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Historik
 
Torvfrågan under det tidiga 1900-talet
Statens, industrins och allmänhetens intresse för 
torv och torvbrytning har i hög grad gått i vågor 
under 1900-talet. Sveriges energisystem var under 
århundradets inledande decennier baserat på sten-
kol och vedeldning. Trots viss brytning av stenkol 
i Skåne var beroendet av importerat bränsle avse-
värt. Intresset för ett inhemskt bränsle ökades 
bland annat då kolpriserna steg, t ex i samband med 
boerkriget 1899-1902. Torven ansågs, behandlad 
på rätt sätt, uppvisa samma egenskaper som sten-
kol fast sämre, och fanns i stor mängd i Sverige. 

Svenska Mosskulturföreningen, som bildades 
redan 1886, kom kring sekelskiftet att ägna större 
uppmärksamhet åt torvfrågorna. 1901 inrättade 
staten en särskild torvingenjör, och året därpå 
grundades torvskolan i Emmaljunga, med syfte att 
utbilda instruktörer och förmän för bränntorvs- 
och torvströfabriker. 

Det fanns dock flera problem med användandet 
av torven som bränsle; dels svårigheterna att torka 
den effektivt och det stora väderberoendet, dels att 
den hade ganska lågt brännvärde i förhållande till 
sin volym (i snitt halva mot stenkol), dels att upp-
tagningen av den var ett personalkrävande arbete 
som var svårt att få lönsamt. Olika försök bedrevs 
med kolning av torv i mila, destillering till torvgas 
eller torvsprit, torvpulverframställning och våtkol-
ning av torv. 

Efter första världskriget fick Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) medel för en systematisk 
inventering av rikets torvtillgångar och alla torv-
marker som låg inom fem kilometer från en järn-
väg (och därmed skulle gå att exploatera till lägre 
pris) kartlades. Staten försökte också minska sin 
egen konsumtion av stenkol för att medverka till 
att lindra bristen – under kriget och fram till 1920 
bland annat genom att försöka driva tågen med en 
stor andel torv. Statens järnvägar drev själv flera 
bränntorvanläggningar. 

På 1920-talet dalade dock hela intresset för torv-
frågan. Det blev helt enkelt aldrig tillräckligt lön-
samt. Dessutom sjönk stenkolspriserna igen efter 
kriget. Staten upphörde nästan helt att engagera 
sig i frågorna och torvskolan, som sedermera flyt-
tat till Markaryd, lades ner 1922. 

AB Svensk Torvförädlings bildande
1937 fick Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i 
uppdrag av regeringen att tillsammans med Riks-
kommissionen för ekonomisk försvarsberedskap 
undersöka möjligheterna att inom landet framställa 
flytande motorbränslen. Den för ändamålet bildade 
kommittén konstaterade att torven kunde utgöra 
en råvara för detta, förutsatt att det fanns tillgång 
till stora kvantiteter billig och torr torv. 

De torvupptagningsmetoder som tidigare användes 
i Sverige ansågs inte tillräckliga utan man studerade 
bland annat den s.k. fräsmetoden som användes i 
Ryssland, Danmark och Estland. Somrarna 1938 
och 1939 utförde IVA försök med denna metod, 
och kom fram till lovande men oklara resultat. En 
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underdånig framställning ingavs om att en statlig 
anläggning i stor skala skulle byggas för att dels 
bedriva forskning och experimentverksamhet och 
dels framställa torvbränsle i stor mängd. 

1939 års urtima riksdag anvisade 5 miljoner kronor 
till det statliga torvbolaget AB Svensk Torvför-
ädling. Bolaget bildades dagen före julafton 1939. 
Avsikten var att långsiktigt arbeta för att finna 
lämpliga metoder, men samtidigt som IVA lämna-
de sin underdåniga skrivelse bröt andra världskriget 
ut och bolagets verksamhet blev plötsligt än mer 
angelägen och brådskande. 

Store Mosse i Sösdala valdes som plats åt det 
nystartade bolaget därför att den till stor del ägdes 
av svenska staten, var ganska väl utdikad och hade 
en något så när god torvkvalitet, som var represen-
tativ för många svenska mossar. Enligt en på flera 
ställen återberättad historia ska också  dåvarande 
handelsministern Per Edvin Skölds egna relation 
till området ha spelat in. Sköld sade: ”Jag ser att 
ni har med Store Mosse i Sösdala bland Edra olika 
förslag till placering av denna torvindustri. Den 
mossen känner jag väl till. Den tar vi”.

