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Titel: Lina myr - från våtmark till myrodlingslandskap. En studie om utveckling och 

ideologier om myrmarken, med fokus på tidsperioden mellan 1920-1960. (Lina myr - from 

wetland and mire to bog cultivation. A study about development and ideologies on the topic 

of wetland- and mire landscape, with focus on the period 1920-1960.) 

 

Abstract  

Denna studie belyser maktspelet mellan konkurrerande intressen om landskapet, där olika 

idéer och ideologier men framförallt diskursiva maktförhållanden har en framträdande roll. 

Det övergripande syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för moderniseringen i 

det svenska landskapet, genom att beskriva och analysera förändringarna i markanvändning 

avseende våt- och myrmarker, med ett tidsfokus mellan ca. 1920-talet till 1960- talet. En 

fallstudie specifikt av Lina myr på Gotland avses genomföras, inklusive en diskursanalys av 

debatten mellan jordbruket och naturskyddet, med stöd i gotländska dagstidningar.
1
 I studien 

ses det rationella jordbruket med ekonomiska drivkrafter tydligt dominera naturvårds-

intressen, men visar också på en perspektivförskjutning mot naturskyddet över tid. Studien 

visar att och hur människors olika idéer och värderingar av landskapet haft stor betydelse för 

moderniseringens fortskridande samt att och hur det sociala landskapet kunnat ha en 

avgörande inverkan på det lokala utfallet i landskapet - med den diskursiva maktordningen 

ständigt närvarande. Studien har också resulterat i att en diskurs kunnat identifieras, diskursen 

om det moderna myrodlingslandskapet, vilken beskriver grunden till omvärderingar av våt- 

och myrlandskapen under senare delen av 1900-talet och möjligen också kan bidra till en 

ökad förståelse kring varför debatten om våt- och myrmarker är sådan den är idag. 

 

Nyckelord: Landskap, våtmark, myrmark, modernisering, utdikning, uppodling, naturskydd, 

bevarande och återskapande.  

 

  Framsida: Liten bild: Naturforskare vid Lina myr (enligt originalartikel). Källa: Gotlands Allehanda 11     

  november 1938, s. 8. Stora bilden: Lina myr i nutid. (2007) Fullständig bild se bilaga 4. Flygfotografi och     

  tillstånd av Gunnar Britse. Tidningsrubrik från Gotlands Allehanda 1958, 22 november s.2. 

                                                           
1
 Gotlands Folkblad (GF), Gotlands Tidningar (GT) och Gotlands Allehanda (GA). 
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Förord 

-Vem är hon, Lina myr?  

-Är hon gotlänning?... Lina myr, sa du?  

Frågorna ovan var inte helt ovanliga när jag berättade för min omgivning att jag skrev en 

uppsats om Lina myr. Varje gång såg jag chansen att få presentera det spännande ämnet och 

platsen som av allt att döma var okänd för personen som ställt frågan. Jag kunde börja med att 

berätta att Lina myr varit en våtmark som efter en lång debatt och strid mellan jordbruks-

intressenter och naturskyddsförespråkare första halvan av 1900-talet, slutligen blivit utdikad 

och uppodlad till åkermark med start 1947 (redan där tappade jag personens uppmärksamhet). 

Jag kunde då försöka framhålla hur otroligt roligt, spännande och givande jag upplevde det 

var att läsa och tolka gamla gotländska tidningar osv. (en skeptisk blick till svar). En sista 

ansats kunde prövas genom att berätta om relevansen av sådana här studier; exempelvis hur 

dåtidens våtmarksdebatt kan ses relatera till dagens våtmarks- och miljödebatt; eller, om vilka 

problem som ännu idag finns vid Lina myr (personen vill byta samtalsämne). Av detta har jag 

lärt mig att vara nöjd med att få nämna Lina myr ett par gånger (kanske fångas ändå 

landskapet upp av personens undermedvetna). Det är hur som helst tydligt att jag inte lyckats 

övertyga så många om Lina myrs historiska och nutida spänning och aktualitet. Med denna 

uppsats gör jag ytterligare ett försök.  

Vad kan då en studie om Lina myr på 1900-talet egentligen ha för betydelse för oss i den 

globaliserade värld vi befinner oss i idag? Något förenklat skulle jag vilja säga att Lina myr 

har något viktigt att berätta för oss människor, i sin egenskap av landskap då som nu. Jag 

tänker utifrån det historiska, naturgeografiska, sociala, kulturella, funktionella och estetiska 

landskap det var då och är idag. Lina myr har också något att berätta om oss människor. Bland 

annat om betydelsen av våra idéer, ideologier, föreställningar och värderingar om landskapet - 

för landskapet och vår omvärlds utveckling - då liksom här och nu.  

Många har generöst bidragit med kunskap till mitt arbete. Tack till Almedals biblioteket, 

Riksarkivet Landsarkivet, Lantmäteriet och Länsstyrelsen i Visby, samt Kungliga biblioteket i 

Stockholm. Stort tack till Gunnar Britse som förgyllt min uppsats genom sina professionella 

flygfotografier och även till Kjellåke Nordström för ditt engagemang, din generositet och den 

inspiration du bidragit med. Stort tack till mina handledare Tom Mels och Brita Hermelin för 

era insatser längs vägen. Särskilt tack vill jag också ge Tova Cederberg som spelat en viktig 

roll för ingången i min uppsats. Tack även till Camilla Knekta för support, samt till Annika 

Melin, Niklas Aurgrunn, Nina Hemberg, Lars Kuttainen och Amsandra Johansson för genom-

läsning och feed back på mitt arbete. Tack till vänner och familj som haft tålamod, och sist 

men inte minst stort tack till Idrottens hus i Visby som generöst bidragit med lokal inför 

slutbearbetning av uppsatsen och gett mycket positiv input och välbehövda glada tillrop med 

jämna mellanrum. Tack för er värme och inkludering! Jag hade inte klarat detta utan er!  

  

 

HJÄRTLIGT TACK till er ALLA! / Camilla 
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Övriga kartor och bilder i uppsatsen som kan ifrågasättas att få användas i detta syfte har godkänts av: Gunnar 

Britse (flygfotograf som bidragit med flygfotografier) och Länsstyrelsen på Gotland (det sistnämna specifikt 

avseende Gotlands kartor över våt – och myrmarken på Gotland 1700 tal – 1970- tal). Stefan Ene på Kultur-

geografiska institutionen på Stockholms universitet har dessutom varit behjälplig avseende frågor kring 

kartmaterial och bilder som använts från äldre källor.  
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts av Camilla Björkander vid Institutionen för kultur-

geografi, Stockholms Universitet, periodvis mellan 2010-2012. Det övergripande syftet med 

studien är att bidra till en ökad förståelse för moderniseringen i det svenska landskapet, 

genom att beskriva och analysera förändringarna i markanvändning avseende våt- och 

myrmarker, med ett tidsfokus mellan ca. 1920-talet till 1960- talet. En fallstudie specifikt av 

Lina myr på Gotland avses genomföras, inklusive en diskursanalys av debatten mellan 

jordbruket och naturskyddet, med stöd i gotländska dagstidningar. 
2
  

Diskursanalysen utgår från det rationella jordbrukets och naturskyddets ideologier och utgörs 

vidare av tre ansatser; modernitet och rationalitet, naturskydd och bevarande, samt hembygd 

och hemkänsla. Michael Foucaults idéer har varit av metodologisk relevans, i synnerhet vad 

gällande makt- och kunskapsresonemang, medan landskapsteoretisk och filosofisk inspiration 

främst hämtats från Ulf Sporrong och Tom Mels.  

Utdikning och uppodling av våt- och myrmarker utgjorde en viktig del av moderniseringens 

praktik i det förmoderna och moderna jordbrukslandskapet i Sverige. (Det moderna 

landskapet brukar benämnas ca. 1940-talet och framåt, se not).
3
 Detta bidrog till omfattande 

förändringar som nu utgör grunden till dagens landskap. I denna uppsats granskas idéerna 

bakom dessa landskapsförändringar generellt, med utblickar även internationellt, men 

specifikt i Lina myr. Särskild hänsyn tas till olika värderingar kopplade till natur och våtmark.  

