fågelstation, s. 54.

Jörgen manus19.indd   249Jörgen manus19.indd   249 07-05-02   12.40.5307-05-02   12.40.53



250

som står för medlemsökningen. Sammantaget fanns det 1970 tre kvinnor i 
Föreningen Kvismare Fågelstation. Alla var stödjande medlemmar.793

I september 1971 beslutade en enhällig styrelse för FKF att välja in Rolf 
Engwall, byrådirektör vid Länsstyrelsen i Örebro, som medlem.794 Engwall 
var själv inte närvarande vid mötet och invalet skedde under förutsättning 
att Engwall själv var intresserad.795 Han var tidigare etablerad i nätverket 
sedan många år och styrelsen såg att Engwall, i kraft av sin yrkesposition 
på länsstyrelsen, kunde vara en resurs som var viktig att knyta till FKF. Jag 
tolkar detta inval av Engwall som ett viktigt strategiskt beslut av FKF:s 
styrelse. Engwall lämnade sedan föreningen på egen begäran vid årsskiftet 
1972/1973.796 Han var alltså med i styrelsen under endast ett år och några 
månader. Enligt egen utsago deltog han ej i några styrelsemöten och lämnade 
föreningen då han kom att arbeta utomlands en period.797 

De fl esta titelbeteckningarna försvinner sedan från 1973 och framåt. Ett 
visst utbyte av personer sker i styrelsen och bland de invalda medlemmarna 
men gruppen är ändå förhållandevis stabil för lång tid framåt. Den första 
kvinnliga invalda medlemmen, Elsy-Britt Andersson från Karlskoga, anslöts 
till föreningen 1974.798 Därefter dröjde det ytterligare fem år till nästa kvinna, 
Birgitta Johansson, från Örebro, blir invald medlem.799 Fram till dess att 
systemet med invalda medlemmar tas bort vid årsmötet 1988 var dessa två 
de enda kvinnliga medlemmarna i föreningen. Elsy-Britt Schildt(Andersson) 
stannar kvar i styrelsen till och med 1988. Birgitta Johansson sitter i styrelsen 
till och med 1998. Under 1997 och 1998 är Lena Bokvist med i styrelsen 
och 1999 sitter Åshild Järnkvist där. År 2001 består styrelsen åter enbart 
av män.

Vid mitten av 1980-talet hade föreningen vuxit något, men fortfarande 
var kvinnor i klar minoritet. I medlemsförteckningen 1986 är 35 kvinnor av 
de 356 fysiska personer som var stödjande medlemmar.800 Under 1990-talet 

793 Tre organisationer till hade då blivit stödjande medlemmar, Örebro läns Jakt-
vårdsförening, Östansjö Biologiska Förening och Tjusts Ornitologiska Förening. 
Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Medlemsförteckning den 1/4 
1970.
794 Gyllin (1972), s. 46.
795 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Styrelsemöte den 4/9 1971
796 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Möte den 1/1 1973.
797 Intervju med Rolf Engwall den 16/6 2004.
798 Larsson, Kent (1975), ”Föreningen Kvismare fågelstation 1974” i Verksamhe-
ten vid Kvismare fågelstation 1974. Meddelande nr 24 från Kvismare fågelstation, 
s. 59.
799 Sondell, Jan (1980a), ”Föreningen Kvismare fågelstation 1979” i Verksamheten 
vid Kvismare fågelstation 1979. Meddelande nr 45 från Kvismare fågelstation.
800 Föreningen Kvismare Fågelstation, (ACÖ), AI:1. Medlemsförteckning den 
1/12 1986.
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växer andelen kvinnor. Vid millennieskiftet var de 71 av 449 fullbetalande 
medlemmar. Men de fl esta av dem hade samma adress som någon manlig 
medlem.

Bilden av ornitologen blir således en manlig akademiker från staden. Att 
de med sitt sociala kapital kunnat påverka landskapets utveckling torde vara 
ställt utom allt tvivel. Det vetenskapliga kapital som ornitologin erövrat 
under 1900-talet var också en faktor som underlättat för dem att göra sin 
röst hörd och styra landskapsutvecklingen i de av dem utvalda områdena 
dithän de velat. I en undersökning av Fältbiologerna påvisas ett liknande 
förhållande. De fl esta fältbiologer kom från hem med hög- eller mellantjäns-
temannanivå. De hörde också hemma i staden och studerade på en teoretisk 
gymnasielinje, vanligen den naturvetenskapliga.801

Den lokala anknytningen har inte varit speciellt stark. Dessutom har det 
funnits en skepsis bland ortsbefolkningen mot vad de egentligen sysslar med. 
Ornitologerna har ofta betraktats som främmande fåglar. Vid tidpunkten för 
Rysjöns restaurering under hösten 1981 arbetade jag själv som bonddräng 
på Näsby gård, som har stora marker i Kvismardalen på södra sidan av ka-
nalen. Jag minns ett tillfälle när vi balade halm, d.v.s. jag stod på balvagnen 
och staplade och rättade till de halmbuntar som kom ur halmpressen. Vid 
en paus såg vi den massiva rökpelaren som steg upp från naturreservatet i 
nordost. Anders, den riktige drängen – den fast anställde lantbruksarbetaren 
sade lite nedsättande: ”jaja, där borta håller dom på och eldar, dom där orni-
tologerna”. Han menade att det var vi som arbetade i landskapet på riktigt. 
Den ornitologiska verksamheten var något kvalitativt annorlunda, något 
stadsborna, ”stassare”, höll på med på sin fritid och för sitt nöjes skull. Vi 
såg alltså en konkret bild av den förändrade värderingen av landskapet. Från 
jordbrukets horisont såg vi rökpelaren från den nya landskapsanvändningens 
aktivister. Det var en ny och utifrån kommande grupp som stod för denna 
omvandling.802 Den till ornitologin positive bonden Sven Ryman blev också 
mindre populär i bygden. Detta på grund av att han ”släppt till” sin mark 
för restaureringarna.803 Ornitologerna har också gått under det nedsättande 
namnet ”stockholmare” i bygden.804

801 Klöfver, Helena (1992), Håll stövlarna leriga och för bofi nkens talan: en 
studie av naturintresse, miljömedvetenhet och livsstil inom organisationen Fält-
biologerna, s. 39 ff.
802 Arkeologen Christopher Tilley menar att vi får en relation till landskapet 
genom det sätt vår kropp fysiskt kommer i kontakt med detta. Tilley, Christopher 
(1994), A Phenomenology of Landscape: Places, Paths, and Monuments, s. 25 f.
803 Intervju med Rolf Engwall den 16/6 2004.
804 Intervju med Lars Johansson den 16/5 2005.

Jörgen manus19.indd   251Jörgen manus19.indd   251 07-05-02   12.40.5407-05-02   12.40.54



252

Nätverkets betydelse
Jag menar att nätverkets roll är viktigt när vi skall förklara ornitologernas 
framgångar i landskapet. Informella beslut kunde tas med gelikar som var 
förenade av ett gemensamt intresse.805 Ingenting tyder på att otillständiga 
beslut fattats, men ornitologin har utan tvekan gynnats av att personer både 
på SNV och länsstyrelsen i Örebro haft en likartad syn på naturvård och 
kunnat utöva påtryckning för att driva utvecklingen i önskad riktning. I 
synnerhet mellan länsstyrelsen och FKF har det funnits fl era personella sam-
band, där samma person har varit verksam på båda ställena. Länsarkitekten 
Olle Karlsson var till exempel ornitolog och arbetade på länsstyrelsen, Rolf 
Engwall en annan.806 Senare under 1970- och 1980-talen kom både Stefan 
Thorssell och Åke Pettersson att arbeta på länsstyrelsens naturvårdsenhet, 
samtidigt som de var engagerade i FKF.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ett antal unga män samlades 
kring ett gemensamt intresse och att de redan kände varandra vid bildandet 
av FKF 1966. Den egna föreningen konstruerades så att dess styrelse kunde 
kontrollera hur verksamheten skulle bedrivas vid Fågelstationen och att den 
slapp inblandning från andra. Detta tillstånd kom att vara i dryga två decen-
nier. Det ändrades först 1988 som ett villkor för att utvidga koalitionen kring 
Kvismaren med Stiftelsen Fritid T-län.

Kärnan i FKF skaffade sig snart akademiska examina och många av dem 
kom att fl ytta till andra orter i landet. I kraft av det sociala kapitalet och i 
många fall också ett vetenskapligt kapital blev de en röst att räkna med. De 
har kunnat vara infl ytelserika i fråga om sin vision om utformningen av sjö-
bottnarna efter det att landskapet runt dem torrlagts. Även om kvinnor i viss 
mån kommit in i föreningen har det hela tiden varit en stor övervikt män. 

Landskapet utanför reservaten
Strukturrationaliseringen av jordbruket har lett till en drastisk förändring av 
landskapet på det sänkta området under senare halvan av 1900-talet. Ägorna 
låg splittrade konstaterades i utredningarna som föregick den förbättrade 
torrläggningen. Detta gynnade framförallt fågellivet och fältviltet. Ägorna 
avgränsades av grävda diken, det vill säga det fanns obrukade och för djuren 
skyddade området med en sammanlagt stor areal. De senaste 50 åren har 
inneburit en ständigt pågående rationalisering av denna mark. Denna utveck-
ling har varit helt i linje med den önskade rationaliseringen av jordbruket. 
Stora åkrar kostar mindre per hektar att bruka. Åkrarna har blivit större och 
större och områdena mellan åkrarna har stadigt minskat. De grävda diken 
som fi nns är nu både branta och djupa och erbjuder inte något skydd för 
djurlivet. Artrikedomen utanför reservaten har stadigt minskat. Storspoven 

805 Intervju med Lennart Samzelius den 17/6 2004.
806 Intervju med Rolf Engwall den 16/6 2004.
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är ett exempel. Även om den hörts spela har det varit gamla par som fortsatt 
att häcka år efter år utan att få fram några ungar. Vid millennieskiftet har 
denna art i praktiken försvunnit från faunan i området.807

Restaurera till vad?
Ornitologerna som arbetade i Fågelparken vid 1900-talets mitt ansåg att 
de endast påskyndade en naturlig utveckling av området. I ett manuskript i 
Erik Rosenbergs personarkiv som härrör från 1940-talet, fi nns tankegångar 
som visar hur de inblandade tänkte att området skulle utvecklas. I sinom tid, 
menade Erik Rosenberg, skulle vassen trängas ut av starr och andra växter 
som hade större förutsättningar i den strandnära biotopen. Detta förlopp 
skulle dock förmodligen ta lång tid, hundratals år. Eftersom naturen inte alls 
var färdig med Oset vid den tidpunkten fi ck mänskliga händer hjälpa naturen 
på traven, ansåg Erik Rosenberg.808 

Fågelskådarna menade alltså vid denna tid att de åtgärder för fågellivets 
fromma som kom att ske i parken låg i linje med vad en naturlig utveckling 
skulle innebära. Denna attityd och legitimering kom att bli rådande vid fram-
tida naturvårdsåtgärder och restaureringar både i Oset och i Kvismaren. Vi 
kan säga att två strömningar möts. Den ena av dessa har gått ut på att bevara 
natur från mänsklig påverkan, den andra strömningen, naturvård innebär 
ett mer allmänt skydd av naturen för människans skull. Naturskydd har en 
vetenskaplig inriktning medan naturvård mer är inriktad på sociala, kultu-
rella och ekonomiska aspekter.809 Naturvårdstanken blev starkare formulerad 
under 1930-talet än tidigare vilket till exempel gav upphov till Fritidsutred-
ningen vilken i sitt betänkande 1940, föreslog att så kallade fritidsreservat 
inrättades vid städerna.810 En skiljelinje kom att gå mellan SNF, som från 
1936 och framåt företrädde naturvård medan Kungliga Vetenskapsakade-
miens Naturvårdskommitté var representant för naturskyddet.811 Vi kan 
också notera att det vid återskapandena av de fria vattenytorna så planerade 
man endast för att egentligen återskapa förhållandena för vad som blev kvar 
då en sjö sänkts, de grunda men simandsvänliga vattenytorna. Dessa blev 
mycket goda fågelbiotoper men krävde också kontinuerlig skötsel för att 
förbli i detta tillstånd. Här var man kanske inspirerad av Project MAR och 

807 Intervju med Lars Johansson den 16/5 2005.
808 Erik Rosenbergs personarkiv, (ACÖ), AI:1. Vol. 7. Odaterat manuskript ”Vad 
är meningen med den här fågelparken”.
809 Haraldsson (1987), s. 12 f.
810 Fritidsutredningen (1940), Betänkande med utredning och förslag angående 
inrättande av fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas be-
folkning.
811 Kylhammar, Martin (1992), Nils Dahlbeck: en berättelse om svensk natur 
och naturvårdshistoria, s. 35 ff.
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dess konstaterande att våtmarker för fåglar hade blivit en sådan bristvara 
att det var helt i sin ordning att sköta ett landskap för att skapa optimala 
betingelser för fågellivet. 