Bolagets första direktör blev Erik Kåreby (1907-
1999). 1946 efterträddes han av Olle Uddgren 
(1916-2003).

Bilderna, uppifrån och ner:  
1. AB Svensk Torvförädlings fabriksområde invid Store Mosse. 
2. Bolagets brevhuvud och logotyp. 
3. Direktör Erik Kåreby (bilden till vänster) och hans efterträdare 
Olle Uddgren (höger)
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Frästorvbrytning på Store Mosse
Vid förberedelserna på mossen avlägsnades alla 
träd och buskar, vegetationen brändes och dik-
ning utfördes dels för hand och dels med hjälp 
av dikningsmaskin. 1945 hade mossen 20 mil 
diken. Dikningen gjordes för frästorvtillverkning 
enligt två olika system: det danska Kaas-systemet, 
med små traktorer och små fält, och det engelska 
Peco-systemet, med stora maskiner på långa fält. 
Dikningsarbetet skedde kontinuerligt för att dika 
nya områden och fördjupa befintliga diken. I mit-
ten av femtiotalet inköptes två dikningsmaskiner 
från Sovjetunionen. 

Fräsningen gick till väga så att en fräsförsedd trak-
tor körde enligt ett visst system och fräste upp hela 
mossytan till ett djup av ungefär en centimeter. För 
att påskynda torkningen användes enkla vändare 
för att vända pulvret en eller flera gånger. Sedan 
det torkat skrapades det ihop och upplades i stack-
ar i väntan på intransportering mot brikettfabriken 
med lok och tippvagnar. 

Kaas-fräsarna var anpassade för den danska väl-
humifierade torven och en väldränerad mosse och 
stötte på stora problem på Store mosse, varför 
flera modifieringar konstruerades. Även skraporna 
utvecklades efterhand. 

Peco-metoden hade nackdelen att den krävde stora 
ytor utan uppstickande öar och dylikt. Dessa fält, 
med längd på 1-2 kilometer, placerades därför på 

mossens centrala del, där torvkvaliteten och dräne-
ringsförhållandena var sämre. Syftet med de stora 
fälten och maskinerna var att spara in på personal. 
En fräs körde fem enkla turer på varje fält varefter 
pulvret torkades, skrapades till en driva mitt på varje 
fält och sedan med hjälp av transportörer flyttades 
till upplagsstacken. Trots nackdelarna menade Olle 
Uddgren i en tillbakablick 1974 att detta var den 
mest effektiva metoden. Dock behövde man även 
använda Kaas-metoden, som alltså innebar arbete 
på mindre fält med små traktorer, för att nyttja hela 
mossen med dess oregelbundna former.

Problemen på mossen var bland annat förekom-
sten av större stubbar på olika nivå i mossen. För 
att undanröja dessa användes antingen en stubbfräs 
eller en grävmaskin med särskild krokanordning. 

Verksamheten under de tidiga åren beskrivs utför-
ligt i bolagets publikation Svensk bränntorvindustri 
1940-1946 som gavs ut 1948.

Bilderna:  
1. Peco-skrapor i arbete, troligen tidigt 1940-tal.  
2. Peco-fräs från tidigt 40-tal, 3,75 m bred, driven av Cletrac DDH 
traktor. Fräsen höj- och sänkbar medelst handvinsch.  
3. Stackningsmaskin byggd 1959. För toppning av stackar vid Kaas-
metoden. Bilden visar maskinen under transport.  
4. Lastningsverk från 1940-talet i Sösdala. Moderniserat med 
hydraulik på 1950-talet.
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Brikettfabriken
Vid fabriksanläggningen fanns en 
blandningslada, där frästorv av olika 
kvaliteter och vattenhalt blandades 
för att råmaterialet till fabriken skulle 
bli så likartat som möjligt. Bland-
ningsladan utgjorde också ett förråd 
så att fabriken kunde köras dygnet 
runt medan inkörning enbart behöv-
de ske vid dagsljus. 1951 byggdes en 
ny blandningslada där arbetet var hel-
mekaniserat. 