Genom diskursanalysen av Lina myr i de gotländska tidningarna, med fokus på perioden 

mellan åren 1920 till 1960, har det varit möjligt att komma nära inpå en lokal debatt mellan 

dikningsintressenter och naturvårdsförespråkare. Empirin visar inledningsvis på den diskursi-

va maktstrukturen, som ännu under 1920-talet tydligt upprätthålls av det rationella jordbrukets 

grundtankar och idéer om landskapet, med framträdande ekonomiska drivkrafter. Studien 

visar vidare hur spänningsfältet mellan rådande jordbruksintressen och naturskyddsintressen 

utvecklades och kunde komma till uttryck i dagstidningarna, understryker naturskyddets 

inomdiskursiva dilemman samt exemplifierar en perspektivförskjutning mot naturskyddet.  

Av resultatet framgår att och hur moderniseringen genom människors olika idéer och värde-

ringar av landskapet kunnat ha en avgörande betydelse för dess fortskridande samt Lina myrs 

vidare utformning. Dessutom att och hur den sociala sammansättningen av människor i 

landskapet kunnat ha en avgörande inverkan på det lokala utfallet i landskapet. I båda fallen - 

med den diskursiva maktordningen ständigt närvarande. Studien har resulterat i att en diskurs 

kunnat identifieras, diskursen om det moderna myrodlingslandskapet, vilken kan beskriva 

grunden till omvärderingar av våt- och myrlandskapen under senare delen av 1900-talet. 

Värderingar vilka vi kopplar till dessa marker idag. Tydligt är också hur naturskyddet å ena 

sidan brottats med motstridigheter inom sin egen diskurs, å andra sidan genom sina 

ansträngningar på både privata och offentliga arenor blivit förstärkt och sedan förmått påverka 

både den dominerande diskursen (det rationella jordbruket) ända in i svenska regelverk. 

                                                           
2
 Gotlands Folkblad (GF), Gotlands Tidningar (GT) och Gotlands Allehanda (GA). 

3
 Det moderna landskapet brukar benämnas från ca. 1940-talet och framåt och karaktäriseras vanligtvis bl.a. av 

industrialiseringen, urbaniseringen, jordbrukets strukturomvandlingsprocess samt utflyttning från landsbygden.  
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1 Inledning 
Detta kapitel presenterar studiens syfte, forskningsfrågor, avgränsning och disposition.  

”Sometimes a landscape seems to be less a setting for the life of its inhabitants than a 

curtain behind which their struggles, achievements and accidents take place.” 
4
 

Intresset för forskning kring våt- och myrmarker har globalt ökat under de senaste decennier-

na, inte minst på grund av debatten kring växthuseffekten.
5
 Dess betydelse för det ekologiska 

kretsloppet och den biologiska mångfalden har särskilt uppmärksammats. Debatten om 

våtmarkerna har svängt från att på 1900-talet främst röra utdikning och uppodling av dessa 

marker till att istället handla om restaurering, återskapande och nyanläggande av våtmarker.
6
 

Idag står våt- och myrmarker högt upp på den europeiska miljöagendan och i Sverige är ett av 

Naturvårdsverkets 16 miljökvalitetsmål också kopplade till våt- och myrmarker.
7
 Dessa 

marker är idag således högt skattade naturtyper, men så har det alltså inte alltid varit. Mer 

forskning kring myrmarkerna verkar vara nödvändigt och under tiden för denna uppsats 

efterfrågades även mer forskning specifikt kring myrmarkerna på Gotland.
8
 Detta bidrar till 

denna studies aktualitet. 

För att förstå dagens landskap och hur vi bör värdera och handskas med det behöver vi förstå 

gårdagens processer i landskapet. I denna uppsats riktas blicken även längre tillbaka i tiden 

(sent 1800-tal och första halvan av 1900-talet) till tiden för de största ingreppen i landskapet i 

vår historia. Det handlar om utdikning och uppodling av våt- och myrmarker, och omvandling 

av dessa marker till åkermark. Idag är därför många tidigare våt- och myrmarker istället 

myrodlingar, till följd av utdikningar och uppodlingar av dessa.  

Utdikningar av våt- och myrmarker var emellertid ingen ny företeelse under 1800- och 1900-

talen, utan ett fenomen som förmodligen pågått lika långt tillbaka som relationen mellan 

människa och myr. Skillnaden är att det längre tillbaka handlat om framförallt små 

utdikningsprojekt av jordbrukare där man omvandlade våtmarker för eget bruk och uppodling. 

I takt med moderniseringen inom jordbruket, i framförallt det förmoderna och moderna 

landskapet (från ca. 1850-talet till ca. 1950-talet) handlade det om allt större utdiknings-

projekt.
9
 Grovt uppskattat omvandlades en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker till 

åkermark denna tid genom just utdikning och uppodling av dessa.
10

 Idag är utdikningar en 

strängt reglerad verksamhet.
11  

                                                           
4
 Cosgrove 1998 [1984] i Wylie 2007:69 

5
 Verhoeven et al. (2006) kap. 1, s. 2  

6
 Löfroth (1991) s. 74, se också ev. mer s. 81f. Verhoeven et al. (2006) kap. 1, s. 2  

7
 Ett EU-gemensamt miljötänk för en långsiktig hållbar utveckling, med miljömål bl.a. genom Bruntlands-

kommissionen (1987) har utvecklats i flera ”dotterled”. Sverige är bl.a. anslutet till den europeiska våtmarks-

konventionen eller Ramsarkonventionen vilket innefattar våtmarkernas betydelse ur internationell synpunkt. 

Källa: Nordiska ministerrådet och Naturvårdsverket. Här belyses bl.a. markerna som viktiga livsmiljöer för 

fåglar. Våtmarker fyller emellertid många fler funktioner. Se ex. vis Stephen et. al. (2006) , Myllrande våtmarker 

är ett av Naturvårdsverkets 16 miljökvalitetsmål i Sverige. (nr. 11) Källa: http://www.miljomal.se/ 
8
 Förfrågningar från Länsstyrelsens representanter i Visby vid två oberoende tillfällen 2010-2012. 

9
 Översiktlig definition av det moderna landskapet, se kapitlet för landskapsteori. 

10 
Naturvårdsverket (2005) s. 5, Jansson i Runefelt (2008) s. 499

  

11 
Reglering finns kopplat till både miljöbalken och restvattenlagen. Man måste ansöka om särskilt tillstånd (via 

Länsstyrelsen eller Miljödomstolen) för nydikning och markavvattning. Det råder tillståndsplikt för 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6balken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Restvattenlagen
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Mitt i det östgotländska landskapet ligger Lina myr. För inte så länge sedan var Lina myr 

våtmark och den enda kvarvarande av de tidigare 12 jättemyrarna på Gotland. Alla de andra 

myrarna på ön hade utdikats allteftersom.
12

 Lina myr var rangordnad som en av Sveriges åtta 

förnämsta fågelsjöar och var alldeles unik i sitt slag med både tall-vass-savann, hög- och 

lågkärr, två klarvattensjöar, och särskilt rik på fisk och fågelliv. På 1940-talet fanns här över 

100 arter häckande fåglar.
13

 Av många kallades Lina myr för ”Den stora vildmyren” på 

Gotland och den var också känd i vissa kretsar över Sverige likväl som utanför nationens 

gränser.
14

 Här hade människa och natur levt jämte varandra i århundraden och det hade inte 

skett någon större förändring av det traditionella bruket av myren.
15

 Det rationella jordbrukets 

framfart skulle dock ändra på detta. Genom människans idéer och rejäla kraftansträngningar, 

samt ständigt nya uppfinningar i teknisk och metodisk väg, skulle så småningom även detta 

unika landskap omvandlas till åker.  