På baksidan av detta foto står ”Igenväxta madmarker i västra Kvismaren, ett 
område som enligt naturvårdsplanen föreslås bli en ny fågelsjö”. Rysjön stod klar 
1982. Foto från juli 1971. Foto: Kent Larsson

Naturskydd har ofta varit en mycket väl inbyggd del i det institutionella 
natur- och miljöskyddet. Det vetenskapliga argumentet för att skydda de 
norrländska nationalparkerna för vetenskapen och mot människor fanns 
med hos Kungliga Vetenskapsakademien under tidigt 1900-tal. Denna tan-
ke genomsyrade senare även naturreservatskapandet på Ängsön-Marskär i 
Stockholms skärgård, 1986. Det avsågs att lämna utvecklingen på ön så att 
en urskog skulle bildas med tiden. Problemet är dock att naturen på ön är 
oerhört präglad av månghundraårig mänsklig verksamhet. De som skapat 
reservatets skötselregler har alltså inte varit medvetna om att den natur som 
skall bevaras är ett kulturlandskap.812 Ett annat illustrativt exempel är vad 
som hände i en av de första och mest omtalade nationalparkerna i USA, Yo-
semite National Park i Californien. När guldgrävarna kom till området vid 
mitten av 1800-talet möttes de av en majestätisk syn, höga berg, porlande 
bäckar och i dalgången höga träd. Mellan de rätt glest stående träden växte 
gräs. Efter den etniska rensningen av urbefolkningen blev området några 

812 Ekdahl, Malte (1997), Vart är naturen i skärgården på väg? Skogshistoria på 
Ängsön-Marskär i Stockholms södra skärgård, s. 30, 57 f.
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decennier senare nationalpark. Vid slutet av 1800-talet hade vegetationen 
förändrats, sly och buskar hade växt upp mellan träden. Vad man inte hade 
förstått var att området hade brukats av indianerna. För att förbättra för-
hållandena för klövviltet hade de regelbundet bränt gräset för att hålla efter 
slyet. Området hade alltså varit ett kulturlandskap. Kolonisatörerna hade 
i stället trott att de mött en vild och opåverkad natur med monumentala 
värden.813

Det fi nns en mycket stark tradition av icke- inblandning i naturskyddets 
tradition. Detta var inte möjligt vid återskapandet av fågelbiotoperna som 
jag undersökt. När fågelsjöarna skulle byggas talades om att restaurera 
dem. Alltså att återskapa dem till ett tidigare tillstånd. Implicit i ett sådant 
uttalande ligger också Erik Rosenbergs tankegångar om att hjälpa naturen 
på traven, d.v.s. att de åtgärder som vidtas bara är ett föregripande av den 
naturliga ordningen.  Vägen mot den naturliga ordningen kunde dock störas 
understundom, såsom av rudors framväxt i de restaurerade fågelsjöarna. 
Dessa fi ck bekämpas för att styra naturen i den av människor önskade rikt-
ningen på Kvismarens sjöbottenområde.

Sammanfattning
Detta avsnitt har koncentrerat sig på Osetområdet vid Svartåns utlopp vid 
Hjälmaren samt sjöbottenområdet för Kvismaren. I dessa områden hade 
fåglarna en fristad även efter sänkningen. Den sista delen av avhandlingen 
skiljer sig på fl era sätt från de tidigare. Till viss del överlappar denna sista 
del den föregående men händelseförloppet styrs av andra intressenter i land-
skapssystemet än jordbrukets. Det har varit ornitologerna som med tiden 
fått möjlighet att deltaga i förändringen av landskapssystemet. Vattnet får 
också en annan roll när det blir fråga om att skapa möjligheter för det att 
återkomma till vissa utvalda platser.

När landskapet förändrades för att passa det moderna jordbruket byggde 
detta bort en mängd fågelbiotoper. Fågelrikedomen i det intensiva jordbru-
kets landskap är dramatiskt mycket mindre än vad som rådde under det 
extensiva jordbrukets tid. Denna förändring var emellertid inte omedelbar, 
tvärtom var det så att en mängd arter våtmarksfåglar faktiskt hade bättre 
förhållanden än tidigare under en kort period.  Om vattendjupet är mindre 
än en meter är detta en mycket bra simandsbiotop, men den växer snart igen. 
De första fågelskådarna under 1900-talet såg förmodligen ett ovanligt rikt 
fågelliv. De var också vittnen till hur dessa biotoper förändras, och försäm-
rades dramatiskt som fågelbiotoper, under de kommande decennierna. 

Fågelskådarpionjären Erik Rosenberg gjorde andra uppmärksamma både 
på Osets och på Kvismarens fågelliv. Avsnittet har beskrivit hur dessa områ-

813 Olwig (1996), s. 396 f.
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den kom att bli utvalda och skyddade områden. Oset blev en fågelpark 1943. 
Detta berodde på att ett nätverk av fågelintresserade drev denna fråga sam-
tidigt som området införskaffades av staden för att härbärgera en oljehamn. 
När landskapet byggdes om kunde fågelskådarintressena tillgodoses.

Kvismaren hade vid mitten av 1900-talet försämrats rejält som fågellokal. 
Då torrläggningen medförde att landskapssystemet byggdes om i enlighet 
med  jordbrukets önskemål kunde fågelskådarna också tillgodose sina intres-
sen. Provinvallningen 1957 gjorde det möjligt att skapa Fågelsjön. När sedan 
landskapet byggdes om hade fågelskådarintressena tillräckligt institutionellt 
stöd för att återskapa området för våtmarksfåglarnas biotopkrav.

Som inverterade öar i det stora landskapssystemet har dessa platser gjorts 
om för att passa framför allt för våtmarkens fåglar. Vattnet har i dessa enkla-
ver tagits tillbaka för biotopernas skull. De restaurerade områdena motsvarar 
väl de tidiga fågelskådarnas minnen från forna tider. De som restaurerat 
Kvismaren har där återskapat en biotop med ett öppet landskap som betas 
förhållandevis intensivt samt en sjö som motsvarar fågelrikedomen i en grund 
och snabbt igenväxande sjö – en sjö som nyligen sänkts. Det vill säga, allt 
motsvarar en bild från förra sekelskiftet. Men för att bibehålla denna måste 
den skötas intensivt, annars förfaller den snabbt.

Jag menar att ornitologin växte in i landskapet gradvis under 1900-talet. 
Dess infl ytande kom ur nätverket av fågelintresserade där några av dem med 
tiden kom att inneha strategiska poster när det gällde landskapets utveckling. 
Sverige skrev tidigt på ”Convention on Wetlands”, detta internationella 
åtagande var en viktig påtryckarfaktor när det gällde att mobilisera institu-
tionellt stöd för reservatsbildandet i Kvismaren. 

Samtidigt som restaureringarna av både Oset och Kvismaren genomförts 
har en radikal omsvängning i synen på våtmarken skett. Den kallas inte 
längre träsk utan i stället används det positivt laddade uttrycket våtmark. I 
dag är både Kvismaren och Oset populära utfl yktsmål och har många besö-
kare, inte bara inbitna fågelskådare.
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Våtmarkshistoria – 
landskapssystemets förändringar

Denna avhandling har handlat om de våta markerna kring sjöarna Hjälmaren 
och Kvismaren. Detta landskap har ända sedan det steg upp ur havet brukats 
av människor. Den fysiska utformningen av landskapet har skett både genom 
människors aktiviteter och genom naturens krafter. Våtmarksområdena som 
denna undersökning omfattar har alltså en mycket långvarig historia där 
mänsklig verksamhet varit delaktig i landskapets utformning. Bruknings-
former och naturprocesser har tillsammans format förutsättningarna för 
människor och djur på ett sätt som gör att orsak och verkan fl utit ihop likt 
två förenande vattendrag. Naturen agerar också ständigt i det av människan 
skapade landskapssystemet.

De intentionella aktörerna har hela tiden haft att ta hänsyn till hur naturen 
har fungerat. För att få kontroll över vattnet och landskapet har en rad aktiva 
åtgärder genomförts. Beroende på placeringen längs vattnets väg mot havet 
har olika aktörer intagit skilda ståndpunkter och handlat olika.

Inledningsvis motiverade jag valet av Worsters tre teman som strukture-
rande grund för frågeställningarna och framställningen. Kategoriseringarna 
är inte självklara. Naturligtvis är det så att allt egentligen är relationer inom 
ett och samma landskapssystem och att det alltid kommer att fi nnas olika 
kategoriseringsmöjligheter för beskrivna fenomen där orsak och verkan hela 
tiden interagerar. Relationer till andra delar av systemet kan alltid skönjas 
bakom det perspektiv som vi för tillfället fokuserar på. Jag menar att Wor-
sters tematisering främst har pedagogiska fördelar då den påminner oss om 
landskapssystemets komplexitet. 

Det första temat – naturen
Våtmarkens förändring
Avhandlingen har behandlat förhållandet mellan natur och människa814 i det 
våtmarksområde som kom att omfattas av sänkningen av sjöarna Hjälmaren 
och Kvismaren. Studien visar hur sammanvävt detta begreppspar är i land-

814 Ordföljden är medvetet vald. Vanligen skrivs det som står till vänster i ett 
begreppspar som det mer viktiga. Här vill jag alltså betona naturens krafter som 
lägger hinder i vägen, eller möjliggör mänskliga åtgärder.
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skapets omvandling. Landskapet i sjösänkningsområdet har under denna 
period varit ett resultat av en samverkan mellan naturen och människan och 
gett upphov till vad jag kallar ett landskapssystem. Områdets topografi  och 
vattnets väg i avrinningsområdet gav grundförutsättningarna för områdets 
ekologi: ett fl ackt landskap med närheten till vattnet och där kärrmarkerna 
endast tidvis var översvämmade. Redan före sjösänkningen var områdets 
våtängar resultatet av både naturens krafter och brukandeformen av land-
skapet. Floran och faunan var sammansatt av arter som kunde hitta en nisch 
i detta brukade landskap. Ängsmarkerna var till exempel en god biotop för 
storspov, en fågel som försvunnit i det moderna odlingslandskapet. Större 
ätbara däggdjur var däremot i stort sett frånvarande, i alla fall under århund-
radena före sänkningen. Våtmarksfåglarnas glansperiod verkar annars vara 
just övergången mellan det extensiva till det intensiva jordbruket.

Sjösänkningen motiverades av och resulterade i nya brukningsformer 
och därmed i ett landskap med förändrat utseende och ekologi. Landskaps-
systemet gjordes om. Ängsmarkerna blev till plöjda åkrar som med tiden 
blev allt större då brukningsenheterna rationaliserades. Detta förändrade de 
ekologiska förhållandena. Många djurarter påverkades. Vadarfågeln dub-
belbeckasinen och den stora fi skarten malen försvann från denna del av 
världen i samband med sjösänkningen. För andra arter, som storspoven, tog 
det längre tid att försvinna ur landskapet.

Landskapets utveckling efter sjösänkningen var också en produkt av en 
samverkande process där resultatet var beroende av naturens krafter och 
mänsklig verksamhet. På de tidigare våta ängsmarkerna bedrevs jordbruk på 
plöjda åkrar. Brukandet innebar att marken sjönk, en process som startade så 
fort torrläggningen var klar. Odlingsformen var avgörande för hastigheten. 
Ju mer jordytan exponerades, desto snabbare gick marksänkningen. Vid 
mitten av 1900-talet hade jorden i sjösänkningsområdet sjunkit ungefär en 
meter. De förändrade vattenavrinningarna och marksänkningen, beroende på 
brukningsmetoderna, gjorde att även de som planlade områdets torrläggning 
på 1900-talet hade att möta och omforma ett landskap som var ett resultat 
av naturens och människans agerande i ett slags samhandling.

De omfattande dikningarna som ägt rum i Täljeåns avrinningsområde tog i 
praktiken bort vattenmagasinen inom detta. Detta innebar att vårfl oden blev 
snabbare och intensivare än tidigare. Även om den totala mängden vatten 
som passerar området varierar beroende på nederbörden, skedde vårfl oden 
snabbare under 1900-talet än vad som varit fallet tidigare. En annan bidra-
gande orsak till vattnets snabbare väg mot havet var att så småningom räta-
des även de små vattendragen och åkermarken täckdikades. Vattnet skulle 
ut ur området samma väg som tidigare, men nu drevs hastigheten upp.

Jörgen manus19.indd   258Jörgen manus19.indd   258 07-05-02   12.40.5807-05-02   12.40.58



259

Landskapet kan även innan sjösänkningen beskrivas som ett integrerat 
system av människor och natur. I detta system ingick även föreställningar om 
och materiella och teknologiska lösningar för brukandet av landskapet. Sys-
temet förändrades i och med sjösänkningen. Torrläggningen innebar att den 
tilltagande mekaniseringen i jordbruket också kunde fl ytta in på den gamla 
våt- och ängsmarken. En utveckling mot att allt färre människor arbetade i 
det brukade landskapets nya form hade påbörjats. 

Den förbättrade torrläggningen av Kvismaredalen medförde att landskaps-
systemet förändrades igen. Förändringen syftade till och innebar att vattnet 
kunde kontrolleras bättre. Det svämmade inte längre över på det som skulle 
vara produktiv åkermark. På detta sätt kunde modern och rationell drift ske 
även av den gamla våtmarken och ängarna. I grunden är det samma fenomen 
som inträffade efter sänkningen, men nu var det tyngre teknik som kunde 
rulla ut på åkrarna. Denna innebar i sig också att relationen till landskapet 
fortsatte att förändras när tekniken fortsatte att ersätta människor som 
tidigare arbetat på fälten.