Vid intransport i fabriken siktades 
frästorven och det frånsiktade grov-
materialet användes som ångpanne-
bränsle. Därefter transporterades 
pulvret till Peco-torken, byggd med 
fem torkcylindrar, genom vilka 
torven fraktades tillsammans med 
kalluft från fläktar på sin väg mot bri-
kettpressen. Luften cirkulerade i ett 
slutet system och då den blivit varm 
och fuktig efter kontakten med tor-
ven gick den till en så kallad skrub-
ber, där den mötte strilande vatten 
för att kylas ner. Det uppvärmda 
skrubbervattnet i sin tur pumpades 
i ett slutet system genom en värme-
växlare i vilken varmvatten bereddes 
för torktornen i andra steget. 

Brikettpressarna i fabriken var van-
liga brunkolspressar, tre till antalet. 
Inget bindemedel användes, men 
det var viktigt att torven hade rätt 
fuktighetshalt och temperatur vid 
pressningen. Briketterna var inte spe-
ciellt tåliga mot fukt och lämpade sig 
inte för kolning, men fungerade som 
bränsle i spisar och kaminer, där de 
kunde hålla glöden en hel natt om de 
antänts på rätt sätt. 

Pressningen minskade torvmassans 
volym till 1/20 av vad som fylldes 
i pressverktyget och en del ämnen i 
torven omvandlades under proces-
sen, så att briketten fick en blank 
och sammanhållande yta, på vilken 
bolagets varumärke med tre kronor 
pressades in (de kom också att kallas 
”kronbriketter”). 

Tillverkningen fungerade bäst med 
välhumifierad torv och den brännan-
de frågan blev därför återkommande 

Ovan: Övre delen av Peco-torken i Brikettfabriken. Nedan: Brikettpress.     
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hur torven kunde torkas mest effektivt, vilket skul-
le leda till den omfattande forskningen om våtkol-
ning. 

Fabriken hade omfattande problem med att köra 
på sin maxkapacitet eftersom tillgången på frästorv 
begränsade produktionen. Det hade delvis att göra 
med att Store Mosse inte riktigt levererade så bra 
och så mycket torv som hade behövts. Efterhand 
levererades även torv från andra mossar i närheten 
av fabriken.

Ett problem under krigsåren var tillgången på 
bränsle för traktorerna, gengasdriften fungerade 
inte tillfredsställande. Den utgjorde också en risk 
för brand vid körning på den torra mossen. Även 
bristen på arbetare, särskilt utbildade traktorfö-
rare och reparatörer, var betydande. Periodvis 
under kriget anställdes utländska flyktingar, men 
personal omsättningen var hög såväl bland dessa 
som bland de svenska arbetarna och tjänstemän-
nen. Bostadsförhållandena var också dåliga, varför 
en del bostäder uppfördes inne i Sösdala samhälle 

tillsammans med Sösdala Bostadsaktiebolag, och 
olika försök med boende i baracker gjordes.

I en redogörelse för verksamheten 1944-1945 
noteras att bolaget anställt diplomingenjören Vla-
dimir Tönisberg, som varit chef  för den estländska 
torvbrikettfabriken i Tootsi. Den fungerade i det 
närmaste likadant som Sösdalafabriken, men hade 
större produktion och brottades – enligt redogörel-
sen – inte med lika stora problem, en faktor antas 
vara att torvkvaliteten på Store Mosse var sämre. 
Likaså anställdes den förra chefen för Lettlands 
statliga torvindustri, ingenjör Konrad Peterson. 
Han hade stor erfarenhet av maskintorvtillverkning 
och arbetade därför i hög grad med de svenska 
statsmossarna. I redogörelsen noteras att ”båda 
ha studerat Rysslands högt utvecklade torvindustri 
[…] Åtskilliga ryska erfarenheter ha […] beaktats 
vid konstruktion av nya anordningar”. 

Torvverk med Berlin-släpskopa (utanför bild), troligen tidigt 
1940-tal. Foto: H Berglund, Ljungby. Detta var en metod 
för maskintorvtillverkning som användes på statsmossarna, se 
nästa sida. Släpskopan avhuggen på vänster sida i bilden.
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Statsmossarna
I avsikt att bidra till bränsleanskaffningen utöver 
brikettillverkningen satte bolaget 1941 igång med 
maskintorvtillverkning på ett 10-tal mossar som 
tillhörde staten, de så kallade statsmossarna. Den 
ursprungliga planen var att använda fräsmetoden 
även här, men på grund av problemen med drivme-
del fick denna plan överges. Ett 40-tal maskintorv-
verk av typen Åkerman 10 anskaffades. Envalls- 
och Aseagrävare kom också att användas. 