Idag är Lina myr ett anonymt odlingslandskap för gemene man i min generation (född på 

1970-talet), såvida man inte har någon direkt anknytning till bygden. Frågar man däremot 

någon äldre gotlänning hör det till ovanligheterna att de inte vet vad det är. Många minns 

skriverierna i de gotländska tidningarna - debatten, problemen och tvisten som var mellan 

främst dikningsintressenter och naturvårdsförespråkare. Många minns också specifikt 

översvämningarna, utdikningsanspråken samt naturskyddets kamp för dess bevarande. Detta 

visar hur starkt både dagstidningar och text, samt dess koppling till plats kan förefalla. Att 

gemene man inte känner till Lina myr idag är dock inte likställt med att platsen inte debatteras 

idag. Det finns en levande och pågående debatt om myren, men inte främst i 

dagstidningarna.
16

 Den aktuella debatten om Lina myr bidrar till att studien om just detta 

landskap är angelägen. För att förstå och hantera landskapet idag, behöver vi kunskap om 

gårdagens landskap, och för att förstå de omfattande förändringarna som förekommit i Lina 

myr förtjänar utdikningsfenomenet och naturskyddets utveckling att granskas närmare.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för moderniseringen i 

det svenska landskapet, genom att beskriva och analysera förändringarna i markanvändning 

avseende våt- och myrmarker, med ett tidsfokus mellan ca. 1920-talet till 1960- talet. En 

fallstudie specifikt av Lina myr på Gotland avses genomföras, inklusive en diskursanalys av 

debatten mellan jordbruket och naturskyddet, med stöd i gotländska dagstidningar.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
markavvattning i hela landet, men är dock förbjudet i stora delar södra och mellersta Sverige (utom på 

småländska höglandet). Se bl.a. miljöbalken, restvattenlagen, Länsstyrelsen och Miljödomstolen. 
 

12
 Sernander (1939,1941) Ohlsson (1961). Sernander delar in de gotländska myrarna efter ytinnehållet i jätte-

myrar (>400 hektar = ha), stormyrar (400-100 ha), mellanmyrar (100-25 ha), småmyrar (25-5 ha) och lillmyrar 

(<5 ha). Lina myr hörde med sina över 900 hektar till jättemyrarna, vilka till antalet en gång varit 12 stycken på 

ön. Sernander (1941) s. 19ff. Hektar (ha) = se http://www.convertworld.com/sv/area/Hektar.html (2012-03-26) 
13

 Sernander (1939, 1941), Ohlsson (1944/1961) Wahlin (1942) (Ex. brushanen, kornknarren, enkelbeckasinen, 

göken, rödspoven, kärrhöken mfl. Vad gällande fisket var Lina myr särskilt rikt på id, kräftor, lax mm.) 
14

 Ohlsson i Pettersson och Curry-Lindahl (1946) s. 93, Ohlsson (1944) förordet m.fl. 
15

 Sernander (1939,1941) Ohlsson (1961)  
16

 Sveriges Radio P4, 1 feb 2012 (06.00, 06.30) Om översvämningsproblematiken i Lina myr i nutid.  
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Frågeställningar  

 Vilka värderingar kan knytas till natur, våt- och myrmark och kan urskiljas över tid i 

Sverige? (Här är vissa utblickar internationellt också intressant, för kontextens skull.) 

 Vem/vilka var aktörerna i utdikningsdebatten om Lina myr och vilka intressen och 

ideologier företräder och representerar de i utdikningsdebatten? 

 Hur utvecklas debatten om Lina myr och på vilket sätt kunde det rationella jordbrukets 

och naturskyddets idéer om Lina myr komma till uttryck i de gotländska tidningarna? 

1.2 Avgränsningar  
Inom uppsatsen ryms inte alla perspektiv för hur moderniseringen kan tolkas. Moderni-

seringen undersöks genom det rationella jordbrukets respektive naturskyddets ideologier. 

Vidare har tre diskursiva ansatser valts ut till diskursanalysen; modernitet och rationalitet, 

naturskydd och bevarande samt hembygd och hemkänsla. Förändringarna kring Lina myr 

under 1900-talets första del samt vissa utblickar av våtmarksdebatten globalt fram till idag ger 

uppsatsen dess ramar medan utdikningsdebatten mellan åren 1920 - 1960 är i fokus. Tidsperi-

oden indikerar att studien berör det moderna landskapet som brukar specificeras från 1940-

talet och framåt.
17

 Utifrån ett diskursteoretiskt angreppssätt studeras innehåll, mönster och 

variationer i det språkliga uttrycket framförallt i artiklar från gotländska dagstidningar. 

Material som studeras och analyseras inkluderar förutom text, även bilder, fotografier och 

kartor om Lina myr, vilket sedan översiktligt beskriver myrens utveckling och representerar 

människors olika syn på myrlandskapet över tid.  

1.3 Disposition 
Uppsatsens första kapitel är en inledning till ämnet och studien. Här ingår syfte, fråge-

ställningar och avgränsningar samt detta avsnitt för disposition. I kapitel två redogör jag för 

olika landskapsteoretiska resonemang där också kopplingar mellan studier om landskap och 

diskurser tydliggörs. I metodkapitlet, kapitel tre, presenterar jag studiens metodologiska 

utgångspunkter samt metodval och tillvägagångssätt i forskningsprocessen. Därtill presenterar 

jag det empiriska materialet och några viktiga källor jag använt mig av, samt redogör för mitt 

tillvägagångssätt gällande diskursanalysen. I slutet på metodkapitlet reflekteras kring metod- 

och källkritik. Kapitel fyra ger en utblick över det som visat sig vara den globala diknings-

trenden samt de ideologier som kunnat härledas till det rationella jordbruket och naturskyddet 

under rådande tid. Olika värderingar kopplade till natur och våtmarker introduceras också. 

Detta kapitel behandlar den första frågeställningen kopplat till syftet samt fungerar som en 

bakgrund till kapitel fem. Kapitel fem beskriver och analyserar Lina myr ur ett historiskt 

perspektiv. I detta kapitel förenas en del tidigare forskning med denna studie. Här presenteras, 

analyseras och diskuteras också det empiriska materialet på lite olika vis. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av vad som framkommit i studien angående de diskursiva makt-

relationerna - ordningen och utvecklingen - mellan det rationella jordbruket och naturskyddet 

såväl som gällande de tre olika diskursiva ansatserna modernitet och rationalitet, naturskydd 

och bevarande samt hembygd och hemkänsla. Uppsatsen avrundas med slutsatser och 

diskussion samt källförteckning och några bilagor.  

                                                           
17

 Det moderna landskapet karaktäriseras bl.a. av industrialiseringen, urbaniseringen, jordbrukets struktur-

omvandlingsprocess samt utflyttning från landsbygden, men är ett mycket större begrepp än så. Se kap. 2, även 

exempelvis Campbell 1933, 63-64, Öhrman 1991 s. 115, Geografiska notiser (2009) nr 4 s. 173 ff.  
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2 Landskapsteoretiska perspektiv 
I detta kapitel presenterar jag några landskapsteoretiska perspektiv som jag valt att använda 

mig av i denna studie. Sambandet mellan landskapsstudier och studier kring diskurser tydlig-

görs också, liksom dess koppling till representationer.
18

 Det teoretiska resonemanget som förs 

innebär ett visst förhållningssätt till landskapet och det källmaterial som studeras. 

Genom att teoretiskt begreppsliggöra landskapet som en helhet av materiella, sociala och 

symboliska aspekter får fallstudien och diskursanalysen ett sammanhang. En central utgångs-

punkt är att jag ser på landskapet som något socialt skapat genom/mellan människors tanke 

till handling (-ar) i landskapet. Med andra ord: Tankar och idéer om landskapet påverkar 

aktörers handling (-ar) och handlingarna utgör således också en grund för nya tankar.
19

  

 

Landskap och landskapsstudier 

Landskap säger något om människor, makt, tid och rum. Hur ett landskap ska förstås handlar 

om synlig och osynlig geografi. Synlig geografi är det materiella och synliga landskapet till 

dess yta, former och innehåll. Till den osynliga geografin hör människors relationer, liksom 

också tankar och idéer och inte minst ideologier.
20

 Den osynliga geografin är minst lika viktig 

att förstå som den synliga geografin, för förståelsen av förändringsprocesser i landskap och 

samhälle.
21

 Tom Mels uttrycker bland annat att utgångspunkten för studier om landskap idag 

är att lika stor vikt bör läggas vid människors idéer och föreställningar om landskapet, som 

vid hänsynen till dess naturgeografiska förutsättningar, de konkreta handlingarna och 

förvandlingen av landskapet.
22

 Detta synsätt har även jag. 