Det gamla sjöbottenområdet i Kvismaren hade också förändrats över ti-
den. Delar av det användes långt in på 1900-talet till bete och till slåtter och 
under några decennier förekom en omfattande vasslåtter. I mindre skala kan 
man säga att ängsmarkerna under en tid fl yttade in mot de gamla sjöarnas 
kärna. Ängsbiotopen vidmakthölls alltså i någon mån och i en begränsad 
omfattning ytterligare några decennier. Detta brukande avtog emellertid och 
hade i stort sett upphört vid mitten av 1900-talet och området växte igen 
med bladvass som bredde ut sig snabbt.

Den förbättrade torrläggningen förändrade även förhållandena för sjöbot-
tenområdet i Kvismaren och fågellivet runt det, då Kvismaren intill dessa 
år om vårarna varit en återuppstånden sjö som togs i besittning av rastande 
fl yttfåglar. En ny grupp av aktörer som hade en annan relation till landska-
pet blev med tiden så pass infl ytelserika att de kunde styra utformningen 
av Kvismaren. Som en följd av den förbättrade torrläggningen blev den 
kvarvarande delen av Kvismaren ett eget system som kom att få skarpare 
gränser än vad det haft tidigare. Sjöbottenområdet som hade blivit sparat, 
i enlighet med riksdagsbeslutet 1962, för naturvårdens ändamål, påverka-
des också genom den allmänna vattenståndssänkningen. Kvismareområdets 
rekonstruering, att återskapa våtmarksbiotoper för dess fåglar, innebar att 
teknologiseringen fl yttade in även på sjöbottenområdet i en helt annan grad 
än tidigare. Genom tekniska lösningar som grävning, markberedning och 
pumpning iordningställdes lämpliga fågelbiotoper i området. Man gjorde 
medvetna val vid utformningen av Kvismarens olika delområden. Beroende 
på vad som bedömdes möjligt att göra skapades skilda biotoper för olika våt-
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marksfåglar. För vadarfåglarna rekonstruerades maderna, de betade sanka 
ängsmarkerna. För simfåglar skapades först Fågelsjön och två decennier 
senare Rysjön.

Naturens krafter och processer, delvis utanför mänsklig kontroll, har 
också försvårat för Föreningen Kvismare Fågelstation att uppnå de resultat 
man eftersträvat. När rudorna fi ck en rovfi skfri miljö i det tillslutna grunda 
vattnet, växte de till i sådana mängder att de kom att äta upp maten för fåg-
larna. För att återskapa de första årens fågelrikedom och livsbetingelserna 
för sällsynta fågelarter såsom svarthakedopping, fi ck en ny restaurering av 
Rysjön göras efter 15 år i avsikt att bekämpa rudornas antal. Gässen och 
tranornas massiva återkomst har varit en glädjekälla men skapade samtidigt 
problem. Restaureringen av Östra Kvismaren, Hammarsjön, har blockerats 
då lantbrukare i trakten fått grödor och fält uppätna eller nedtrampade av 
gås- eller tranfl ockar. Både gäss och tranor har ökat på grund av fridlysningar 
och jaktrestriktioner och dessa ökande populationer har på egen hand funnit 
sin väg till Kvismarens restaurerade våtmark. Likväl är deras fl yttmönster 
utom fågelskådarnas kontroll.

I Kvismaredalen, och även i Oset och Rynningeviken, har det alltså skapats 
ett område som skiljts juridiskt och, på grund av andra användningsområ-
den, även mentalt från det omgivande landskapet. Jag menar att de ändå 
skall betraktas som en del av landskapssystemet. De delar den hydrologiska 
cykeln med det omkringliggande landskapet. Vattnet cirkulerar som alltid, 
men det styrs mer uttalat än tidigare. I åkerlandskapet är avsikten att låta 
det rinna bort så fort som möjligt. I reservatet vid Kvismaren råder omvända 
förhållanden. Där sparas vatten från vårfl oden i avsikt att upprätthålla en 
konstruerad våtmark. Den organiska delen av naturen delar också i viss 
utsträckning på samma landskap och är delaktig i samma system. De stora 
fl yttande fåglarna är en del av systemet, både innanför och utanför reservatet 
och skapar olika problem för områdets aktörer.

Fokus i slutet av avhandlingen har legat på de delar av sjösänkningsom-
rådet som avsatts i första hand för fågellivet. Man bör dock påpeka att en 
annan utveckling ägt rum utanför dessa områden. Där har åkrarna blivit 
allt större i syfte att rationalisera jordbruket. Av den anledningen har då 
landskapet, och med det ekologin, fortsatt att förändras. Människors re-
lation till landskapet har därmed blivit annorlunda. Ett mycket litet antal 
människor arbetar i dag med åkrarna, de ojämförligt största ytorna, medan 
ett betydligt större antal besöker fågelreservaten. En handfull av besökarna 
kommer även i kontakt med arbetet i markerna, men teknologisering och 
naturreservat har trots detta inneburit att människan fysiskt fl yttats ut ur 
sjösänkningsområdets landskap.
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Det andra temat – mötet mellan människor och naturen
De dominerande aktörernas möjligheter
Vattnets roll i landskapssystemet är centralt när det gäller att förklara ak-
törernas handlanden. För sänkare och torrläggare innebar den fysiska pla-
ceringen uppströms eller nedströms i vattensystemet att man hade olika 
agendor. Ett stängnings- eller framsläppningsintresse är också knutet till 
den fysiska placeringen vid ett vattendrag, även om det inte är att betrakta 
som identiskt med den fysiska placeringen längs vattnets väg mot kusten. Ett 
vattensystem är (vanligen) så långt att dessa intressen kan avlösa varandra 
längs fl ödet.

Även då dikningshegemonin rådde var dess företrädare inte fria att göra 
sjösänkningsområdet till sitt eget system eftersom vattnet rör sig oberoende 
av mänsklig vilja. Det kan hejdas och dämmas upp eller släppas fram en 
stund men så småningom söker det sig likväl mot havet. Sjösänkningens 
företrädare har hela tiden haft att kämpa mot andra vattenintressenter. Trots 
att dikningshegemonin var stark under 1800-talet och att så många viktiga 
instanser stödde sänkningen av Hjälmaren och Kvismaren var det Hjälma-
rens segelbarhet och vattenfl öde som avgjorde tillståndet till sänkningen. Sjö-
sänkarna fi ck lov att utvidga kanalsystemet till de delar av sjöbottnen där det 
fanns farleder som hade intressenter som kunde bevaka dem. Utformningen 
av sjösänkningen var en politisk produkt som sedan visat sig seglivad trots 
försök till förändring. Det etablerade tekniska systemet var, och är till stor 
del fast i det spårberoende som har blivit sjösänkningens resultat. Trots att 
de närmast berörda visste att utloppet var underdimensionerat redan från 
start valde man – av politiska skäl att inte göra något. När försök gjordes 
att förändra systemets utformning, att sänka eller reglera Hjälmaren yt-
terligare decennierna efter sänkningen misslyckades de. Jag menar att det 
går att säga att frågor som rörde vattenföringen i en så stor sjö var alltför 
omfattande för att en grupp aktörer, även om de tillhörde samhällets elit, 
skulle tillåtas att göra landskapet till sitt eget system. Det syns tydligt när 
vi ser på uppströms/nedströms relationerna hur aktörsgrupperna försöker 
hindra störningar i just sitt eget delsystem. Konfl ikten mellan det uppströms 
liggande Mosjön och Hjälmaren-Kvismaren löper som en blå tråd genom 
hela undersökningsperioden. Vattnet som rör sig fritt från den ena till den 
andra aktörsgruppens system skapar potentiella, och i förekommande fall, 
reella problem, för båda systemen. Det är i dessa konfl iktytor som försöken 
att göra naturen till sin egen, att visa hur en normal vattenföring och vat-
tenstånd verkligen är, skall tolkas.
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Institutionernas roll
Att det var på våtmarkerna som Sveriges framtida goda åkermarker skulle 
fi nnas var en etablerad sanning redan under 1700-talet i det svenska sam-
hällets ledande skikt. Denna dikningshegemoniska tanke fi ck sedan under 
1800-talet genomslag i lagstiftningen, den institutionaliserades.

Studiet av vad som kan och bör göras kan således lämpligen ske genom 
att studera institutionernas agerande. Tankarna om hur våtmarkerna borde 
användas har förändrats från 1800-talets mitt till nutid. Från att ha varit ett 
värdelöst stycke land som bäst borde dräneras för att, till nationens nytta, 
odlas upp har denna mark omvärderats. Våtmarker representerar numera 
positiva företeelser; biologisk mångfald, närsaltrening och upplevelser. Detta 
har också fått genomslag i de faktiska förändringar som skett inom undersök-
ningens tidsspann. Att våtmarkerna borde användas för odling var självklart 
redan innan min egentliga undersökningsperiod tar vid. Denna institutiona-
lisering förstärktes sedan under 1800-talet, både genom lagändringar och 
genom teknikutvecklingen.

Jag menar att det går att säga att de som verkade för en sjösänkning av 
Hjälmaren och Kvismaren tillhörde en dikningshegemonisk institutionell 
ordning som hade att övervinna hindret från en annan äldre institutionell 
ordning. Denna var särskilt skyddad i lagstiftningen och hade lika socialt 
högt uppsatta män som tillskyndare, nämligen farlederna och sjöfarten. 
Lagstiftningen från 1824 gav möjlighet att lösa in och riva vattenverk som 
hindrade uppodlingen av jord. Här undantogs emellertid uttryckligen fall 
som berörde farleder. Om en farled riskerade att påverkas av en dränering 
eller utdikning skulle beslut i frågan tas av den högsta instansen i riket. 
Dikningen som institution stärkte sedan sina positioner lagvägen både 1841 
och 1879. Andra led i denna utveckling var inrättandet av Styrelsen för 
allmänna väg- och vattenbyggnader och en särskild ingenjörskår vid mitten 
av 1800-talet.

Teknikutvecklingen, i form av järnvägens etablerande i regionen, ska-
pade det formativa moment som gjorde sjösänkningen av Hjälmaren och 
Kvismaren möjlig även om sjösänkningsintressena också fortsättningsvis 
fi ck tillgodose sjöfartens behov. Järnvägens tillkomst försvagade emellertid 
sjöfartsintressenas styrka vilket innebar att det inte längre fanns några avgö-
rande invändningar mot en sänkning av sjöarna Hjälmaren och Kvismaren. 
Ändå gick ingen sjösänkning att genomföra förrän vissa villkor rörande 
farleder uppfyllts. Det hade tagit tid att genomdriva tillståndet till sänk-
ningsprojektet. De första försöken till sänkning hade framförts redan under 
1800-talets första decennier. Den tekniska utformningen av sänkningen var 
färdigformulerad i och med Sundmarks lösningsförslag år 1850. Endast 
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vissa justeringar gjordes senare, såsom farledsfördjupningen och den raka 
kanalen i Kvismaredalen. 

De förra våtängarna gjordes om till åkermark och för att kunna bibehålla 
denna brukandeform var 1900-talets beslutsfattare tvingade till aktiva hand-
lingar för att bibehålla utnyttjandeformen för detta landskap – det moderna 
jordbruket med antingen spannmålsodling eller andra stora monokulturer. 
Även om dikningshegemonin vittrade under 1900-talet framstod ändå jord-
bruket som institution fortfarande tillräckligt etablerad för att den förbätt-
rade torrläggningen av det tidigare dikade området skulle genomföras efter 
1900-talets mitt. 

Tidpunkterna för dessa åtgärder avgjordes av de år då naturen slog till-
baka och stora översvämningar inträffade. Naturen skapade genom över-
svämningarna 1944, 1951 och 1959 ”motströmmar”. Det uppstod alltså 
nya formativa moment som medförde att man kunde ta steg på vägen mot 
den förbättrade torrläggningen. Det fanns fl era faktorer som också bidrog 
till att dessa översvämningar kunde bli just formativa moment. En av dessa 
faktorer var marksänkningen, en naturlig process som beror på mänsklig 
verksamhet. En annan faktor var teknikutvecklingen i jordbruket. Tidigare 
hade en översvämning på våren inte haft sådan avgörande betydelse, bara 
vattnet sjönk undan i tid. Problem uppstod då ett rationellt jordbruk skulle 
bedrivas med modern teknologi, det vill säga ändamålsenliga – och tunga 
maskiner. Jordbrukets tilltagande teknifi ering under 1900-talet innebar högre 
krav på markens dränering. Dessutom innebar efterkrigstidens starka tilltro 
till samhällsplanering att ett regionalt statligt organ för lantbruket skapades. 
Det blev den nyinrättade Lantbruksnämnden i Örebro som kom att bli dri-
vande i frågan om torrläggning av den gamla sjösänkta marken.

Också den förbättrade torrläggningen tog tid att genomföra. Redan un-
der tidigt 1900-tal hade de första försöken att justera Hjälmarens reglering 
gjorts. Även i detta fall var lösningsförslaget formulerat långt innan det 
kunde genomdrivas. Redan arbetsledaren för sänkningen Pehr Laurell hade 
påpekat att Kvismaredalen borde vallas in för att fullt ut kunna tillgodogöra 
sig fördelarna av sjösänkningen. Denna tanke fördes emellertid inte fram un-
der de decennier då de som hade en åsikt i frågan arbetade för en förändrad 
reglering eller ytterligare sänkning av Hjälmaren. Frågan om invallningar 
väcktes till liv igen 1945. Då hade dammästare Carl Insulander utrett frågan 
och föreslagit att åkermarken skulle skyddas från vatten genom invallningar. 
Den förbättrade torrläggningen kom slutligen att genomföras med skyddsval-
lar mot oönskat vatten. Jordbruket som institution minskade vid denna tid i 
betydelse. Genom att frågan lyftes till ett problem som berörde hela regionen, 
det vill säga att systemet för vattenfrågorna och marksänkningen i regionen 
blev ett allmänt problem som krävde en lösning, kunde invallningsprojektet 
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genomdrivas. Statsmakten passade då även på att kräva att en önskad struk-
turrationalisering av jordbruket skulle genomföras.