Uttransport av de avkapade torvbitarna från torv-
verket skedde på ”lapp” via linbanor. De delade 
torvstyckena skulle placeras ut på torkningsfält, 
vändas och kupas för att torka och sedan stackas. 
Även här var bristen på arbetskraft en stor utma-
ning. I ett styrelseprotokoll från 1946 nämns att 
”vid statsmossarna förefinnes en brist på 1000 
arbetare (män, kvinnor och barn)”.

Den första mosse som togs i anspråk var Hästha-
gen vid Vislanda, och här beslöt bolaget att även 
göra en del experiment och undersökningar. Bland 
annat bedrevs här såväl brytning av sticktorv (i liten 
skala), maskintorv och frästorv, även om maskin-
torven dominerade. Även i Förarp förekom expe-
rimentell verksamhet med kolning av torv i mila 
senare under 1950-talet. 

Driften vid statsmossarna bedrevs som ”legodrift” 
åt staten, representerad av Statens Bränslekommis-
sion, men avvecklades den 31 mars 1947 genom att 
bolaget enligt proposition nr 308:1947 förvärvade 
rörelsen. Därefter bedrev bolaget torvupptagning i 
egen regi ytterligare några år, fram till 1949 eller i 
några fall 1951. 

Statsmossarna som omnämns i en sammanställ-
ning från 1947 var Hästhagen (Vislanda), Tyka 
myr (Duvhult), Stänges-Forell (Källeryd), Förarp 
(Ryssby), Lagge-Jonstorp (Vargön) och Balkarp 
(Nöttja). Ett kontor i Jönköping administrerade 
statsmossarna och deras bokföring med mera. Jön-
köpingskontoret lades ner i januari 1948 och bok-
föringen sammanfördes till ett system i Sösdala, 
enligt styrelseprotokoll från 1948-01-20.

Den statliga involveringen i torvindustrin var inte 
utan kritik från den privata sektorn. Bland annat 
anfördes att staten borde understödja befintliga 
maskintorvsfabrikanter istället för att bedriva verk-
samhet som uppfattades som konkurrerande, och 
att investeringarna i de olika statsmossarna många 
gånger sköttes inkompetent, irrationellt och var 
felsatsade skattepengar. 

Bilderna, uppifrån och ner:
1. En man på ett fält med torvkupor, manuellt staplade för att torka.
2. Arbetsam handgrävning i torvschakten i kombination med Åkermans ma-
skintorvverk 10 på Förarp södra mosse.
3. Envalls släpskopa med torvverk Åkerman 10 på Förarps norra mosse 1943. 
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Internationella kontakter
AB Svensk Torvförädling hade, framför allt efter 
kriget, ett utbyte med flera olika länder. Redan 
1946 kom besökare från Sovjetunionen, Irland, 
England, Frankrike och Finland. I ett protokoll 
från detta år noteras: ”I fråga om utlämnandet av 
ritningar uttalade styrelsen, att nödig försiktighet 
skall iakttagas, så att icke andra firmors (exempelvis 
Peco) berättigade intressen skadas. F.ö. har bolaget 
inga hemligheter. Det är önskvärt, att bolaget bere-
der jordmånen för framtida samarbete med andra 
länder på torvområdet”. 

Samma år började planeras för att 
få en studieresa till Ryssland att 
komma till stånd, och det skulle 
bli flera under de kommande 
decennierna. En del maskiner, 
bland annat ett lok, inköptes från 
Ryssland och i gengäld konstru-
erades hundratals torvmaskiner 
efter ritningar från Sösdala 
av Örgryteverken för export 
1949.

Olle Uddgren värnade om 
det internationella samar-
betet och kunskapsutbytet 
under hela sin tid i AB 
Svensk Torv förädling och 
var en av grundarna till 
International peat society, 
som är verksamt än idag.