Landskapsbegreppet är dock inte entydigt. Ordet landskap leder flera hundra år tillbaka i tiden 

och har olika historisk bakgrund och innebörd beroende på var det härleds. Ordrötter kan bl.a. 

spåras till både England, Holland och Tyskland.
23

 Bakgrunden till begreppet landskap gör att 

det fortfarande idag kan ha lite olika betydelser. Till det traditionella språkbruket av landskap 

har jag valt att belysa Ulf Sporrongs indelning av begreppet: (1) Landskap som territoriell 

betydelse, såsom indelningen av våra svenska landskap som administrativa enheter, eller ett 

område som ägs eller drivs av en viss person eller grupp. Hit räknas också trakt, region, 

landsdel och/eller ett geografiskt område som kännetecknas av likheter i terrängformer, 

växttäcke eller antropogeografiska förhållanden osv. (2) Landskap som natursceneri inom 

konsten, ofta romantiserat. (3) Landskap som panorama, sceneri, utifrån en utsiktspunkt - 

                                                           
18

 Se Cloke et al. (2007) s.336 ff. 
19

 Se/jmf. exempelvis Castree (2001), Stenseke i Hansdotter Strandin i Runefelt s. 430  
20

 Gren et. al. (2000) s. 50 f. Ideologier: En samling idéer och moraliska uppfattningar om vad som exempelvis 

är ”rätt” och vad som är ”det goda samhället”.  
21

 Gren (2000) s. 89f. 
22

 Mels: http://mainweb.hgo.se/amnen/samhallsgeografi (2010-04-29) 
23

 Gren et. al. (2000) s. 47 ff. Gren et. al. (2003) s. 58, Cosgrove (2004/2006) s. 58 ff./ 49ff., Sporrong (1996) s. 

10f., Olwig (1990/1996) s. 13f. / s. 632, Wylie et. al. (2007), Ingold (1993), Mitchell (2003), Widgren (2004) s. 

458, Mels (1999) s. bak i boken. (Mer om landskapets komplexitet i dessa artiklar.) (För en bra sammanfattning 

se Johnston et al. (2000) s.429-432) 
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”summan av alla detaljer i den omgivande miljön som tillsammans påverkar våra sinnen 

(framförallt synen och hörseln) och tillsammans ger själva landskapsupplevelsen.”
24

  

Som studieobjekt har man tidigare haft en dominerande positivistisk syn på landskapet, där 

fakta och ”sanning” om det fysiska innehållet i landskapet genom dess form, växtlighet mm. 

varit framträdande och haft prioritet. På senare tid har det övervägande handlat om processer 

om produktion, ekonomi och makt. Sedan 25-30 år tillbaka har landskapsbegreppet utvecklats 

ytterligare, framförallt genom att synsättet på landskapet genomgått ett skifte till att bli mer 

samhällsvetenskapligt och humanistiskt inriktat. Till det fysiska landskapet räknas till följd 

därav idag också samhällsprocesser från den globala till den lokala arenan, inkluderat även 

mänskliga relationer och idéer. Värderingar och känslor har följaktligen koppling till studiet 

om landskapet, och därmed också människors attityder, inställningar, uppfattningar, beteen-

den och handlingar i/om landskapet. Någon som var relativt tidigt ute med detta resonemang 

var exempelvis Yi Fu Tuan som myntade begreppsparen ” space and place” och ”sense of 

place”. Kortfattat, så har han ägnat mycket tid till att studera och förklara människors känsla 

kopplat till plats och rum och mer specifikt människors medvetenhet om sin känsla för plats 

och rum, där rum kan motsvara olika landskapsindelningar.
25

  

Den vetenskapliga definitionen av begreppet landskap beaktar både fysiskgeografiska och 

kulturgeografiska fenomen, liksom förändringsprocesserna i miljön.
26

 Det betyder att både 

naturlandskapet och kulturlandskapet ses som självklara ingredienser i studiet om landskap 

inom kulturgeografin. Genom att i praktiken smälta ihop dessa två begrepp till studiet om 

landskapet menar Sporrong att man å ena sidan undviker felaktiga associationer (som annars 

natur, naturlandskap och kulturlandskap skulle kunna uppbringa om de användes, vilket i 

sammanhanget ändå har en underordnad roll), å andra sidan att man närmar sig det 

internationella språkbruket. Denna sammanfogning anses vara lämplig och användbar för 

detta arbete. Det viktiga häri är tanken om landskapet som en helhet av naturgivna och 

kulturbundna aktiviteter. Synen på landskapet som studieämne är sammanfattningsvis att det 

tar hänsyn till både rumsliga- och tidsdimensionella aspekter.
27

 Tid, epok eller period bör 

alltid sättas i relation till landskapet som studeras. 

 

Det moderna landskapet 

Den tidsperiod som moderniseringen här studeras (på väg mot sin höjdpunkt på 1950-och 

1960-talen) berör landskapet på många sätt. När tid och landskap kopplas ihop brukar man 

prata om det moderna landskapet, vilket hade sitt genombrott kring ca. 1940-talet. Tiden som 

studeras är den tid som ligger närmast före och efter detta genombrott (åren 1920-1960). Det 

moderna landskapet karaktäriseras ofta av industrialiseringen och urbaniseringen, jordbrukets 

strukturomvanling gentemot ett allt mer produktionsinriktat jordbruk, samt av en utflyttnings-

trend från landsbygden.
28

 Grunden till det moderna landskapet härrör emellertid till långt om 

                                                           
24 

Sporrong  (1996) s. 8f.  
25

 Ex. Tuan (1974, 1977)  
26

 Sporrong  (1996) s. 8f. 
27

 Sporrong (1996) s. 8ff. 
28

 Ödmann et. al. (1982) Observera att begreppet modern och modernitet, liksom det moderna landskapet är 

mycket större begrepp än vad det sammanfattats till i denna uppsats. 
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längre tillbaka i tiden. För att nämna något om det här så att det ska bli begripligt kan sägas att 

exempelvis Carl von Linnés arbeten och idéer under 1700-talet har varit viktiga och haft 

betydande inflytande på utvecklingen i Sverige in på 1800-talet, särskilt med tanke på de 

jordbruksreformer som sedan följde. Här åsyftat främst skiftesreformer inom jordbruket som 

bl.a. innebar omfördelning och uppstyckning av mark. Detta var grunden för det som längre 

fram utvecklades till vad vi idag kallar ”det moderna landskapet”.
29

  

Det moderna och modernitet är två begrepp som flitigt kommer att användas i denna uppsats. 

De har beröringspunkter med varandra, men båda begreppen har en lång och komplex 

historia. Det nödvändiga att säga här är att dessa begrepp båda har ett ursprung från 1600- och 

1700-talens Europa och att det handlar om makt, kunskap och sociala praktiker. Processer 

ursprungen detta har genom tid gett upphov till att former och strukturer bildats och 

förändrats över tid och plats.
30

 I denna uppsats är det viktigt att uppmärksamma att det 

moderna och modernitet kan användas på lite olika sätt och att de framförallt i diskurs-

analysen används på/härrör till olika diskursiva nivåer. Detta kan även igenkännas i fallet med 

det rationella jordbruket och rationalitet, samt vad gäller naturskydd och naturskyddet. (se ev. 

figur 1, s. 23 i metodkapitlet samt figur 9 s. 71 i kapitlet för slutsatser och diskussion.) 