Naturvårdens institutioner har sitt ursprung i 1800-talets naturskyddsrö-
relse. Ända sedan dess början har fåglar och skyddet av dessa varit ett viktigt 
inslag. Under första halvan av 1900-talet kunde fågelskyddets förespråkare 
i sjösänkningsregionen förhandla sig till ett skydd av vissa områden som 
bedömdes vara ekonomiskt tämligen ointressanta. Den ekonomiska värde-
ringen – och omvärderingen – ska inte underskattas. Jordbrukets förändrade 
betydelse medförde således att det inte fanns någon egentlig konkurrent om 
denna mark och dess användning under senare delen av 1900-talet vilket 
öppnade möjligheter för naturvårdens aktörer.

Naturvård som institution växte under andra halvan av 1900-talet i styrka. 
Lokalt hade sjöbottenområdet avsatts till naturvårdens intressen i och med 
riksdagsbeslutet om bidrag till torrläggningen 1962. Under samma decen-
nium fi ck naturvården också en egen myndighet, Naturvårdsverket. Även 
länsstyrelserna fi ck vid denna tid en formell myndighet för handhavandet av 
naturskyddet, Naturvårdsenheten. Jag menar att det är vid denna tid, runt 
1970, som miljömedvetenheten får kraftfulla institutionella resurser. Lokalt 
innebar detta att omformandet av Kvismaren på allvar kunde tänkas, och 
snart nog realiseras. Våtmarksområdet i Kvismaren kunde nu skyddas med 
fl era argument. Ett var det vetenskapliga värdet som fanns i våtmarken som 
sådan. Ett annat var det internationella åtagande som gjordes i ”Convention 
on Wetlands”. Denna konvention är speciellt inriktad på våtmarksfåglar och 
syftade till att spara och i lämpliga fall restaurera eller skapa våtmarksfå-
gelområden.

Processen under 1960- och 1970- talen innehåller viktiga delmoment och 
hållpunkter för den nya inriktningens genomförande. Jag menar att ett avgö-
rande moment inträffade i samband med den förbättrade torrläggningen av 
Kvismaredalen och uppodlingsförsöken på en del av sjöbottenområdet. Dessa 
åtgärder gav tillfälle för naturvårdens institutioner att utmana jordbruket. 
Resultatet blev att Kvismarens sjöbottenområde avsattes som ett naturre-
servat och att naturvårdens och fågelskyddets institutioner fi ck ganska fria 
händer att omforma området inom reservatet. Naturvårdens intressenter 
kunde fl ytta sitt lösningsförslag till Osetområdet under 1980-talet och senare 
i samarbete med Örebro kommun utvidga det fysiska fågelskyddsområdets 
storlek.

Även för naturskyddet tog det tid att genomdriva åtgärder för fågelskyddet 
i större skala. Idéerna fanns under nästan hela 1900-talet men avsättandet av 
områdena till naturreservat krävde institutionellt stöd. Detta blev tillräckligt 
starkt först vid 1960-talets slut.
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Landskapsförändring och koalitioner
Min lokala studie har visat att ingen enskild aktör haft makt över händel-
serna. De olika aktörer som sökt åstadkomma en förändring av detta tidigare 
våta landskap har vid olika tidpunkter behövt samarbeta och kompromissa 
med andra aktörer för att få igenom sina idéer. De har behövt hitta allian-
ser med institutioner för att föra samman nödvändiga resurser och driva 
utvecklingen i önskad riktning. Förutsättningarna för framgång har varit 
att de nödvändiga aktörerna delat verklighetssyn och övergripande mål. 
Avhandlingen spänner över två sekel, därför har förutsättningarna för de 
koalitioner och regimer som ingåtts varierat under resans gång.

De som drev igenom sänkningen av Hjälmaren och Kvismaren hade i 
kraft av sin samhällsposition betydande makt gentemot vissa av områdets 
andra brukare. När ersättningsanspråken behandlades före sjösänkningen 
var det endast med sina gelikar man underhandlade. Inom den egna grup-
pen, samhällets översta skikt, var de tvungna att förhandla. När de starka 
sjöfartsintressena fått sina krav tillgodosedda motarbetade de inte längre 
sänkningsprojektet. Sjösänkningens koalition hade som gemensamt mål en 
utveckling som ansågs vara till gagn för fosterlandet, att omvandla våtäng-
arna till åkermark. De centrala ämbetsverken, länsstyrelserna, regering och 
den adelsdominerade första kammaren tillstyrkte alla både lån och senare 
lindring i lånevillkoren. Det enda centrala motståndet fanns i den bonde-
dominerade andra kammaren som fullföljde en sedan seklets början avog 
inställning mot bidrag till stora och kostsamma projekt.

När vattenfrågan i området kom upp på dagordningen igen, både under 
det tidiga 1900-talet och efter den stora översvämningen 1944, visade det 
sig att Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag inte hade resurser att 
driva frågorna om Hjälmarens vattenstånd och översvämningsproblemati-
ken. Man gjorde senare misslyckade försök att hitta en koalitionspartner i 
kraftverken vid Eskilstunaån. Kraftverksintressena var inte villiga att betala 
kostnaderna för en förändrad reglering av Hjälmaren.

I samhällsplaneringens tidevarv blev det i stället statens olika organ som 
kom att driva frågan. Den nyinrättade lantbruksnämnden blev huvudaktör, 
den var statens regionala instans, samtidigt som den också alldeles tydligt 
bevakade det regionala lantbruksintresset. Det övergripande statliga organet, 
Lantbruksstyrelsen, administrerade den jordbrukspolitik som bestämdes av 
Jordbruksdepartementet, riksdag och regering. Lantbruksnämnden och lant-
bruksstyrelsen hade intresse av att lösa problemen för lantbruket i regionen. 
Den centrala myndigheten kunde därför visserligen tänka sig att ansluta sig 
till den nya koalitionen, med villkoret att jordbrukets strukturrationalisering 
skulle påbörjas. Då kunde de nödvändiga statsbidragen betalas ut trots att 
torrläggningen inte ansågs vara ekonomiskt lönsam. Områdets kommuner 
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blev en annan och viktig koalitionspartner på lokal nivå. De blev bidragsgi-
vare i projektet på grund av deras intresse av att inte området försumpades, 
det vill säga blev oanvändbart för bebyggelse och jordbruk. Som koalitions-
partner kan också SMHI betraktas, verket som övertagit tillsynsansvaret för 
regleringen av Hjälmaren.

En naturvårdskoalition bildades runt 1970 med det långsiktiga målet att 
bevara och återskapa Kvismaren som en våtmark lämplig för fåglar. De första 
fågelskyddsåtgärderna hade kunnat genomföras tidigare tack vare ett antal 
viktiga och fågelskådande personers infl ytande. Jaktförbudet i Hemfjärden 
1921 och Fågelparkens tillkomst 1943 var beroende av att personer med 
infl ytande var positiva till att detta annars tämligen ointressanta område 
avsattes för detta ändamål. Fågelsjöns tillkomst 1960 i Kvismaren var en 
följd av ett likartat händelseförlopp. Även där berodde dess tillkomst på 
de ornitologiskt intresserades förmåga att genomföra sina visioner. De fi ck 
pengar från landstinget och förhandlade med markägare om skapandet av 
Fågelsjön på ett område som annars inte användes, man lyckades med den 
nödvändiga resursmobiliseringen. 

Naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Örebro var en annan av statens 
regionala myndigheter som blev viktig i omskapandet av Kvismarens sjöbott-
nar till en restaurerad våtmarksbiotop. När odlingsintressena hotade delar av 
sjöbottenområdet upprättade denna instans ett interimistiskt naturreservat 
i Kvismaren, vilket tillfälligt hejdade uppodlingsintressena. Naturvårdsver-
ket engagerade sig mot slutet av 1970-talet för att reservatet skulle komma 
till stånd. Under 1980-talet kom även WWF och Stiftelsen Fritid T-län att 
involveras. 

Den kritiske läsaren ser att jag hittills undvikit frågeställningen om vissa 
koalitioner vi mött blivit så stabila och innehavt tillräckligt institutionellt 
stöd för att kunna kallas regimer. Jag menar att det fi nns tolkningsmöjligheter 
för hur vi skall kategorisera de lyckosamma grupperna av aktörer. Sjösän-
karna var de som kanske hade det starkaste institutionella stödet när det väl 
begav sig, men vi kan konstatera att senare, redan efter ett par decennier och 
framåt var Hjälmarens vattennivåer omöjliga att förändra. Var det en regim 
så självdog den. Den grundläggande förutsättningen – det självklara målet 
för samhällsutvecklingen började tidigt ifrågasättas.

Den förbättrade torrläggningen kunde genomföras när ”spillrorna” av 
Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag fått med jordbrukets lokala 
och centrala tjänstemän på båten. När man gått med på strukturrationali-
seringar och fått kommunerna att aktivt engagera sig sjösattes projektet. 
Var detta en regim? Jämfört med sjösänkningsbolaget var det institutionella 
stödet svagare. Trots detta fi ck man igenom sitt projekt, men efter dess ge-
nomförande fi nns det ingen grupp av aktörer som agerar i frågan.
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Det kanske är en paradox att det är den gruppen av aktörer, som genom-
fört restaureringar för fågellivet, vilka förefaller ha haft det klart svagaste 
institutionella stödet som varit den aktörsgrupp som faktiskt varat över tid. 
Jag menar att här har det funnits statliga och till viss del kommunala tjäns-
temän som har haft ett ornitologiskt intresse som har innehaft strategiska 
positioner som varit av avgörande betydelse. Deras institutionella stöd har 
ökat under restaureringsperioden. Vi kan i alla fall konstatera att ornitolo-
gerna som aktörer haft ett gemensamt, föga omtvistat, mål som vidmakthållit 
deras fortlöpande arbete i landskapet på ett annat sätt än de andra under-
sökta grupperna. Kanske är det så att denna långa relation skapats genom 
deras egna fysiska arbeten i landskapet vilket skulle skilja dem från, som jag 
förmodar forna tiders godsägare och senare tiders tjänstemän.815 De enda 
som hindrat dem i deras strävanden är andra som också arbetar i landskapet, 
traktens lantbrukare som fruktar för gås- och traninvasioner.

Vi kan med hjälp av statsvetenskaplig forskning få ytterligare hjälp med 
att förstå förändringen av landskapet. Inom det forskningsfält som kallas 
governanceforskning menar man att det har skett en förändring från govern-
ment till governance. Jag menar att vi under torrläggningsperioden ser ett 
exempel på governement. Det är under den här tiden den starka staten som 
med social ingenjörskonst, inom vad som brukar kallas den andra genera-
tionens politikområden planerar, upprätthåller och bygger en välfärdsstat. 
Under välfärdsstatens uppbyggnadsfas blir allt fl er frågor politiska. Vi får nya 
politikområden, däribland t.ex. regionalpolitik, arbetsmarknadspolitik och 
miljöpolitik. Statens organ driver frågan om den förbättrade torrläggningen 
som ett samhällsplaneringsärende genom att jordbrukspolitiken kopplas 
samman med regionalpolitiken där syftet är att hindra områdets fysiska för-
fall – en ”allmän försumpning”. Lösningen på problemet blev statsbidrag till 
torrläggningen som gavs på villkor att jordbruket strukturrationaliseras. 

Efter 1970-talets ekonomiska kris ser vi en förändring i sättet att styra. 
Staten är inte längre en stark aktör som styr hierarkiskt, utan nu deltar 
också andra aktörer i politikens utformning. Nu kommer vad man brukar 
kalla NGOs in i bilden. NGO står för non-governmental-organisation, d.v.s. 
organisationer utanför det offentliga. Världsnaturfonden (WWF), Stiftelsen 
Fritid T-län och Föreningen Kvismare Fågelstation (FKF) är NGOs som har 
haft ett avgörande infl ytande på landskapets omvandling De har varit med 
om att utforma och bekosta restaureringen. De har tillsammans med läns-
styrelsens naturvårdsenhet och Statens Naturvårdverk fi nansierat projektet 
att skapa naturreservatet med restaurerade våtmarker. Jag menar att detta 
815 Här bortser jag från att Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag bestod 
av många lantbrukare. Trots att de naturligtvis arbetade i landskapet räknar jag 
inte med dem på grund av att de i praktiken saknade infl ytande i bolagets göranden 
och låtanden.
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kan ses som ett uttryck för governance. Flera olika statliga institutioner 
samverkar med privata aktörer i en fråga som man kan tolka som ett ut-
tryck för en tredje generations politikområde. Till den tredje generationens 
politikområden räknas gränsöverskridande frågor om till exempel hållbar 
utveckling, miljöfrågor och folkhälsa som man eftersträvar ska genomsyra 
också andra politikområden. 