Forskningsverksamheten
Torkningen av torven var ett stort problem på 
grund av väderberoendet. Forskningsverksamheten 
kom därför i hög grad att sysselsätta sig med frågan 
om artificiell avvattning av torven. En forsknings-
avdelning inrättades till en början på Ingenjörsve-
tenskapsakademiens försöksstation i Stockholm. 
Civilingenjör Arne Westlin ledde arbetet som 
utfördes av 4-5 personer. Ett flertal olika metoder 
provades, se vidare ”Avvattningsforskningen vid 
AB Svensk Torvförädling i Sösdala 1948-1964” av 
Olle Uddgren. Den metod som konstaterades vara 

mest lovande var laboratorieförsök 
med upphettning av torv till 
högt tryck och hög tempera-
tur i nickelautoklav, så kallad 
våtkolning. Den våtkolade 
torven avvattnades därefter 
i laboratoriepressar. 1951 
beslöts därför att forsknings-
arbetet skulle inriktas på att 
utveckla våtkolningstekniken. 

Ett forskningslaboratorium, ritat 
av Klas Anshelm, uppfördes i 
korsningen Tunavägen/Torna-
vägen i Lund och invigdes 1951 
(bilden nedan). Civilingenjör Per 
Bering ledde forskningsarbetet 
1951-1956 och personalstyrkan 
utökades till 25-30 personer. 1957 
tog civilingenjör Sven-Erik Hägg-
lund över som forskningschef. Forsk-
ningsavdelningen organiserades från 

Forskninglaboratoriet i Lund
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1951 i följande sektioner: kemisk avdelning (ana-
lyser och synteser), fysikalisk avdelning (teoretiska 
beräkningar, fysikaliska mätningar, fotografiskt 
arbete), konstruktionsavdelning (apparatkonstruk-
tioner, ritningsarbeten), projekteringsavdelning 
(tekniska och ekonomiska utredningar), och 
driftsavdelning (byggnad och 
drift av halvtekniska anlägg-
ningar). Arbetet omfattade, 
enligt ett PM rörande verk-
samheten 1955, både ”ordi-
narie forskningsverksamhet” 
och konstruktion, byggnad och 
drift av en försöksanläggning 
för våtkolning”.

Flera pilotanläggningar för våt-
kolning byggdes i Sösdala i skala 
1:10 av en fullstor industrianlägg-
ning. Det fanns vid denna tid inte 
mycket apparater att tillgå på mark-
naden, så mycket av maskineriet fick 
konstrueras. Metoden som utarbeta-
des beskrivs närmare i Våtkolning av 

torv som AB Svensk Torvförädling gav ut 1960. 

Mot slutet av 1950-talet tog bolaget kontakt med 
Borsig AG, Berlin för att projektera en industriell 
anläggning för våtkolning, mekanisk avvattning 

och brikettering av torv. I arkivet 
finns en mängd underlag och 
handlingar från utarbetandet av 
förslaget. Investeringskostna-
den beräknades då till 20 miljo-
ner kronor för våtkolningsde-
len och 10 miljoner kronor för 
brikettfabriken. Denna skulle 
eventuellt inte placeras i Sös-
dala då torvtillgången på Sto-
re Mosse nu var bristfällig. 

Någon nybyggnation kom 
emellertid aldrig till stånd. 
Istället togs beslut om att 
lägga ner forskningsverk-
samheten 1961. Intresset 
för torv hade minskat då 
det fanns alternativ som 
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var billigare. Utrustningen från forskningsavdel-
ningen avyttrades och personalen sades upp. Labo-
ratoriet i Lund (med fastighetsbeteckning Tegelste-
nen 4) såldes till Lunds universitet 1962. Endast en 
liten grupp inom bolaget tycks ha fått fortsätta med 
viss forskningsverksamhet under ytterligare ett par 
år. Kostnaderna för forskningsverksamheten ska 
ha uppgått till 10-12 miljoner kronor under hela 
verksamhetsperioden. 

Sedermera har påpekats att metoden med våtkol-
ning för med sig en betydande miljöbelastning i 
form av förorenat vatten (Svensk mosskultur s 397).