 

Förloppslandskap, diskurser och representationer 

Förändringen av landskapet sker konstant genom naturliga processer, samt genom människans 

skiftande idéer, behov och markanvändning. Torsten Hägerstrand, Ulf Sporrong och Tom 

Mels m.fl. använder sig av begreppen process- eller förloppslandskap för att visa på rörelsen i 

det föränderliga landskapet.
31

 Ett annat sätt att se på landskapets föränderlighet är som Tim 

Ingold istället framhåller; landskap som en ”tillfällig varseblivning” (mer likt ett tidsutsnitt av 

ett landskap).
32

 Gemensamt är hur både platsrumsliga processer och tidsdimensionella 

aspekter är inkluderade. På grund av landskapets föränderlighet finns ett ständigt behov av 

förnyad kunskap i ämnet. Landskapet är därmed nödvändigt att studera vetenskapligt. I denna 

studie är landskapet (Lina myr) under en specifik förändringsprocess central.
33

  

Diskursanalysen om landskapet Lina myr har studerats utifrån olika representationer i 

gotländska dagstidningar. Representation är förenad med människans användning av språket, 

vilket förmedlas via text, bild, fotografier etc. och kan anspela på människors tankar, idéer 

och ideologier. Representation av landskapet är de texter, bilder, och berättelser om 

landskapet som produceras utifrån föreställningar om rummet inom politik, planering och 

vetenskap men också inom media och reklam.
34

 Om diskursanalysen och vidare beskrivning 

av empirin, se metodkapitlet. 

Att studera landskap som representation innebär att studera landskap ur mer symboliska 

aspekter. I denna studie kopplas representationer om landskapet till olika diskurser, vilka just 

                                                           
29

 Öhrman (1991), s.115, Campbell 1933, s. 63-64, Geografiska notiser (2009) nr. 4 s. 173 ff. Se även Hansdotter 

Strandin (2012) Kommande avhandling Kulturgeografiska institutionen Stockholms Universitet. 
30

 Johnston et. al. (2000) s.512-516 
31

 Hägerstrand (1992:11) i Gren et al. (2000) s. 52, Sporrong (1996) s. 8ff. 
32

 Ingold (1993) s. (även om han också ger en beskrivning av det ”all around”.) jmf. även Gren (2000) s. 52 
33 

Med förändringsprocess syftas utdikning av Lina myr som våtmark och uppodling av densamma till åkermark.
 

34
 Jmf. Lefebvre och Meethan i Heldt Cassel (2003) s. 31 
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speglar olika tankar och ideologier. Studier av landskap ur symbolisk mening (genom text-

uella metaforer, landskapsmålningar ex.vis.) har framhävts av bland andra Denis Cosgrove, i 

boken The Iconography of landscape (1988).
35

 För denna uppsats studeras inte landskapsmål-

ningar som boken i och för sig fokuserar kring, men inte desto mindre är representationerna 

av landskapet i media genom bilder, fotografier och texter intressanta, vilka denna diskurs-

analys är inriktad på. Just denna typ av empiri är också något som blivit allt vanligare inom 

olika typer av kulturgeografiska studier.
36

 De två citaten nedan får sammanfattat symbolisera 

kopplingen och relevansen av studier om landskap, diskurser och representation.
 
 

A landscape is cultural image, a pictorial way of representing, structuring and symbolizing 

surroundings.
37

 

…discourses and representations help arrange, codify and challenge the practices that wake 

up environmental politics.
38

 

Mats Widgren menar vidare att relevansen för landskapsstudier bör kopplas till å ena sidan 

den politiskt viktiga rollen som argument, vilken berör representationen som landskapet 

återger, å andra sidan den roll landskapet spelar när det gäller att landskapet/marken även är 

en källa för konflikter och därför innehåller just makt och konflikter.
39

 Ett annat perspektiv 

berättar att landskapets materiella och sociala struktur kan ses som orsakade av underliggande 

politiska och ekonomiska drivkrafter som skapar olikhet och beroendeförhållanden mellan 

olika platser.
40

 Diskursiva landskapstudier har blivit allt vanligare och både användbara och 

nödvändiga i studier som rör nämnda områden.
41

 

 

Diskurser, kunskap och makt 

Under uppsatsens gång har det vuxit fram frågor kring diskurser och makt som är värda att 

också presentera ett översiktligt teoretiskt resonemang om. Om diskursen och våra idéer är de 

fält där mening och betydelse skapas, och den föreställningen i sin tur begränsar och/eller 

möjliggör våra handlingar, så finns det alltså en makt i diskursen. På det sättet att diskursen 

identifierar och definierar den eller det ”rätta”, ”normala”, ”naturliga”, ”sanna”, ”rationella” 

och/eller ”goda” osv.
42

 Maktaspekten finns på sätt och vis hela tiden närvarande genom att 

vissa tolkningar, intressen och handlingar har företräde i exempelvis föresatsen till 

utformningen av landskapet. Andra röster ”hamnar” i periferin, eller utanför det som redan 

”hunnit” normaliseras.
43

 Foucault menar att det diskursiva alltid innehåller en maktaspekt 

rörande vem som får göra sin röst hörd i kampen om meningsskapande och vems utsagor som 

                                                           
35

 Cook et al. (2007), Cosgrove (1988), Flowerdew et al. (2005) s. 240f.  
36

 Aiken et. al (2006), Gren et al. (2003) 
37

 Cosgrove and Daniels (1998) s. 1  
38

 Mels (2009) s. 397f. 
39

 Widgren (2004) samt även Cronon (1995) ang. politisk ekologi mm. 
40

 Ex. Harvey 1973; 1990 och Massey 1984; 1999 i Helth Cassel sid. 26. 
41

 Gren et al. (2000) 88 ff. ”Environmental discourses are power systems, which seek to systemize, capture and 

fix what is constantly mediated” Mels (2009) s. 397. Diskurs och miljö/ samhälle (eng; environment) är aktuella 

exempel och viktiga teman inom geografin och regionala miljödiskurser idag, där politisk ekologi kliver in allt 

tydligare på olika arenor, både regionalt och globalt. s. 397 Mels (2009) 
42

 Bergström och Boréus (2005) s. 306, Gren et. al. (2000) s. 88 f.  
43

 Foucault (1993/2002) Se även Foucault i Alvesson (1994). 



14 
 

i och med detta görs till ”sanna”, det normgivande, det normskapande.
44

 På samma sätt 

teoretiserar han kring hur andras utsagor utesluts, vilka han kallar utestängningsprocedurer. 

Det kan bl.a. vara förbud, vansinne, sanning - som han menar begränsar vad som kan sägas 

och vad som kan räknas som kunskap. Han menar också att alla vet att man inte kan tala om 

vad som helst när som helst, och slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst.
45

 

I denna praktik är frågor om makt och ideologi återkommande och mycket centrala.
46

 

Liksom Foucault också menar på, att varje utbildningssystem är ett ”politiskt medel för att 

upprätthålla eller förändra tillägnelsen av diskurser och därmed också de kunskaper och den 

makt de bär med sig”,
47

 skulle man kanske också kunna säga att dagstidningar som denna 

studie behandlar är detsamma?  

Enligt Foucault ses språk och text som både ”maktinstrument och makteffekt” på samma 

gång. Han menar att vårt sätt att tala om världen både innehåller och producerar makt.
48

 Språk 

och text kan i ett perspektiv vara en ”sfär” och relationen mellan makt och rationalitet en 

annan. De konstruktiva effekterna kan vidare kopplas till dels representationen av rum - 

representation av landskapet - men även till tydliga diskursiva maktaspekter. Enligt Foucault 

finns makt i alla sociala relationer och också i all typ av skrift. Dvs. det existerar relationer 

mellan makt och rationalitet överallt i samhället, i alla vardagliga sammanhang.
49

 Det förs så 

att säga en ständig diskursiv kamp i samhället. Maktaspekten inom diskurser är följaktligen 

något som inte går att utelämna eller förbises.  