I mitt fall ser vi att dessa politikområden sammanförs i restaureringsarbe-
tet. Stiftelsen Fritid T-län sköt till ekonomiska resurser under förutsättning att 
området gjordes tillgängligt för en allmänhet för rekreation. Genom statens 
förändrade roll får olika NGOs utrymme att delta i politikens utformning 
tillsammans med statens olika institutioner.  

Sjösänkningstiden är mest problematisk att kategorisera i termer av go-
vernment eller governance. Detta beror på att det som man brukar kalla 
governement förutsätter existensen av en stark stat och denna har inte kon-
soliderats vid tiden för sjösänkningens början. Den första generationens po-
litikområde benämner man det som sker när den representativa demokratin 
tillkommer och uppbyggnaden av välfärdsstaten tar sina första stapplande 
steg. Sjösänkningsbolaget konstitueras ungefär samtidigt som ståndsriks-
dagen avskaffas men hela denna tid ligger före både den representativa 
demokratins genombrott och välfärdsstaten. Sänkningsperioden kan enligt 
min mening kategoriseras som styrd av infl ytelserika personers nätverk, där 
också staten ingår.

Vi har tidigare konstaterat att den koalition som varat längst är restau-
reringsperiodens grupp av aktörer. Jag menar att ett governance-tillstånd är 
en förutsättning för att koalitioner skall kunna utvecklas till regimer som 
varar över tid. Det är bara i ett sådant tillstånd som icke-offentliga aktörer 
kan ges ett sådant utrymme att de kan vara med och utforma den faktiska 
politiken.

Nycklar till framgång – olika kapitalformer
De som får saker gjorda i en koalition eller regim måste kunna lita på varan-
dra, ha tillit. Dessutom krävs en ansamling av resurser för att få en regim att 
fungera. En tolkning av hur det kommer sig att aktörer ingår i en koalition 
tar sin utgångspunkt i ekonomiska teorier om den rationella människan som 
förväntar sig att få något tillbaka, att få betalt, för sin insats i koalitionen. 
Det vill säga att man utgår från att människor samverkar med andra bara 
under förutsättning att de tjänar ekonomiskt på denna samverkan. En an-
nan möjlig tolkning är att människor samverkar med varandra för att de har 
socialt utbyte av, gemenskap med, andra människor. Jag menar att det kan 
vara både och.816 Ett sätt att förklara hur denna tillit skapas och bibehålls är 

816 Robert Putnams studie över demokratiutvecklingen i olika delar av Italien 
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att använda Pierre Bourdieus kapitalbegrepp. I inledningskapitlet redogjorde 
jag för de olika kapitalformerna; socialt, kulturellt, ekonomiskt, symboliskt 
och vetenskapligt kapital.

De olika kapitalformerna har värderats olika under undersökningspe-
rioden. De som drev sjösänkningsfrågan kunde räkna med att bli tagna på 
allvar och var infl ytelserika tack vare sitt sociala och kulturella kapital. I alla 
myndigheter och instanser fanns män med likartad bakgrund; Första kam-
maren, Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, domstolarna, jurister, regering 
och ministrar, landshövdingarna o.s.v. Robert Montgomery-Cederhielm, 
drivande sjösänkare och förstakammarledamot, kom till exempel fl era gånger 
med underhandsbesked om hur utslagen skulle komma att bli. Denna grupp 
var också i besittning av övriga viktiga kapitalformer, som ekonomiskt och 
symboliskt kapital. Dessutom förekom många rent personella samband som 
ökade det sociala kapitalet. 

Men Bourdieu talar också om ett vetenskapligt kapital. Jag menar att det 
speciellt är det naturvetenskapliga kapitalet som är viktigt i olika skeden av 
undersökningsperioden. Sänkningsförslagen var baserade på vetenskapsmän 
och tekniker som visste vad de gjorde, hävdade man.817 I riksdagsdebatten 
1877 hänvisades till att det var Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens expertis 
som beräknat och sanktionerat att Mälarens vattenstånd inte skulle komma 
att påverkas av en sänkning uppströms. I slutändan visade det sig ändå, 
även om vissa motståndare hänvisade till andra vetenskapsmän, att det var 
den utredande myndighetens kulturella och symboliska kapital som då var 
utslagsgivande. Resursansamlingen för sjösänkningens genomförande var 
massiv, men på grund av Andra kammarens avoghet mot stora projekt och 
utgifter var man inte enväldig.

menar att det är graden av frivilligt föreningsliv, nätverksliknande sammanslut-
ningar, som ger vad han kallar socialt kapital, tillit till andra människor skapas i 
dessa sammanslutningar av människor. Putnam nämner t.ex. både sångkörer och 
fågelskådarklubbar.  D.v.s. människor samverkar för att de tycker om att träffa och 
möta andra människor. Utifrån denna samvaro underlättas beslutsfattande i andra 
sammanhang. Putnam, Robert D. (1996), Den fungerande demokratin: medbor-
garandans rötter i Italien, s. 110, ff. Bo Rothstein menar att uppkomsten av dessa 
nätverk inte förklaras vetenskapligt enligt Putnams modell. Uppstår tilliten för att 
människor sökt sig samman, eller är det människor med redan stor tillit som sökt 
sig till andra? D.v.s. det är den klassiska frågan om vem som kom först, hönan eller 
ägget. Rothstein, Bo (2003), Sociala fällor och tillitens problem, s. 88 ff.
817 Rolf Torstendahl menar att experten, en människa som i kraft av sin profes-
sionella och akademiska kunskap fått uppdrag åt myndigheter eller organisationer 
är sällsynta före 1800-talets mitt. Torstendahl, Rolf (2003), ”Professionella som 
experter. Specialistkunskap i politik och samhälle under efterkrigstiden”, i Erson, 
Eva och Öberg, Lisa (red), Erfarenhetens rum och vägar: 24 texter om kunskap 
och arbete: en vänbok till Ingela Josefson , s. 293 f.
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Under den andra delen av avhandlingsperioden då den förbättrade torr-
läggningen skulle genomföras utformades lösningsförslagen av tjänstemän 
på Lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnden. Genom sin profession och 
utbildning hade de socialt, kulturellt och vetenskapligt kapital. I sin roll som 
lantbruksexperter hade de också ett symboliskt kapital. Det var de som visste 
hur rationella lantbruk skulle utformas. Utredningarna gjordes av experter 
på olika områden. De var experter på hur lösningen för hela regionen skulle 
utformas. På grund av deras erkända position godtogs förslagen till lösning 
av översvämningsproblematiken. En modifi erad form av deras lösningsför-
slag, invallningar, hade framförts redan hundra år tidigare, men då kunnat 
förkastas utan diskussion. I korrespondensen mellan olika inblandade per-
soner förekommer mycket ofta ”broder” eller ”bäste broder”, när det inte 
är fråga om rent offi ciella dokument, ett uttryck för en närmare bekantskap 
och en samhörighet.

Till skillnad från periodens övriga aktörer var fågelskådarna från början 
fåtaliga och utan särskilt infl ytande. Till att börja med går de att likna vid 
ett socialt nätverk som förenats av ett gemensamt intresse. Bourdieu menar 
att kulturella koder uttrycks som smak. För fågelskådarnas del kan denna 
översättas till intresset för fågelskåderi. Fågelskådarintresset är då den kul-
turella kod som är förutsättningen för inträde i detta sociala nätverk.

För att bli en jämbördig part i koalitionen krävdes också ett kulturellt 
kapital. De drivande i FKF var eller blev alla välutbildade, och de fl esta hörde 
av allt att döma till naturvetenskapen. Alla FKF: s medlemmar från de första 
åren hade eller fi ck arbeten som krävde universitetsstudier. Att de redan från 
början besatt det kulturella kapital som högre utbildning då gav, kan anses 
säkert. Dessutom var de alla män. Ett kvinnligt nätverk hade säkert haft 
mycket svårare att hävda sig.818

Jag menar att ornitologernas vetenskapliga kapital blev viktigt och det var 
av rätt sort – naturvetenskapligt. Ornitologin blev från mitten av 1900-talet 
inlemmad i den naturvetenskapliga sfären på ett helt annat sätt än tidigare. 
Denna vetenskapliga inriktning har hela tiden präglat FKF. De naturve-
tenskapliga fågelstudierna, projekten med inventeringar, biocidstudierna 
under den första tiden, ringmärkningsverksamheten, trastsångarprojektet 
m.m. har varit och är föreningens grundläggande syfte. Ornitologin som ac-
cepterad vetenskap växte i takt med föreningens verksamhet. Det växande 
naturvetenskapliga kapitalet kom sedan väl till pass när möjligheterna till 
restaurering i en större skala yppade sig. När miljövård blivit ett begrepp 
och det blir en positiv åtgärd att rädda miljön, har det naturvetenskapliga 
kapitalet varit till god nytta. Att ha en naturvetenskap i ryggen har varit en 

818 Se t.ex. Larsson, Katarina (2004), Andrahandskontrakt i folkhemmet: när-
miljö och kvinnors förändringsstrategier.
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fördel i den moderna tiden med dess tilltro till naturvetenskaplig expertis.819  
Nils Dahlbeck är ett sådant exempel. Denne biolog var pressekreterare åt 
Sten Selander i SNF. I radioprogrammet ”Naturen och vi” som sändes mel-
lan 1953 och 1977 kom naturvårdens argument att föras ut i etern och få 
ett samhälleligt genomslag. Dahlbeck samarbetade för övrigt ofta med Erik 
Rosenberg.820

Genomförandet av jaktförbudet i Hemfjärden och tillkomsten av Fågel-
parken hade varit möjligt genom att personer i hög samhällsposition hade 
varit positiva till detta. Även processen som ledde till den första restaurering-
en i Kvismaren, Fågelsjön, kom till stånd genom att en grupp infl ytelserika 
män såsom stadsarkitekten Bertil Geijer och landstingsrådet Gustaf Ryman 
arbetade för idén. Nätverkets betydelse var minst lika stor också senare då 
fl era av de viktiga personerna i FKF även var tjänstemän på länsstyrelsens 
naturvårdsenhet.

Behovet av att växla kapital för att få tillträde till ett nytt socialt fält har 
varit olika stort i de tre undersökta delarna. I den första perioden var detta 
inte behövligt då initiativtagarna till sjösänkningen tillhörde det ledande 
samhällsskiktet. De kunde utnyttja sin position för att styra frågan och 
förloppet i den riktning de ville även om de fi ck göra kompromisser under 
resans gång.

I den andra avdelningen som behandlade strävandena och genomföran-
det av den förbättrade torrläggningen av det tidigare sänkta området kan 
vi däremot se en kapitalväxling. Utformningarna av lösningarna skedde av 
en expertis som uppenbarligen haft en lantbruksutbildning med en praktisk 
vetenskaplig bakgrund. Detta vetenskapliga och symboliska kapital kunde 
ge dem tillträde till den arena som bestämde den dominerande politiken.

Den ornitologi som från början utövats av amatörer med ett specifi kt 
intresse kunde bli infl ytelserik när deras kunskap blev erkänd som en form 
av naturvetenskaplig expertis. Detta gav dem då möjlighet till infl ytande som 
kunde påverka politikens och landskapets utformning. Detta underlättades 
också av miljöfrågornas ökade symboliska värde.

I en vidare mening kan man säga att det har inträffat en förändring i 
samhällets allmänna syn på sjösänkningsområdets symboliska värde. Jord-
brukets symboliska kapital har sjunkit medan det kapital som Erik Rosen-
berg representerar har ökat dramatiskt. Fritidsintressen har blivit en del av 
välfärdssamhällets politik. Naturvårdens koalition använde sina strategiska 
positioner i yrkeslivet på länsstyrelse, kommun med mera för att få upp 
naturreservatsfrågan på den politiska dagordningen. Natur- och miljöfrågor 

819 Lidskog, Rolf (1994), Radioactive and Hazardous Waste Management in 
Sweden: Movements, Politics and Science, Kap. 6.
820 Kylhammar (1992), s. 16–28, 78–86.
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har gjorts till en naturlig del i välfärdsstatens allt större omfång och det ve-
tenskapliga kapitalet har utvidgats till att också omfatta miljövetenskap, som 
från att ha börjat som en politisk miljörörelse också tagit form som ett nytt 
akademiskt fält. I välfärdsstaten har miljöfrågorna en särskild status.821 

Det tredje temat – förändrade synsätt
För att en landskapsförändring skall kunna genomföras krävs att det fi nns 
en tillräckligt accepterad syn på hur marken i fråga skall användas på bästa 
sätt. Smärre förändringar kan göras av enstaka individer men när det gäller 
mer omfattande sådana krävs att visionen om landskapets rätta användning 
fått ett genomslag i lagstiftning och tänkande.