Utveckling under 1950-talet och övergång 
till odlings torv på 1960-talet
Kring 1955 var produktionen av briketter i Sösdala 
som störst, cirka 70 000 ton per år. 250 000 ton 
frästorv och 100 000 ton maskintorv var topp-
noteringarna på mossarna. Mycket hade hänt på 
de drygt 15 åren sedan produktionen startade. I 
artikeln ”Utvecklingen av frästorv- och brikettill-
verkningen vid AB Svensk Torvförädling, Sösdala” 
redogör kamrer Per Hederström för framstegen. 
Här nämns att av de ursprungliga maskinerna, som 
beskrivs i boken Sveriges bränntorvindustri 1940-1946, 
så återstod bara ett fåtal förbättrade typer, såsom 
transportörer, lok och dikningsmaskiner. Alla andra 
hade bytts ut mot större och driftsäkrare konstruk-
tioner. Bland de nya uppfinningarna märktes sär-
skilt en lastnings- och stackläggningsmaskin med 
stor kapacitet. Man försökte också minska antalet 
olika typer av traktorer och maskiner för att redu-
cera behovet av lagerhållna reservdelar och förenk-
la reparationer. 

Under slutet av 1950-talet minskade produktionen 
på grund av minskad efterfrågan av fast bränsle, 
innan den slutligen upphörde 1968. Frästorven 
kom emellertid till ny användning som jordbruks-

Bilderna, uppifrån och ner:
1. Provodling i växthus.
2. Den första förpackningsanläggningen för Kronmull, 1964.
3. Kronmull-säckar.
4. Tidig variant av AB Svensk Torvförädlings trädgårdstorv.
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produkt, och började säljas 1965 under namnet 
Kronmull (en parallell till kronbriketterna). Fräs-
torven för jordbruksändamål såldes både med och 
utan gödseltillsats och företaget uppförde eget 
växthus för provodlingar. I samband med omställ-
ningen minskade personalbehovet och orsakade en 
del uppsägningar. 

1969 drabbades Store Mosse av en katastrofartad 
mossebrand som innebar slutet på torvbrytningen 
där. Den pågick i flera veckor och var mycket svår-
släckt. Torven kom istället att hämtas från Rönne-
holm och andra närliggande mossar. En ny fabrik 
för lösmull uppfördes också i Rönneholm.

Nils Wahlquist (1922-1995) övertog rollen som 
VD efter Olle Uddgren under perioden 1968-1975. 
Därefter kom Uddgren tillbaka, och ersattes vid sin 
pensions avgång 1981 av Reidar Pettersson (1934-
2016). 

Torvfrågan aktualiserad under oljekriserna 
och bolaget omorganiseras
Från 1975 och framåt aktualiserade oljekriserna 
frågan om den inhemska energiproduktionen. 
Nämnden för energiproduktionsforskning (NE) 
inrättades 1975 och resulterade i ett flertal rappor-
ter och utredningar kring torvanvändande. Fram 
på 1980-talet började miljöaspekten av torvfrågan 
uppmärksammas samtidigt som oljepriserna föll. 
Koldioxidfrågan hade ännu inte gjort sitt inträde 
i debatten. 

1976 gjordes en omstrukturering i AB Svensk 
Torv förädling, då en namnändring till Svenska 
Torv AB skedde. Samtidigt fördes det gamla nam-
net över till ett dotterbolag med oklar verksamhet, 
fast med AB på slutet, Svensk Torvförädling AB. 
Från 1975 fanns även dotterbolaget Kronmull AB.

1981 bytte Svenska Torv AB namn till Svenska 
Torv Skåne AB. Detta beror på att 1981 sålde 
Statsföretag AB sina aktier i Svenska Torv Skåne 
AB som blev ett helägt bolag under domänverket 
genom Domänföretagen AB. En omstrukturering 
gjorde att dotterbolaget Svenska Torv Skåne AB 
blev dotterbolag till nyinrättade Svenska Torv AB 
i Falun. Kronmull AB kvarstannade som dotter-
bolag till Svenska Torv Skåne AB medan Svensk 
Torvförädling AB överläts till Svenska Torv AB. 

1986 förefaller Kronmull AB ha övertagit verk-
samheten från Svenska Torv Skåne AB. Samtidigt 
sålde Domänföretagen AB bolagen och den stat-
liga involveringen försvann alltså helt. Riksarkivet 
har därför valt att avsluta arkivet här.
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Riksarkivets övertagande av 
arkivet 
Under 2017 fick dåvarande Landsarkivet i Lund 
(numera Riksarkivet) kunskap om arkivets existens 
och hotade belägenhet genom två hängivna torv-
forskare, Elisabet och Sven-Eve Johansson från 
Ljungby. Besök gjordes på anläggningen utanför 
Sösdala som numera stod under Econovas ägande-
skap (översta bilden). Några månader senare träf-
fades överenskommelse om att torvarkivet skulle 
skänkas till Landsarkivet, som stod för packning 
och hämtning. Flyttlådor och ritningar fraktades till 
Landsarkivet i februari och mars 2018. 