Att diskursers formationer vidare har koppling till vetenskapen belyser Foucault, i likhet med 

att han också åsyftar att diskursiv praktik måste till för att vetenskap ska kunna bildas och i 

förlängningen också kunna kallas vetande.
50

 (Angående vetande och ideologi samt ideologi 

och vetenskapligheten se sid. 221 ff. Foucault 2002) 

 

Sammanfattningsvis  

Studier om landskap handlar om helhet och föränderlighet. Grundsynen på landskapet i denna 

studie är att det är socialt skapat (se teori samt metodkapitel). Landskapet bör dock förstås 

utifrån flera perspektiv. I denna uppsats beskrivs landskapet utifrån sina fysiskgeografiska 

förändringar och kontext, men också utifrån socialrumsliga aspekter. Den materiella miljön 

blir betydelsefull genom att den kan ses innehålla tolkningsbara tecken som påverkat synen på 

landskapets historia. Den sociala sammansättningen av människor i allmänhet, men 

människors olika idéer om landskapet i synnerhet ges i studien samma värde som de natur-

geografiska förutsättningarna, konkreta handlingarna samt händelserna och förändringarna i 

landskapet. Diskurser ses här som en specifik social praktik, där text och bild används för att 

konstituera mening och vidmakthålla en viss social ordning. Representationer av landskap 

(här; Lina myr) genom media studeras och media är inte mindre viktigt än representationer på 

                                                           
44

 Foucault (1993) s. 7ff. och 1972, s. 59f.  
45

 Foucault (1993) s. 7 ff. 
46

 Gren et al. (2000) s. 92  
47

 Foucault (1993) s. 31 
48

 Foucault i Nilsson, 2008, s. 68.  
49

 ”Makt finns även utan vår medvetenhet om det.” Bergström och Boréus (2005) s. 327, Flyvbjerg (1998) s. 232 
50

 Foucault (2002) s. 217 
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annat vis. Kort sagt för att media är med i ”skapandet” och reproducerandet av den 

”föreställda verkligheten” och i förlängningen också vad som representerar och producerar 

landskapet och platsens identitet.
51

 Det sistnämnda åsyftas gälla både de faktiska förändring-

arna liksom människors föreställningar om landskapet.  

I kulturgeografiska studier är det viktigt att koppla till tidsaspekten. Här studeras modernise-

ringen i en specifik period (1920-1960). Gällande landskapsstudier brukar man tala om det 

moderna landskapet från ca. 1940-talet, därför återknyter jag också återkommande till just 

begreppet ”det moderna”. Modernisering, det moderna, det moderna landskapet, samt 

diskursriktningen modernitet och rationalitet kan i sina benämningar möjligen upplevas 

förvirrande. Här vill jag återigen belysa hur dessa begrepp, trots sina samband med varandra, 

kan särskiljas genom att begreppen i denna studie kan ses härröra till olika nivåer. Samma 

gäller det rationella jordbruket och riktningen modernitet och rationalitet, samt naturskyddets 

diskurs och riktningen för naturskydd och bevarande (se figur 1 s. 23 i metodkap, samt figur 9 

s. 71 i kapitlet för slutsatser och diskussion)  

Den teoretiska bakgrunden till studien är härmed översiktligt presenterad. Dessa teoretiska 

utgångspunkter är centrala för hur jag utvecklar frågeställningarna och analyserar materialet i 

studien. I nästa kapitel redogörs vidare för metodologiska vägval, vilka knyter an till de 

ämnesteoretiska perspektiv som hittills presenterats.  

 

  

                                                           
51

 Widgren (2004) 
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3 Metodologiska perspektiv, tillvägagångssätt och källor 
I detta kapitel beskriver jag hur jag praktiskt gått tillväga i forskningsprocessen men också 

några perspektiv som ligger till grund för riktningen i studien. Här presenteras förutom mitt 

tillvägagångssätt också de källor som använts, samt de urval som gjorts. Några teoretiska 

perspektiv som presenterats i föregående kapitel kopplas också till det empiriska materialet. 

Diskursanalysen presenteras i separat avsnitt där även viss diskursteori ingår, eftersom metod 

och teori i detta fall är tätt sammanlänkande och därför svåra att skilja åt. Sist men inte minst 

ges reflektioner kring metod- och källkritik samt min egen forskarroll.  

I syfte att bidra till en ökad förståelse för moderniseringen i det svenska landskapet har en 

fallstudie om Lina myr på Gotland genomförts.  Fallstudien innebär dels en litteraturstudie där 

Lina myr sätts i sin geografiska och tidsmässiga kontext, dels en diskursanalys av 

utdikningsdebatten mellan jordbrukets intressen och naturskyddets intressen kring Lina myr, 

där empirin utgörs av artiklar i gotländska dagstidningar mellan 1920- och 1960- talet. 

Diskursanalysen behandlar hur det skrivits om Lina myr, dvs. den språkliga konstruktionen av 

Lina myr (inkl. Lina myr i olika representationer). Metoden har utmärkande hermeneutiska 

drag där tolkning och reflektion är dominerande.
52

  

Att artiklar i lokala dagstidningar är av intresse att studera vetenskapligt har framkommit i 

flertalet studier.
53

 I detta sammanhang har också Rutger Sernander specifikt föreslagit de 

gotländska dagstidningarna (som outforskad domän) som intressanta för vidare forskning om 

Lina myr.
54

  

Tolkning och reflektion, dvs. reflekterande empirisk forskning ses som ett metodologiskt 

förhållningssätt och samtidigt ett tillvägagångssätt inom forskningen enligt Alvesson och 

Sköldberg.
55

 Jag har funnit detta perspektiv på metod och tillvägagångssätt inspirerande och 

användbart i denna studie, vilken också kan anses vara lämpad för en studie som denna som 

ska vara tolkande och kvalitativ. Till detta har diskursanalytiska metoder kompletterat på 

olika sätt allt eftersom det varit möjligt och ansetts passande. 

Den stora utmaningen ligger i att jag i denna studie försöker finna nya sätt att beskriva något 

som det å ena sidan finns viss kunskap om, å andra sidan om det lyckas att beskrivas på ett 

nytt sätt, kanske kan generera ny kunskap. Genom att analysera meningsproduktion (utifrån 

människors, idéer, värderingar och ideologier) om ett landskap kan diskurser urskiljas som 

skapas genom representationer av landskapet (här; i de lokala dagstidningarna).
56

 Kunskaps-

synen som präglar denna studie utgår från att kunskap skapas inom sociala gemenskaper, 

vilka i sin tur är präglade av specifika maktrelationer. På det sättet är inte kunskap allmän-

giltig eller frånkopplad sociala och/eller språkliga handlingar. Beskrivningar av text och 

bilder (Lina myr i olika representationer) är inte neutrala fakta, utan är texter frambringade i 

en specifik social och samhällelig kontext, som jag i min tur tolkar och reflekterar kring.
57

 På 

                                                           
52

 Aitken et al. (2006) s. 339, Cloke et. al. (2004) s. 93ff. Flowerdew et. al. (2005) 
53

 Ex. S. Mels (2008) 
54

 Sernander (1939, eller 1941) s.  
55

 Alvesson et. al. (1994) 
56

 De gotländska dagstidningarnas politiska inriktning antas i viss grad styra det redaktionella urvalet. 
57

 Winther-Jörgensen et. al. (2000) 
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samma sätt som det är representationer som studeras, kan man också säga att denna studie blir 

en representation i sig.  

 

Litteraturstudie 

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie angående utvecklingen i landskapet Lina myr. 

Även andra myrmarker på Gotland, i Sverige samt internationellt kom att beröras, liksom våt- 

och myrmarksdebatten över tid. Egentligen berördes våtmarksdiskussionen även ända fram 

till idag. Den utvidgade skalan och tiden har behövts för att sätta moderniseringen samt 

förändringarna i Lina myr och även Sveriges myrmarker i sin kontext. Gradvis fokuserades 

allt snävare kring myrmarksdebattens utveckling om Lina myr mellan 1920- och 1960-talen. 