Visionens makt
Den dikningshegemoniska visionen fi ck under 1800-talet ett allt starkare 
fäste i lagstiftningen. Den positiva dikningsdiskursen gav upphov till min-
dre utdikningsförsök under 1800-talets första del, men framförallt skedde 
en reformering av lagar och institutioner vilka gjorde den senare utveck-
lingen möjlig. Vid 1800-talets mitt var denna förutsättning etablerad och 
ett stort antal utdikningsprojekt genomfördes. Dikningslagstiftningen 1879 
underlättade ytterligare för vattenavledningar men med ett förbehåll; för 
sjösänkningar krävdes en majoritet av markägarnas deltagande. Trots en 
viss insmygande skepsis var decennierna kring sekelskiftet 1900 tiden för 
sjösänkningarna i Sverige. Det sista riktigt stora projektet blev Hornborga-
sjöns sista sänkning vid mitten av 1930-talet. Efter andra världskrigets slut 
var defi nitivt sjösänkningsperioden över. Jordbrukets dränering effektivise-
rades med en utbyggnad av täckdiken och nyodling genom vattenavledning 
upphörde. I takt med att jordbrukets betydelse avtog kunde alternativa sätt 
att bruka och betrakta våtmarkerna etableras. Viktigast i detta samman-
hang var fågelskådarna som kunde genomföra sina visioner; att återskapa 
fågelbiotoper på utvalda nyckelområden. Mot slutet av 1900-talet hade 
våtmarkerna omvärderats. Tankefi gurerna kring våtmarkerna hade skiftat. 
De tidigare värdelösa impedimenten var nu platser som den postindustriella 
människan kunde söka upplevelser i. Dessutom var de ju också positiva ur 
miljösynpunkt då de reducerade närsalter som annars skulle bidra till över-
gödningen av sjöar och hav.

Dikningarnas lönsamhet hade ifrågasatts redan på 1920-talet och gett 
upphov till en utredning under följande decennium. 1940-talet innebar att 
denna utveckling fortsatte vilket medförde hårdare lönsamhetskrav för alla 
former av statligt bidragsgivande till dränering och torrläggning. Alla former 

821 Se t.ex. Strömberg och Elander (2001), s. 194 f.
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av dikningar var alltså inte längre automatiskt sedda som önskvärda och 
nyttiga. Särskilt poängterades därvidlag sjösänkningars tveksamma lönsam-
het. I det sammanhanget syns också att en alternativ värdering av vattnet i 
landskapet hade gjort sitt intrång. Friluftsliv och allmänna skönhetsvärden, 
värden som poängteras i det postindustriella upplevelsesamhället, framfördes 
som argument mot sjösänkningar, redan på 1940-talet.

Trots att den allmänna synen på jordbrukets värde var sjunkande genom-
fördes den förbättrade torrläggningen av sjösänkningsregionen. Detta kunde 
dock ske först sedan den inordnats i den då rådande jordbrukspolitikens 
krav på strukturrationalisering. Området skulle räddas från oönskat vatten 
och försumpning genom förbättrade tekniska lösningar, invallningar och 
dräneringspumpar.

Sedan slutet av 1800-talet hade tanken att skydda vissa områden varit 
levande bland naturskyddets företrädare. Under tidigt 1900-tal infördes 
också möjlighet att freda utvalda och vetenskapligt värdefulla områden som 
nationalparker, om det inte fanns några ekonomiska intressen av betydelse 
som hindrade detta. Sverige skrev under ”Convention on Wetlands” 1973. 
Detta internationella åtagande för våtmarker och dess fågelliv blev viktiga 
argument för skyddet av fågellivet och upprättandet av Kvismarens natur-
reservat och användes som argument av FKF, länsstyrelsens naturvårds-
sektion och av det nyinrättade Naturvårdsverket. Men fortfarande gällde 
egentligen samma princip som varit giltig vid nationalparkernas införande. 
Utvalda delar av det som ansågs som värdefull natur kunde skyddas för dess 
vetenskapliga värde. Synen på våtmarkerna har genomgått en förvandling 
från att ha betraktats som hotfulla områden till att ses som paradisisk natur. 
Språkbruket har också ändrats. Under senare delen av 1900-talet har bruket 
av ordet våtmark etablerats. Detta uttryck har helt andra och positivare 
innebörder än orden träsk, kärr och sumpmark. Detta har skett ungefär vid 
samma tid som den hotande och stinkande djungeln bytt benämning och 
skepnad till regnskogen, jordens lunga.

Föreställningen om vem som äger rätten till landskapet är mer kompli-
cerad än vad som framgår av lagstiftningen. Det fi nns naturligtvis en stark 
koppling till klass och socialt infl ytande. Med den starka tilltro till utdikning-
ars goda utfall som rådde i 1800-talets förställningsvärd är det uppenbart 
att det som uppfattades som en trilskande och ovillig allmoge kunde köras 
över. Med föreställningen om det goda i att dika ut ”försumpad” mark 
stärktes lagstiftningen för detta ändamål. Den ovilliga och ”lata” allmogen 
tvingades i slutändan att delta med mark eller pengar i det system som sjö-
sänkningar byggde upp. Samma förhållande gällde fi sket, alla olägenheter 
behandlades som skadeståndsfrågor som rörde markägarna. Sjösänknings-
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systemets uppbyggare förhandlade om detta med de intressenter som kunde 
driva sina krav.

Under 1900-talet kan vi konstatera att föreställningen att landskaps-
systemet skall bibehållas för jordbruk är starkt etablerad bland områdets 
brukare och jordbrukets företrädare regionalt och centralt. Så småningom 
gav också statens företrädare med sig och avsatte medel för den förbättrade 
torrläggningen vilket inte varit helt självklart. Det sjösänkta landskapets sys-
tem var alltså inte självklart att stödja i strukturomvandlingens Sverige. Först 
sedan det uppmärksammats som ett allmänt samhällsintresse i bygden kom 
bidrag att ges. Resultatet blev, liksom på så många andra platser på jorden, 
att den spårbundenhet som redan gjorda investeringar och exploateringar 
gett resulterade i nya och stora utgifter för att inte låta dessa gå till spillo. 
En spårbundenhet ger alltså både mentala föreställningar om landskapsut-
nyttjandet och bibehållandet av ett system och ekonomiska incitament för 
att bibehålla detta.

Även fågelskådare har haft en föreställning om detta landskap. Jag menar 
att arvet efter Erik Rosenberg har levt vidare under utformningen av reser-
vatet. Hans bevarade minnen har gett en förmedlad bild av hur Kvismarens 
våtmarkslandskap såg ut. Dessutom var han också en av dem som ansåg att 
de restaureringsarbeten som gjordes av ornitologerna bara var ett sätt att 
hjälpa naturen på traven. Det har alltså hela tiden varit legitimt att ornito-
loger vid Kvismaren och Oset utformat skötselprogram och åtgärder för att 
styra områdenas biotoper i en riktning som ansetts önskvärd. Uppenbarligen 
var det en handfull personer som var drivande i denna process men ingenting 
tyder på att det förekom debatt om denna fråga i föreningen. 

Från att ha betraktats som värdelösa impediment och vattensjuk eller vat-
tenskadad mark har våtmarken kommit att prisas för sin biologiska mångfald 
och fl era andra nyttigheter. Efter översvämningarna som drabbat Sverige, 
olika delar av Europa och övriga världen har våtmarkens översvämnings-
reducerande effekt uppmärksammats. En annan av våtmarkens nyttighet 
för det moderna samhället anses också vara dess förmåga att binda och 
reducera närsalter som annars skulle rinna ut i sjöar och hav och bidra till 
övergödningen av dessa. Alltså har de senaste decenniernas framgångar för 
det vi kan kalla naturvården seglat på de effekter i tankeförändringar som 
en miljödiskurs gett upphov till.

Aspekter av samma verklighet – allt fi nns inom systemet
Vattnets eviga kretslopp
Jag menar att vattnets roll som naturkraft är grundläggande för förståelsen 
av historien i Hjälmarens och Kvismarens sänkta områden. Vattnets fl öde och 
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naturkrafternas verkan har varit förutsättningen för alla grupper av aktörers 
handlande i undersökningens tidsspann. Det rinnande vattnet i Täljeån, 
Kvismare kanal och Hjälmaren har spelat, och spelar, en avgörande roll för 
landskapet och dess invånare. 

Var en aktör befi nner sig längs ett vattensystems väg mot kusten bestäm-
mer vad som är en rationell hållning. En rad av konfl ikterna vi mött förklaras 
i detta perspektiv. Motsättningen mellan Kvismaredalen och Mosjön löper 
som en blå tråd genom hela den undersökta perioden. Med detta perspektiv 
blir det också begripligt varför makten i Stockholm inte ville gå med på att 
Hjälmaren sänktes eller reglerades ytterligare under 1900-talet. Om det 
fi nns en översvämningsrisk är det är ett rationellt beslut att förhindra att 
vattenvolymen från uppströms tillfl öden ökar.

En stor del av avhandlingen har beskrivit försöken att ta kontrollen över 
vattnet längs dess väg mot kusten. På många sätt har också vattnet försvunnit 
ur synhåll i detta landskap. De fuktiga biotoperna, våtängar och grunda sjöar 
är nästan borta ur dagens landskap även om de vid millennieskiftet är vanli-
gare än vid mitten av 1900-talet. Vattnet i landskapssystemet ser vid nutid ut 
att vara bättre tämjt än tidigare med täckdikning, vallar och kontrollerade 
våtmarker. Vi skall bara komma ihåg att ett konstruerat landskapssystem där 
vattnet är en del kräver ständig skötsel. Den hydrologiska cirkeln ger alltid 
vattnet möjligheter att så småningom fi nna sin egen väg ut mot oceanerna. 
Det fi nns också alltid en risk att vatten kommer att svämma över på platser 
där det inte var tänkt och man trodde sig säker.

Det spårberoende landskapssystemet
Avhandlingen visar att alla former av landskapsförändring varit beroende 
av tidigare åtgärder. Utvecklingen har inte varit förutbestämd och inte heller 
lösningarna har varit givna på förhand, men de som planerat och genomfört 
förändringar har begränsats i sitt handlingsutrymme av tidigare åtgärder i 
landskapet.

Sjösänkningen innebar kanske inte det första, men det största, steget 
mot teknologiseringen, mänsklig kontroll med teknikens hjälp, av detta 
landskap. Ett system lades fast där Hjälmaren reglerades och våtmarkerna 
försvann nästan helt. Senare under 1900-talet var åtgärderna för Kvisma-
redalens, Mosjöbottens och Västra Mosjöns torrläggning beroende av de 
tidigare genomförda åtgärderna. Invallningar, pumphus och åfördjupning 
innebar ytterligare ett steg i teknologiseringen av landskapet och systemet. 
Invallningen och den förbättrade torrläggningen av Kvismaredalen gjorde 
det första steget i restaureringsprocessen, skapandet av Fågelsjön i Kvisma-
ren, möjligt. Den förbättrade torrläggningen av det närliggande området 
fi ck till följd att förutsättningarna för fågellivet snabbt försämrades på de 
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gamla sjöbottnarna. De rekonstrueringar av våtmarksområden som gjorts i 
Kvismaren har medfört att teknologiseringen av landskapet också fl yttat in 
på sjöbottnarna med pumpar och dammbord.

Landskapssystemets utformning är alltså ofta beroende av den tidigare ut-
formningen. Har ett landskap exploaterats innebär det att nya investeringar 
lättare görs för att bibehålla detta. Så har varit fallet både längs Mississippi 
och Täljeån. 

Om och hur ett landskapssystem förändras verkar styras av fl era faktorer. 
Ibland styrs utvecklingen av mera ”objektiva” faktorer, New Orleans ligger 
där det gör beroende på det strategiska läget, men ibland verkar mentala 
föreställningar om hur ett sådant skall se ut vara avgörande. Den stora sjö-
sänkningen som denna undersökning behandlat kunde sjösättas just på grund 
av den förhärskande föreställningen om att den var en så bra idé.

En iakttagelse som jag gjort under studiet av landskapsomvandlingen är 
att det ibland fi nns en mental spårbundenhet som förhindrar alternativa lös-
ningar. Detta syns tydligt ifråga om inställningen till invallningar. När Grill 
framförde dem vid Lännäsmötet 1859 betraktades han uppenbarligen som en 
virrpanna som kom med ett tokigt förslag. Laurells konstaterande på 1880-
talet, att Kvismaren skulle behöva vallas in för att fullt ut kunna användas 
som åkermark, verkar inte ha fått någon som helst reaktion. Ännu under 
1950-talet var ledande i sjösänkningsbolaget skeptiska till denna lösning. Jag 
kan bara notera detta och ställa frågan om det inte är så att ibland är den 
mentala världsbilden svårare att förändra än det fysiska landskapet?

Platsen och det normala
Under resans gång har vi gång på gång konstaterat att platsen som en män-
niska utgår ifrån är avgörande för hur vi skall förstå dennes agerande. Jord-
brukarna fruktade uppströms vattenmassor och förringade riskerna av egna 
dikningars betydelse för de nedströms boende. Ofta handlade det om att 
defi niera vad som var normalt eller inte och därmed hur landskapssystemets 
gränser skulle dras. En ständigt återkommande källa till konfl ikt om det nor-
mala vattenståndet fi nns vid Hjälmarens utlopp. Vi har följt motsättningar 
om detta från 1700-talet och framåt. Motsättningarna kring vad som är 
normalt har styrt bedömningen av hur Hjälmaren påverkat vattenståndet 
i Kvismaredalen samt konfl ikter kring tolkningen av vad som är bestämt. 
Dessa konfl ikter har fortsatt in i modern tid och jag menar att tolkningarna 
fortfarande egentligen är uttryck för någon form av politiska överväganden     
– vad som ska anses vara ”normalt” är en politisk fråga.
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Slutord
Människan kan inte existera utan att det fi nns en omgivning. Det omvända 
har gått alldeles utmärkt i ungefär fyra miljarder år. Alla former av liv har 
på olika sätt gjort avtryck och påverkat sin omgivning. Mänskligheten är 
därvidlag unik genom det gigantiska avtryck vi lämnat. Även om detta 
varit fallet under hela mänsklighetens historia, innebar 1800- och framfö-
rallt 1900-talet en massivt ökad påverkan på jordklotet.822 Men även om 
vår historia i mycket gått ut på att skapa kontroll över naturens krafter 
har det på många sätt inte varit möjligt att nå dithän. Att naturens krafter 
är medagerande i skapandet även av det moderna landskapet har visats i 
denna undersökning. Marksänkning eller rudinvasion har varit oförutsedda 
aspekter av naturens agerande som hindrat mänskliga aktörers långsiktiga 
intentioner med det landskap de nyligen omformat. Detta är en viktig aspekt 
som inte får glömmas bort. Naturen kommer, vare sig vi vill det eller inte, 
att göra sig påmind. Naturkrafter i olika former, människor och teknik och 
föreställningar om naturen ingår alla i det system som skapas i den natur 
som kan kallas landskap.