Under förteckningsarbetets gång har viss rensning 
i det hämtade materialet gjorts. Utöver uppenbara 
överex har bland annat ett större antal verifikatio-
ner tillhörande bolagen Skåne-Mylla och Biojord ej 
behållits. Rensning av arbetsmaterial från ritkon-
toret har också gjorts. Dessutom har inte hela det 
omfattande biblioteket behållits, se vidare avsnitt 
rörande detta nedan.

En del av arkivmaterialet var mögelskadat efter för-
varingen i källarlokal. Det skadade materialet har 
delvis sanerats och i något fall, då skicket bedöm-
des vara alltför dåligt, gallrats.  

Ordnings- och förteckningsarbetet har kunnat 
genomföras med stöd från Ebbe Kocks stiftelse 
2019-2021. 

Arkivförteckningen och arkivets 
innehåll
Arkivet från AB Svensk Torvförädling var under 
1940- och 1950-talen till viss del ordnat efter ett 
dossiésystem med nummerbeteckningar för oli-
ka ämnen. 0 Allmänna torvfrågor, 1 Maskintorv, 
2 Frästorv och briketter, 4 Mekanisk avvattning, 
termisk torkning m.m., och så vidare. Under var-
je nummer underrubriker och därefter handlingar 
numrerade t ex 201,1, 201,2 (under rubriken 201 
Klimatiska förutsättningar för frästorvtillverk-
ning). Dessa beteckningar används bland annat i 
Svensk Torv förädlings bok Svensk bränntorvindustri 
1940-1946 där de fungerar som källhänvisningar. 

Att bevara dessa har alltså setts som viktigt i arkiv-
förteckningen, samtidigt som systemet täckte långt 
ifrån alla handlingar. En omarbetad förteckning, 
anpassad till allmänna arkivschemat, var alltså nöd-
vändig. Framför allt serierna F1-F3 bygger emeller-
tid till stor del på torvbolagets ursprungliga egna 



13

ordning, och nummerbeteckningarna har noterats i 
anmärkningarna för att möjliggöra sökning. 

Även om mängden text och siffror i någon mån 
tynger ner förteckningen och gör den lite svårläst, 
har jag bedömt att möjligheten att fritextsöka gör 
att nyttan överväger. En inscannad version av den 
ursprungliga förteckningen över de dossiéregist-
rerade handlingarna återfinns i bilaga A. Original 
och kopior finns i arkivet i serie D 2. 

Till arkivets viktigaste handlingar hör styrelsepro-
tokollen (serie A 1-A 2). Dessa torde utgöra den 
bästa  ingången till kunskap om bolagets utveckling 
och verksamhet. Vidare bör förstås de ämnesord-
nade handlingarna i dossiéerna F 1-F 3 beaktas. 
Korrespondens finns tråkigt nog endast bevarad 
bitvis och för forskningsavdelningen fram till 1967. 
Räkenskaperna är inte heller bevarade i sin helhet, 
men årsredovisningar och bokslut ger en översikt 
över ställningarna från år till år (G 1 B, B 3). Tid-
ningsklippen i serie F 1 G kan utgöra en intressant 
och lättillgänglig informationskälla. 

En mängd fotografier hör till arkivet. Det finns allt 
ifrån välordnade album, en stor mängd glasnegativ 
tillhörande forskningsavdelningen och helt oord-
nade fotografier utan metadata. Serierna K 1 A 
och K 1 B innehåller det material som är lättast att 
orientera sig i. 

Även filmrullar togs om hand och har registrerats i 
serie K 2. En del av dessa är troligen informations-
filmer som bolaget inte producerat själv, men det 
finns även eget material. Delar av filmerna har digi-
taliserats innan Riksarkivets övertagande av arkivet 
och utgivits på VHS/DVD under titeln ”Nya tag i 
torvmossarna”. Många av filmrullarna är allvarligt 
skadade av fukt och rost.