Även arkivmaterial om myren via Riksarkivet Landsarkivet i Visby samt Länsstyrelsen i 

Visby har studerats. Här finns detaljerad dokumentation bl.a. tillhörande det dikningsföretag 

som initierade dikningen vid myren, liksom efterföljande utdikningsföretagande i myren.
58

  

I det stora hela har det bedrivits relativt lite forskning kring Lina myr med en kulturgeografisk 

inriktning. Inom annan forskning, som till exempel den geologiska, växt-ekologiska, 

biologiska och zoologiska sfärens traditioner finns det mera. Ur den trots allt omfångsrika 

litteratur om myrmarkers utveckling på Gotland och Lina myr har jag gjort ett urval för 

användning till denna uppsats. Några verk att nämna som varit särskilt viktiga i arbetet med 

denna uppsats är Rutger Sernanders bok Lina myr från 1939 och Arvid Ohlssons bok med 

samma namn som utkom cirka 20 år senare (1961). Den förstnämnda ger en omfattande växt-

ekologisk skildring av myren, men likväl användbara beskrivningar av myrutdiknings-

framfarten, problematik samt naturskyddsåsikter aktuell tid. Ohlsson ger en närgående 

beskrivning av upplevelsen av livet vid Lina myr, myren som fågellokal, samt dokumentation 

kring striden om myren sträckt över flera decennier. I denna studie representerar Rutger 

Sernander (1866-1944) som var botanist, geolog och arkeolog, den offentliga och nationella 

naturskyddsdebatten, vilken han som person till stor del kom att prägla.
59

 Arvid Ohlsson 

(1895-1964) representerar den lokala och privata naturskyddsdebatten.
60

  

 

 

                                                           
58

 Riksarkivet Landsarkivet i Visby: Lina myrs torrläggningsföretags arkiv 1913-1959, 1 vol., Länsstyrelsen: 09-

VTF-FLF679 Lina myrs torrläggningsföretag 1930, 09-VTF-FLF842 Lina myr 1937, 09-VTF-FLF471 Lina 

myrs regleringsföretag 1943, Lina myrs vattenavledningsföretag år 1958 (Digital akt). Hit har jag regelbundet 

också vänt mig då jag önskat kontrollera uppgifter som Ohlsson bidragit med genom sin bok om Lina myr(1961) 
59

 Rutger Sernander (1866-1944) var botanist och professor i växtbiologi vid Uppsala Universitet 1908-31. Som 

pionjär inom naturskyddet bildade han och några likasinnade kollegor 1909 Svenska naturskyddsföreningen 

(SNF). Sandell (2008), Ödmann et. al.  (1982) m.fl. Även: http://www.hembygd.se/index.asp?DocID=11048 

(2011-12-15) 
60

 Arvid Ohlsson (1895-1964) tillhörde Alvena gård vid Lina myr. Han var granne, markägare och bonde, men 

kanske framförallt naturvårdsentusiast. Ohlsson var bl.a. engagerad inom hembygdsvården, vilken den lokala 

naturvården också ingick tidigare. Någonstans ca. 1930- och 1940-talen delade sig dessa organisationer och 

bildade två olika föreningar/förbund. Ohlsson blev i anslutning till detta länsombud för den Svenska natur-

skyddsföreningen på Gotland. Under en period (före 2:a världskriget) var Ohlsson medarbetare på Gotlands 

Allehanda. På 1950-talet fick han jobb som journalist på Gotlänningen. Rutger Sernander skriver (Ohlsson 1944) 

om Arvid Ohlsson som en lantbrukare som känner sin ö, älskar den och också förmår andra att göra det genom 

sina ord i beskrivningar(vilka sprids på olika nivåer över hela landet och når både folket och expertisen. Min not)  
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Tidningar och tidningsartiklar som empiri 

Tidningarna stod starka i samhället särskilt då det saknades andra effektiva spridningskällor 

vid sidan av det som utväxlades mellan församlingar, hembygdsföreningar etc. Tidnings-

artiklar om Lina myr mellan 1920- och 1960- talen i Gotlands dagstidningar hör sammantaget 

hemma i Gotlands-Posten (GP), Gotlands Folkblad (GF), Gotlands Allehanda (GA), samt 

Gotlänningen (Gotl).
61

 Den tidiga tidsgränsen är bestämd eftersom studien sökte den specifika 

debatten om Lina myr och det var först under 1920-talet som debatten växte fram. Den senare 

tidsgränsen är fastslagen eftersom det var under först detta decennium som naturskyddet har 

kunnat anses vara etablerat, genom den andra naturskyddslagen.
62

 Dessutom ville jag inklu-

dera 1950-talets decennium, eftersom studien efterhand visat på att de riktigt stora problemen 

vid Lina myr uppkom under 1950-talet och också då debatterades mycket i dagstidningarna.  

Eftersom diskursanalys är den metod jag valt att använda mig av och basverktyget för detta är 

textanalys, så är det viktigt att känna till något om vem som producerar tidning och text, och 

också bakgrundsideologierna för var och en av tidningarna.
63

 Tidningarna ses till följd av mitt 

metodologiska förhållningssätt som en social text. Här presenteras tidningarnas grundideo-

logier översiktligt.
64

  

 Gotlands-Posten (GP): En tidning som grundades 1891 som var för kristendom, 

politik och nykterhet, men som vid seklets början (1900-talet) övergick i att kalla sig 

”frisinnad”. 

 

 Gotlands Folkblad (GF): Socialdemokratisk grund. En direkt förankrad produkt av 

den svenska och gotländska arbetarrörelsen, som i sin tur kan länkas till att vara en 

produkt av det moderna industrisamhället. Sin ideologi trogen från start 1938 till dess 

50-årsdag 1978 då boken ”Berättelsen om Gotlands Folkblad” utgavs (varur infor-

mationen också hämtats). 

 

 Gotlands Allehanda (GA): Konservativ dagstidning, grundad 1872 i Visby. GA ägdes 

från 1954 av Gotlandspressen, en stiftelse som kontrollerades av Högerns förlagsstift-

else.
65

 Ursprung i att sägas vara liberal och frihandelsvänlig, men svängde gentemot 

att bli alltmer ”högerinställd luddig moderat” (runt 1960-talet). 

 

 Gotlänningen (Gotl): Dagstidning grundad 1884 i Visby och som 1936 förvärvades av 

Bondeförbundet närstående lokala intressen.
66

 Konservativ, höger. Redaktör var bl.a 

                                                           
61

 Dessa fyra tidningar var de dagstidningar som totalt gavs ut under den studerade perioden. Därför just dessa. 
62 

Litteratur och artiklar. 
63

 Fairclough (1995b:33) i Winther Jörgensen et al. (2000)s. 94, Mels och/eller Dekker Linnros et. al. i Gren et. 

al. (2000) 
64 

Fakta hämtad från Berättelsen om Gotlands Folkblad (1978) av Pelle Sollerman, samt kompletterat från 

Nationalencyklopedin (se spec. noter nedan). 
 

65
 Källa Nationalencyklopedin, sida: http://www.ne.se/sok/Gotlands+allehanda?type=NE (2011-02-15) 

66
 Källa Nationalencyklopedin, sida: http://www.ne.se/gotl%C3%A4nningen (2011-02-15)  
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en högerriksdagsman. Lästes enligt Pelle Sollerman av bl.a prästerskap och lektorer 

och över lag i första hand av ”de bildade”. Hade senare Centerpartistiskt ledarsida.
67

 

Empirin till denna studie härrör uteslutande till ovan beskrivna källor. Tidningarnas ideologier 

(främst speglade via dess ledarsidor) är viktiga att ha i medvetandet vid diskursanalysen, då 

dessa är en del av den politik som förs och också kan påverka det innehåll som produceras i 

form av text, bild och representationer. (Representationer, se teorikapitel s.12f)  

Artiklarna har framförallt framtagits med hjälp av mikrofilm på Almedalsbiblioteket i Visby, 

men av en tillfällighet har jag också kommit över några originalartiklar. De sökord som 

motsvarar de artiklar som använts i studien är: Lina myr, myr, mosskultur, Rutger Sernander, 

Arvid Ohlsson och Karin Jansson.
68

 Därtill tillkommer ett fåtal artiklar som påträffats mera 

slumpvis under eftersökningen av mikrofilmerna. 

Innan diskursanalysen skulle göras kartlades Lina myrs utvecklingslinje vilket innebar att 

bygga på kronologin av händelseförloppet och debatten om Lina myr med hjälp av både 

litteratur, arkivmaterial och tidningsartiklar.  Det rika materialet tidningsartiklar visade sig 

vara mycket gångbart här. Därefter följde en historisk och rumslig analys. Detta forsknings-

skede genomfördes för att helhet och detaljer, relationen däremellan samt spänningsfältets 

utveckling och brytpunkter mellan det rationella jordbruket och naturskyddet skulle bli 

synliga och tydliga för mig. Detta steg genomfördes också för att göra det möjligt att se om 

och hur tidigare forskning med tidningsartiklar stämde överrens. Det har till stor del varit 

möjligt att synkronisera tidningarna med den utveckling som beskrivs genom tidigare 

forskning. Detta har bidragit till en relativt sammanhållen bild av utvecklingen till grund för 

denna uppsats. 