De tre teman som strukturerat denna framställning är bara olika aspekter 
eller perspektiv på en och samma verklighet. Landskapssystemet omformas 
av naturens krafter och till följd av mänskliga intentioner. Synsättet på våt-
markens användning påverkas både av de naturliga förhållandena som råder 
och av hur samhället vid en given tidpunkt är ordnat vilket i sin tur ger en 
påverkan tillbaka. Landskapets utveckling sker i en dynamik. Mänskliga 
aktörer, med teknik till hjälp och mentala föreställningar om vad och varför 
man gör det, har format dessa våtmarker i centrala Sverige i ett dynamiskt 
samspel med naturens krafter såsom den hydrologiska cirkeln, kemiska 
processer och fl yttande gäss.

Landskapssystemet kring sjösänkningen fortsätter naturligtvis att föränd-
ras. I avhandlingen har jag bara beskrivit början av de arbeten som Örebro 
kommun gjort kring Oset och Rynningeviken. Det ser också ut som om att 
det kommer att bli miljökontoret i Örebro som kommer att överta en stor 
del av ansvaret för Kvismarens fortsatta utveckling. Vad händer i så fall om 
en förändrad politik stryper tillgången på den ”gratis” arbetskraft som fun-
nits att tillgå genom den arbetsmarknadspolitik som bedrivits? I och intill 
Örebro kan vi också ana att det inom en snar framtid kommer att byggas 
bostäder allt närmare vattnet. Det är heller ingen vågad gissning att tro att 
Hjälmarens vattenstånd kommer att vara en framtida fråga även om den 
fruktade klimatförändringen med dramatiskt ökade nederbördsmängder 
uteblir. Redan i nutid innebär varje torrsommar att vattenståndet ifrågasätts. 

822 McNeill, John R. (2003), Någonting är nytt under solen: nittonhundratalets 
miljöhistoria.
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Vad jag menar är att ett landskapssystems historia inte påminner om en 
vanlig berättelse, där det fi nns en början vars innehåll leder till ett obevek-
ligt slut. I mitt fall fi nns det inga obevekliga start- eller slutpunkter. Vattnet 
kommer att fortsätta att rinna och transporteras i den hydrologiska cirkeln 
under för oss oöverskådlig tid framåt. Jag slutar berättelsen nära samtiden 
och konstaterar att vi har följt landskapssystemets utveckling då det diktera-
des av jordbrukets män. Kanske är den avslutande delen av undersökningen 
början på nästa fas i landskapssystemets utveckling, den som dikteras av 
upplevelsesamhällets villkor?
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Summary

This thesis has its focus on the changes in the wetland landscape around 
the Lakes Hjälmaren and Kvismaren in central Sweden during the 19th and 
20th century. This is an environmental history of mans and natures relation-
ship, with regards to water. From the middle of the nineteenth century until 
present time this area is to a great extent altered by man. Nearly all of the 
original wetlands of the area have disappeared. The fi rst part of the thesis 
covers the drainage of the area. The second part deals with the efforts to 
keep this landscape suitable for agriculture and the third part is about the 
reconstruction of wetland in two smaller areas.

Hjälmaren is Sweden’s fourth-largest lake, 61 kilometres long and 24 
kilometres wide. Southwest of Hjälmaren is the Kvismare Valley area. Bet-
ween 1878 and 1888 a huge area around the lakes was drained. The lake 
was lowered 1,3 metres and it was regulated. The fl uctuation of the water 
level was reduced to 0, 6 metres. The lowering of the water level of Lake 
Hjälmaren made it possible to convert 19 000 hectares of wet meadowland 
into fi elds for modern agriculture. The low intense farming gave way to a 
more effective land use. This drainage was part of a common development 
in Sweden, over the years up to 600 000 hectares of agricultural land were 
created from former meadows and wetlands.

Nowadays a small part of the wetland has been reconstructed but agricul-
ture dominates the region. The River Tälje has been turned into a straight 
canal with dikes and pumps along the shores. The landscape is rather densely 
populated and at the western shore of the lake Hjälmaren, the city of Örebro 
is situated with a population of over 100.000 inhabitants.

The story of the wetland has generally been a neglected part of history. 
Today we know the importance of wetland as part of a natural “cleaning 
system” in reducing nutrients. But in 19th century Sweden, these areas were 
looked upon as impediments and they were called “water damaged” or 
“water sick” land. To “cure” these landscapes vast areas were drained and 
thousands of lakes were lowered. In the late 20th century this development 
was reversed. The reconstructions of wetland are guided by the concepts of 
bio-diversity and the wetlands are now being regarded as valuable.
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Starting points
To fully understand how man’s actions have affected the environment from 
the middle of the nineteenth century up to present time, it is necessary to see 
the water system and wetlands both as a context for actions and a result of 
these actions. Nature and man together have formed the present agricultural 
landscape in central Sweden. At the centre of the analysis in the thesis is the 
concept landscape system. The landscape system includes technical solutions, 
society and nature. Man is around as the active intentional transformer of 
the system. The term landscape system also includes both thoughts of and 
regulations as to how this system could, and should be designed. The parts 
of the landscape system all have seamless internal relations.

There is no clear division between nature and culture. This is obvious in 
cultural landscapes, where man and nature have interacted in the formation 
of the landscape during a long time. In order to fully understand and explain 
the history we must use and combine social science and the physical reality. 
That is the continuum that is given by nature. Man has altered this region 
but nature and natural laws are to be considered in the full analysis. It is also 
important to examine who has the power to defi ne the problem. And it will 
be examined how this has changed over time. 

A starting point for the thesis is that nature exists as a physical reality 
outside the realms of man. But it can only be interpreted as culture because 
everything we see is passing our cultural lens. Our vision of what we see is 
explained in a cultural setting. We see what we think we shall see. The way 
we interpret nature has consequences for human action in the landscape 
system. This has implications for thoughts about how the landscape should 
look and the good way of using it, what could or should be done to alter it 
and which preferences are most important. 

Another point of departure for the thesis is that nature in different forms 
has an effect on the outcome of history. A river system and its water can 
itself be seen as a kind of participant. Another starting point is that confl icts 
in a river basin must be understood in an upstream/downstream perspective. 
The physical location along the watershed gives ”objective”, and confl icting 
starting points for different groups with diverse goals.

The questions in the thesis are grouped according to Donald Worster’s 
three levels or themes of environmental history. Worster’s ambition is holistic. 
The fi rst theme is a history of nature and its changes, the second is about the 
various parties in nature where for example socio-economical relations, ways 
of production and relations of power are included. The third theme inclu-
des mental pictures of nature and also conceptions of man’s role in nature. 
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Worster’s model has been criticized for its connections to a dichotomized 
thinking, of separating nature and culture. Worster has also been criticized 
for not taking into account the social construction of for example the whole 
fi eld of ecology. The author is aware of that critique but the pedagogical 
benefi ts of grouping the investigation according to these themes outweigh.

The questions of the investigation are grouped according to these themes. 
The ecological and physical changes in the landscape are examined. It is also 
investigated how nature’s forces, society and actors have interacted in the 
changes of the landscape system.

The actors are investigated on three different levels, the society level 
where institutions, the structural frame for society, which has both formal 
and informal aspects, laws and norms how people should act and think, 
and formative moments, occasions when there is an opportunity to change a 
former path depended institution, in this case to change a landscape system. 
On group level the analysis is based on the theory of regime politics. Coali-
tions and possibly regimes that have been successful in their intentions for 
the landscape system are identifi ed. This theory is chosen because there has 
not been a single actor that has had the total power to change the landscape 
system alone. On the individual level Pierre Bourdieaus theory of capital is 
used to investigate a network and its resources.

The third theme, the ideas and conceptions of nature is examined in a 
way that searches for the visions of landscape use that the different coali-
tions of actors have agreed upon. What has been seen as normal and how 
has that been defi ned at different times? How has this affected the legal 
framework?

The story
Even if there were buildings in the waters, like water mills, waterworks and 
fi sh weirs,  in the area when the thesis starts the water in the lakes was not 
regulated and there was really no way of controlling the water levels. The 
bigger parts of the area consisted of a biotope that had been created by the 
land use – extensive farming on the wet meadows. The meadows were used 
for hay. At the beginning of the research there was an established way of 
using this landscape system; water mills, waterworks, shipping, fi shing and 
wet meadow land used for hay production were all parts of that system. 
The shift from traditional agriculture towards modern, market-oriented 
farming initiated the great drainage project that changed the landscape of 
the fl atlands around Lake Hjälmaren. An elite wanted to change the land 
use. They wanted to drain the meadows so they could be used as agricultural 
fi elds. The fi rst thoughts of a lowering of the lake were formulated around 
1820. This attempt, and also the second one, around the middle of the 19th 
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century, to get permission from the Swedish state did not succeed. The lake 
Hjälmaren was part of a navigation system and the Swedish state was at 
the time more interested to maintain it than to gain more agricultural land. 
But a detailed investigation had been made and it could be picked up again 
when the circumstances changed. When the railroad was established 1856 
it became possible to get other means of transportation and new arguments 
for the lake lowering project could be considered. 

The drainage company was fi rst given permission in 1865 to start the le-
gal process. The Drainage Company of the Lake Hjälmaren and Kvismaren 
was legally organised in 1864. It can be described as an association where 
membership was open to all farmers of the region that owned land that was 
described as “water damaged land”. The fees and votes in the company 
were allotted according to land possession. The great landowners massively 
dominated the drainage company. The smaller farmers were generally more 
sceptical to the project and most of them did not join the company until the 
work with the lowering had begun. The smaller farmers, who in fact posses-
sed most of the land in this area, were especially reluctant in the area around 
the Kvismaren. For the low intensive traditional agriculture of the region 
the periodical fl ows where of great importance. They fertilised for free the 
meadows from where the hay was taken and where the cattle grazed. Many 
of the smaller farmers also thought that a lake lowering was economically 
hazardous. At last the elite were successful in their ambitions but in order to 
get a success story the important shipping interests had to be conciliated. The 
drainage company had to ensure that the lake remained navigable. This was 
a condition for Royal consent for draining the lake. Channels were dredged 
through the parts of the lake where it was necessary.

The area was surveyed and the legal process went on until 1877 when the 
project was given its fi nal permission, and the parliament, after some reluc-
tance from the peasant-dominated second chamber of the parliament, gave 
permission for a state-loan to the company. The drainage took place between 
the years 1878–1888. The outlet of Hjälmaren was broadened and deepe-
ned. The River Tälje, the second largest infl ow to lake Hjälmaren, which 
ran through the shallow Kvismaren was straightened and was turned into a 
canal. A smaller part of Kvismaren did not disappear and because of the very 
shallow water that was a result of the drainage, it was to become a paradise 
for wetland birds. Some species did hatch in or around the lake and the area 
did become crowded with birds during the migrations in spring and autumn. 
The landscape system had changed. The former wet meadowland had been 
turned into agricultural fi elds and Lake Hjälmaren was regulated.
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The former wetland and meadowland was turned into intensively used 
agricultural land. Oats were the most frequently grown crop. During the 
fi rst years it looked as if the drainage was a complete success but during the 
fi rst part of the twentieth century, fl ooding became an increasing problem. 
This was bound to happen because of several reasons. The land level of the 
former wetlands did sink. How fast depended on the crop, i.e. how long 
the soil was exposed to the air. The fl oodings became severe also because 
of the increased and faster amounts of water that was a result of drainages 
and lake lowerings further upstream in the catchment area of River Tälje. 
Upstream from Kvismaren about 85% of the open waters had disappeared 
since the middle of the 19th century. Another reason was that the outlet of 
Lake Hjälmaren was not large enough. This fact was known to the leaders 
of the Lake Lowering Company project but they chose, for political reasons, 
not to take that into account.

Within a decade after the lowering there were complaints from farmers 
about high water levels. Despite the lake lowering company’s important 
supporters it was not possible to change the water level of Lake Hjälmaren. 
Towards the middle of the twentieth century the complaints from the farmers 
increased. The problem with the water levels was greater than before because 
of upstream drainages, with both open and covered ditches. The ongoing 
mechanization of agriculture, the fi elds had to support heavy machines, also 
increased the need for better drainage of the area. The ongoing land lowe-
ring also made the problem worse. Around 1950 the drained land had sunk 
about one meter. The severe fl oodings during the 1940’s and 1950’s also put 
the issue on the agenda. Several investigations and different proposals did 
appear. The general attitude towards reclaiming agricultural land by lake 
lowering had become restrictive. The new legislation and regulations from 
the mid forties spoke of the low profi tability that had been the case in many 
lake lowering projects. State loans and subsidies to drainage projects should 
only be given after a thorough investigation. Profi tability and modernisation 
were the guiding lights.