Snett ovan: Mögelsanering. Under: Försök med restaurering av 
filmrulle på Riksarkivet i Stockholm (Foto: Thea Winter).
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Ritningsbeståndet
I arkivet från AB Svensk Torvförädling ingår en 
stor mängd ritningar. De har inte kunnat objekts-
registreras i NAD pga omfattningen och bristande 
resurser, men en handskriven ritningsförteckning 
har scannats och publiceras som pdf, se bilaga B. 
I förteckningen finns däremot hänvisningar till 
olika volymer där vikta ritningar påträffats bland 
handlingarna.

Merparten av ritningarna är ordnade i fyra seri-
er efter format: 0-serien i A0-format, 1-serien i 
A1-format osv ner till A4-format. Formatsiffran 
anges före ritningsnumret (1-2000 etc).

Innan man började med formatsepareringen num-
rerade man nr 101 till 2000 i en löpnummersvit, 
oavsett format, alltså t ex 1-101, 3-102, 1-103, 
2-104, 2-105 etc. Det finns därför luckor i serierna 
för numren upp till 2000. Endast i 0-serien har vid 
inventering på Riksarkivet särskilt noterats vilka 
ritningar som finns. För numren efter 2000 finns 
separata register för varje format. 

Ritningarna är i varierande skick, vissa i god kon-
dition, en del tejplagade och klibbiga, en del sköra 
och trasiga. Aktsamhet vid hanteringen är ett måste! 

Dubbletter och flera ritningar med samma nummer 
förekommer undantagsvis. 

I varje serie finns även ritningsnummer från 5000 
och uppåt, benämnda ”kartor”. Det är inte bara 
kartor i klassisk bemärkelse utan planritningar av 
olika slag. 

Dessutom finns en uppsättning ritningar med 
10000-nummer av de olika formaten. Varför dessa 
nummer registrerats separat är okänt. En del rit-
ningar är märkta ”Lund”, möjligen härstammar 
sviten från forskningslaboratoriet i Lund. Ritnings-
förteckning för dessa är dessvärre inte återfunnen.

Utöver dessa kartor och ritningar hämtades från 
ritkontoret i Sösdala en mängd rullade ritningar 
samt osorterade kartor och ritningar. Bland dessa 
finns en mapp med ritningar över forskningsav-
delningen i Lund av Klas Anshelm. En del av de 
rullade ritningarna är sannolikt original i framför 
allt 0-serien som motsvarar en del av de saknade 
ritningarna.  
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Biblioteksmaterialet
Till arkivet från AB Svensk Torvförädling fanns 
ett relativt stort bibliotek. Ambitionerna framför 
allt under 1950-talet har varit höga att samla all 
tillgänglig kunskap om torvrelaterade frågor på ett 
ställe. Biblioteket tycks ha haft sin organisatoriska 
hemvist vid laboratoriet i Lund, och satsningarna 
på det förefaller också ha upphört i samband med 
att torvforskningen där avvecklades. Det katalog-
system som troligen varit utmärkt på 1950-talet var 
2018 inte i något användbart skick efter flera flyttar 
mellan lokaler. Böcker och pärmar med artiklar 
stod i stor oordning.  

Även om tryckt material vanligtvis inte brukar anses 
höra hemma i arkiv i någon större utsträckning har 
ett undantag gjorts här, då samlingen är så specifik 
och ambitiös. Stor del av materialet, speciellt små-
trycken, är troligtvis svåra att få tillgång till på andra 
sätt. Inte minst är sammanställningen i sig själv av 
värde. Därför har en del av biblioteksmaterialet 

behållits i arkivet och organiserats i Ö-serierna. 
Dock är även en stor mängd artiklar, som ansetts 
av särskilt intresse, av bolaget inordnade i dossié-
serierna under olika ämnen. 

De ryska böckerna har, på grund av bristande 
språkkunskaper, inte kunnat katalogiseras med tit-
lar. 

Statliga utredningar och betänkanden av mer all-
män karaktär och olika böcker inom kemi, fysik, 
elektronik med flera ämnen som finns på bibliotek 
i flera exemplar har dock inte behållits. En lista 
över det tryckta material (ej småtryck) som togs 
om hand, inklusive det som inte behållits i arkivet 
finns i serie F 4 B: 7. En del litteratur har överlåtits 
till Universitetsbiblioteket och Kemicentrums bib-
liotek i Lund.
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