In 1945 the Drainage Company petitioned for subsidy to be used to pay 
for an investigation to examine means to improve the overall drainage of the 
area. The regional agricultural bureau also supported the idea. The investi-
gations went on during the next decades, at fi rst on a low intense level. The 
fl oodings in 1953 and 1959 helped to put the issue on the agenda. The investi-
gation was presented in 1960. The investigations had at fi rst been focused 
on the Kvismare Valley but had shifted and they had started to examine and 
investigate the problems around Lake Hjälmaren and the catchment area of 
River Tälje upstream from Kvismaren. For the fi rst time there was an attempt 
to analyse upon a bigger water system as a whole. Inquiries for the improved 
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drainage of Hjälmaren and Kvismaren were made by the agricultural board 
of the county administrive board of Örebro. 

The investigators faced a dilemma. In order to get subsidy from the state, 
a drainage project was obliged to be profi table. But it was only for a small 
part furthest upstream that there was any calculable profi t at all. For most 
of the area all of the actions, in a varying degree, would be more or less un-
profi table. In an era when the importance of agriculture was diminishing it 
took time to gather the resources necessary to remodel the landscape system. 
It became possible when the problem was addressed as a problem for the local 
society. The local communities in the region would suffer if the area was to 
become wetland again. This threat was named “common stagnation”. It was 
also a requirement for state subsidies that there should be an active program 
for the general modernisation of agriculture in the area.

The fi nal proposal was to broaden and deepen the canal through Kvis-
maren and to construct dikes with pumps to be able to control the water. 
Further upstream the River Tälje was deepened and cleared. The work with 
these constructions were mainly started during the late 1960’s and were 
fi nished in 1976. A landscape system was created which was increasingly 
dependent on technology.

The lowering shortened the life of The Lake Kvismaren several thousands 
years but the remaining part became a superb biotope for web-footed birds. 
The problem with these bird biotopes is that they become overgrown with 
weeds very fast. If the water level is lower than one meter, the overgrown 
weeds make them unsuitable for web-footed birds after a couple of decades. 
By the middle of the 20th century there was no free water left and the part 
of the former lake was covered with reed. The lowering of the water level 
also changed the fauna and fl ora around Lake Hjälmaren. Wide belts of 
reeds covered the shores and the birdlife was altered because of the changing 
biotopes. For example the crane and great snipe disappeared and the swan 
and black-headed gull were newcomers. The whole western part of Lake 
Hjälmaren, closest to the city, became very shallow after the lake lowering, 
around one metre. The big catfi sh became extinct. Its spawning grounds were 
destroyed when the lake was drained. In the “backyard” of Örebro, at the 
outlet of The Black River, Svartån, called the Os, quite an abundant and rich 
fauna of wetland birds did develop around the fi rst decades of the 1900s.

During the 20th century a new interested party enters the scene, the bird-
watchers. During the fi rst part of the century they were quite few but by the 
middle of the century the birdwatchers had become rather numerous. At the 
end of the century they had become an important group in the research area.  
The bird life of both the Os and around the former Lakes of Kvismaren were 
explored and made famous by the pioneer ornithologist Erik Rosenberg. 
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Towards the middle of the century, a small group of birdwatchers was able 
to get the Os area protected as a bird sanctuary, a protected park, where the 
birds could be protected and supported. The city of Örebro bought most of 
the land around the Os in 1941. The purpose was to make an oil harbour. 
This made it possible for the bird watching interests to act. In 1942 they 
wrote to the fi nance department of the city and wanted the area that was not 
needed for the harbour to be a protected area for the birds. In 1943 the park 
was established. The Os was given nature reserve status in 1968. The park 
was to be managed by the community and the bird-watchers. The heavier 
work, like tree felling, fencing and making ditches was done by the city. The 
bird-watchers of Örebro were engaged in planting, guarding, cutting reeds 
and spreading herbicides to make open areas. The legal status of the Os was 
connected to the question of landownership. It had been possible, for the 
local network of birdwatchers, to create the bird sanctuary when the city of 
Örebro became the largest landowner. 

In the Kvismare area the biotopes for the birdlife were rapidly declining. 
By the middle of the 20th century the former lakes were all covered with 
brushes and reed, but a change was about to come. The ornithological ent-
husiasts had as early as 1960 reshaped small part of Kvismaren. The same 
year The Kvismare Bird Observatory was founded. During the 1960’s The 
Kvismare Bird Observatory worked for a larger reconstruction of Kvismaren. 
The reconstruction of parts of the old Eastern and Western Kvismaren took 
place during the 1970’s, 1980’s and early 1990’s. The area of the Kvismaren 
was given nature-protected status in 1978 and had earlier been included on 
the international “Convention on Wetlands”, or Ramsar convention list. 
The restoration of the Kvismaren area was dependent on the birdwatchers 
network and state subsidies. The coalition also came to include other Non 
governmental Organisations like the World Wide Fund and Stiftelsen Fritid 
Örebro län, a foundation for recreation in the county of Örebro. Both orga-
nisations became important donors for the case of reconstructing wetlands 
in the Kvismaren area during the 1980’.

Like “inverted islands” in the big landscape systems places have been re-
modelled and the water has been allowed to come back to suit wetland birds. 
Guided by the memories from the time of lake lowering these areas have 
been restored to look like a lake that has just been lowered. This represents 
a short, but very optimal time, for the so desired wetland fauna. The restored 
wetlands need to be managed continually too keep this status.
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Analysis
This thesis has told the story of the wetlands surrounding the lakes Hjälmaren 
and Kvismaren. This has been a landscape system that has interacted with 
man since it rose out of the sea. The physical appearance has been a result 
of natures and mans forces combined. This was also the situation before the 
lowering. The fl ora and fauna of the wet meadows around the lakes was the 
result of the way of using the land. The lowering changed that landscape 
system. The majority of the area was turned into agricultural fi elds and only 
smaller parts were still a kind of wetland. This development continued after 
the fl ood protection program had been carried through but in the Kvismare 
area this threatened the now reed covered local wetlands that remained. 
The dependency of technology increased in the landscape with better water 
control and management system. The end of the 20th century meant that 
smaller parts of the former wetlands were reconstructed. In those areas open 
water surfaces were made and the marshy meadows were cleared and were 
grazed again. This has created good opportunities for the desired bird life, 
but to maintain this status the reconstructed areas need constant management 
and control of the water levels. Outside the reconstructed areas the ongoing 
modernisation of agriculture has continued. This means larger and larger 
fi elds, and a continuing decline of both fl ora and fauna.

Those who wanted to change the landscape system have always had to 
count on natures forces in different ways. The hydrological circle, the land 
lowering and the migration of birds, are all factors that have had an impact 
on the history of this landscape system. In order to get control over the water 
a lot of actions have been taken. Depending on the physical location along 
the drainage system different actors have taken different positions. 

The drainages changed the ways and speed of the water in this landscape 
system. The same amount of water as earlier should pass through the lands-
cape towards the sea, but faster than before. This development continued 
during the 20th century. The technologisation increased with covered ditches, 
dikes and pumps that were constructed in the landscape to control, and to 
make draining of the soil more effective.

The solution of the fl ooding problem, the dikes, caused the deterioration 
of the birdlife in the former Lake Kvismaren to continue. But it also created 
opportunities for a solution. The dike that intended to hold the water out 
of agricultural land could also be used to keep water in place where it was 
desirable. The restoration and the re-emergence of the open water and the 
grazed wet meadows meant that technologisation now reached into the Lake 
Kvismaren. Technology may be less important in the Os area close to Örebro, 
but both places needs to be managed continually.
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The thought of the overall benefi t of draining wetland for agricultural 
purposes has its roots in the 18th century. During the 19th century this thought 
became almost hegemonic and this affected the legislation. It turned into 
an institution. Those who lobbied for the draining of the Lakes Hjälmaren 
and Kvismaren had to fulfi l the requirements of an older and very strong 
institution, shipping. In this light the coming of the railroad to the region 
was a formative moment. The institution of agriculture had lost a lot of its 
former infl uence towards the middle of the 20th century. The fl ood protec-
tion of the Kvismare area could be realized only after the issue of “common 
stagnation” had been looked upon as a general problem for the society. The 
idea of nature’s preservation grew in importance during 20th century. Around 
1970 it had gained enough institutional resources to start to act. The wetland 
area of Kvismaren could be protected with arguments of the scientifi c value 
of wetlands and also of great importance was the international commitment 
“Convention on Wetlands” A convention specifi cally directed for the benefi t 
of the habitats of wetland birds.

No single group of actors have had the power to carry out their inten-
tions and wishes by themselves. Those who wanted to change the landscape 
system always had to make compromises and gather institutional recourses 
together with others. Those who wanted a lake lowering, the big estate ow-
ners, had because of their positions only to negotiate with their equals. After 
the agreement with the shipping interest the only central opposition was the 
peasant dominated second chamber of the parliament.  After the lowering 
it showed that the lake lowering interests did not have the power to make 
any further changes of the water level in the Lake Hjälmaren. The fl ooding 
problems became severe towards the middle of the 20th century. The regional 
state offi cials at the agricultural board of the county administrative board of 
Örebro were the group that could gather the necessary resources. A nature 
conservation coalition was formed around 1970, even if an ornithological 
network had been successful at the Os and the fi rst reconstructions of open 
water in the Lake Kvismaren a decade earlier. The coalition included the 
Kvismare Bird Observatory Society and the Environment protection unit at 
the county administrative board of Örebro. They received important support 
from the Swedish Environment Protection Agency, founded 1967. During the 
1980’s NGO’s, WWF and Stiftelsen Fritid T-län, became important partners 
in the restoration of the wetland areas.

In order to fulfi l the requirements for being a regime, the coalition shall 
gather enough institutional support and which should last over time. We can 
see that the coalitions for draining and fl ood protection were successful in 
their aims, but after the implementations of their goals they almost disappea-
red rather quickly. The group of birdwatchers started with low institutional 
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support but is in fact the one group that comes closest to be categorized as 
a regime.

The thesis raises the question of a social science fi eld of investigation go-
vernment-governance. The former steering form is when the state is strong 
with hierarchal decision making. The latter indicates a situation where the 
politics are driven by networks in cooperation with the public society. The 
period of fl ood protection clearly fi ts in the picture of government. It is the 
public agencies and the local administrative board that are the successful 
participants. After the economic regression of the 1970’s the state can no 
longer dominate. It’s instead the networks of other interested parties that can 
have an infl uence on the changing of the landscape system. The fi rst period 
does not fi t into this picture. The democratic institutions did not exist at 
that time. But I fi nd the network based groups infl uence so important for the 
outcome of the lowering of the Lakes Hjälmaren and Kvismaren that I dare 
to categorize this period as similar to a governance situation.

Pierre Bourdieu’s theory of capital has been used to explain how the net-
work and the trust among the individuals that is needed for a coalition can 
emanate. Social as well as symbolical capital has been of great importance 
during the investigated time. The scientifi c capital has been important to 
present one’s wishes as natural. The birdwatchers symbolic capital was rising 
and agriculture’s was declining.  At the same time the ornithologist’s scientifi c 
capital increased. The vast majority of them did not live in the rural vicinity 
and could, perhaps a little unfairly, be called “educated city people”.

There needs to be a common and established vision of how a land should 
be utilized if it’s possible to make a change in a landscape system. During 
the 19th century it was a hegemonic thought that drainage always was a 
very good way to improve the over all productivity of agriculture and that 
these pieces of worthless land should be turned into agricultural land. This 
thought found its way into legislation and drainage interests were reinforced 
several times during the 19th century. This hegemony ceased after a couple of 
decades into the 20th century. The conditions for state subsidy for draining 
were coupled to the profi tability for each project more clearly than before. 
Despite this fact and also considering the losses of importance of the agricul-
ture, the fl ood protection with dikes and pumps was able to be made around 
1970. This was also the time when wetland reconstruction could start. This 
question could be driven through by the establishing of the environmental 
consciousness at that time. At the turn of the millennium we can see that a 
positive view on wetlands has replaced the earlier negative. One has just to 
recall that there has been a change in the name of that kind of nature. Not 
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so long ago it was commonly called swamp, a word with clearly negative 
associations. This derogatory word has now been replaced by the positive 
sounding name wetland.

All the actions that have been taken have had to consider previous actions 
and land use, and ideas of the best way of using this land. This question, 
and the issue of what is a normal situation for the landscape, have had and 
continue to be expressions of policy and politics.

Conclusion
The concluding remarks for the thesis are that it is important to take nature’s 
forces as for example the hydrological cycle into account when describing 
the history of a landscape system. This cycle has played, and still has a very 
important role in the landscape and for its inhabitants even if it seems to be 
in control for the moment. The history of a landscape is of course always the 
story of the paths that previous actions and situations have created. The idea 
of the over-all good of lowering lakes and draining wetlands for agricultural 
purposes was the starting point of the modern appearance of the investiga-
ted landscape system. Even if agriculture has lost importance, the landscape 
system is still dominated by farming. But maybe the smaller reconstructed 
wetland areas do represent a new way of thinking about landscape use. Pos-
sibly the fi nishing part of the thesis is about the next step in our relation with 
the landscape, which perhaps will be dictated by the Experience Society?  Or 
will this landscape system’s closeness to water have a fateful meaning if the 
climate change will strike northern Europe?
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