Hela forskningsprocessen har varit en successiv uppbyggnad av uppsatsen, för att sedan 

brytas ner och omskapas igen. Härigenom har således syfte, forskningsfrågor, teori och metod 

också ständigt ifrågasatts, och också genomgått förändringar. Tolkning och reflektion och ett 

ständigt pågående återspeglande mellan de olika material jag använt mig av har varit karak-

täristiskt för denna studie.
69

 

Artikelmaterialet och den sammanlagda historien om debatten om Lina myr visade sig under 

studiens gång bli väldigt omfattande, vilket i och för sig var bra, men den begränsade ramen 

för studien gjorde det tvunget att skära ner drastiskt i materialet. Jag har därmed valt att 

inrikta mig på de mer angelägna höjd- och brytpunkterna i debatten mellan 1920- och 1960- 

talen, samtidigt som jag varit noga med att inte rama in studien för snävt, att få artiklarna att 

passa in. Detta med tanken om att framhäva variationer och olika perspektiv snarare än att 

begränsa dessa. När jag hade de essentiella delarna samlade återstod nästa steg av tolkning 

och reflektion - textanalys och tolkning av det empiriska materialet. Härmed är vi framme vid 

diskursanalysen. 

                                                           
67

 Se not 64 
68

 Personerna nämnda har visat sig särskilt betydande i fallstudien om Lina myr. Sernander och Ohlsson tidigare 

presenterade. Karin Jansson var bl.a. en folkskollärare och fågelentusiast, inflyttad till Lina myrs närbygd tiden 

strax innan utdikningarna. Hon bland några andra bidrog bl.a. till de omfattande fågelinventeringarna som 

gjordes i Lina myr och dess närhet, samt till att Lina myr fick rubriker i både dagstidningar, tidskrifter osv. Hon 

skrev även böcker själv, med fågel-, natur och hembygdsteman. Se litteraturförteckning mm. 
69

 Jmf. med Alvesson et al. (1994) 
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3.1 Diskursanalysen  

Att göra en diskursanalys uppfattades tidigt i uppsatsprocessen som en användbar metod för 

denna typ av studie som skulle vara abduktiv till sin forskningskaraktär, dvs. både explorativ 

och djupanalyserande på samma gång.
70

 Studien skulle behandla landskap men också 

människors olika idéer och ideologier, vilken diskursanalysen ansågs vara lämpad för.
71

 

Eftersom diskursbegreppet är mångtydigt är det av särskild relevans att precisera dess 

innebörd för de sammanhang vilka det ska användas just i denna uppsats. 

 

Diskurs 

En diskurs kan vara ett sätt att tolka världen eller delar av världen. Det kan vara ett bestämt 

sätt att tala om, uppfatta och förstå världen (eller utsnitt av världen).
72

 Med andra ord; olika 

”utsagor” om hur vi kan tänka om verkligheten. Olika diskurser kan vara knutna till olika 

områden eller erfarenhetsvärldar och varje diskurs kan ha ”sitt eget” språkbruk. Inom 

samhällsvetenskapen finns exempelvis ett sätt att använda sig av språket, medan politiken 

använder sig av ett annat.
73

 I enighet med denna beskrivning av diskurs handlar diskurs också 

om representationer. Det som föreslås är bara att man genom en diskurs kan få ett sätt att se 

på verkligheten.
74

 En diskurs kan uttryckas via text och kan ses som en social text. Både 

genom processen av textframställandet, text- tolkningen och reflektionen om denna, liksom 

under den process den verkar reproducerande. En diskurs - den sociala texten - är således dels 

något som är konstruerat, dels något som bildar mening och dels något som beskriver 

och/eller förklarar något om vår omvärld. Genom ”texten” kan man säga att vi får möjlighet 

att förstå oss själva och vår omvärld och vad som sker i densamma.
75

 På så vis kan diskursiva 

studier också fungera som en typ av förklaringsmodell inför olika slags samhällsfenomen.
76

 

Det gemensamma för diskursiva studier är frågor som belyser vilka och vems idéer som har 

legitimitet, vems kunskap som blir accepterad och ”gällande”, vilka diskurser som har syftet 

att svara upp mot bestämda maktsystem, och hur dess kunskap är reproducerad och 

omvandlad till praktisk tillämpning. Ett viktigt syfte med analysen av det empiriska materialet 

i denna studie är att tolka innebörden i det som sägs i text och bild och hur det sägs, men 

också det som inte sägs, liksom sammanhanget bakom text, bild och representationerna.  

(Maarten Hajer specifikt inriktad på miljödiskurser har kunnat visa att diskursanalys är en bra 

metod när det gäller att förstå hur människan väljer att interagera med den fysiska miljön. Han 

                                                           
70

 En abduktiv forskningsansats som ”kreativ nytolkning” är en mix av induktiv och deduktiv forskningsansats.  

Dvs. Jag har samlat in material och utgår från detta men bygger också växelvis upp arbetet genom att möta de 

frågor och teser som uppkommer under arbetets gång och prövar dessa återigen gentemot materialet. (Abduk-

tion: Enskilda företeelser/händelser tolkas utifrån ett generellt mönster/sammanhang. Retroduktion, som också 

ingår i abduktion, söker svar på: vilka är de underliggande strukturerna osv. som förklarar ett fenomen? 
71

 Gren (2000) s. 89-90 
72

 Winther Jörgensen (2000) s. 7, 13, 136  
73

 http://www.ne.se/lang/diskurs (2011-11-16) (Ex. Den moraliska, den vetenskapliga eller religiösa diskursen.) 

Man kan också tala om en medicinsk diskurs eller politisk diskurs, då särskilt språkbruk exempelvis rör eller är 

kopplade till olika sociala domäner. Källa: Winther Jörgensen (2000) s. 7 
74

 http://www.ne.se/lang/diskurs (2011-11-16) 
75 

Bergström och Boréus (2005) s. 326f., Gregory (1994) s. 11 cf. Gren (1994) s. 13 i Mels (1999) s. 202
 

76
 Gren (2000) s. 88 ff. Mels (1999) s.201f.
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utvecklar bl.a. ett diskursivt maktresonemang i Gren et. al. (2000) som går ut på att en diskurs 

ses som en specifik uppsättning idéer, begrepp och kategoriseringar som produceras, 

reproduceras och transformeras genom speciella praktiker och genom vilka mening ges åt 

fysiska och sociala verkligheter.
77

 Hos Richard Peet och Michael Watts är begreppet ”regional 

discursive formations” vidareutvecklat. Begreppet syftar till att beskriva den diskursiva 

historien om en region och sammankoppla diskurser till olika existerande och skiftande 

relationer av social makt – till frågor om varför och hur de fungerar, samt vilken funktion de 

har i olika specifika miljöer.
78

 Diskurs och miljö/samhälle (eng; environment) är aktuella 

exempel och viktiga teman inom geografin och regionala miljödiskurser idag, där politisk 

ekologi kliver in allt tydligare på olika arenor, både regionalt och globalt.)
79

  

 

Diskursteoretiska traditioner i relation till denna studies diskursanalys 

Eftersom det finns olika diskursteoretiska traditioner och olika sätt att använda sig av 

diskursteori och analys kan det vara viktigt att förtydliga att tillämpningen av dessa i denna 

studie inte strikt innefattas av någon specifik diskurstradition (angreppssätt), som exempelvis 

Michael Foucault, Ernesto Laclau och Chantal Mouffe eller Norman Fairclough represen-

terar.
80

 Jag har istället fritt använt mig av de olika diskursteoritraditionerna och mixat 

passande partier av dessa. Mitt mål har genom detta varit att ha relativt flexibla ramar i 

relation till mitt empiriska material.  

Gemensamt för de nämnda diskurstraditionerna är att man ser diskurs till del konstituerande 

för kunskap, subjekt och sociala relationer och att diskursanalysen är textorienterad.
81

 För att 

nämna någon skillnad mellan traditionerna kan nämnas att Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffe i sina empiriska arbeten skiljer sig åt gentemot Michael Foucault på så sätt att de 

belyser att det centrala inom diskurser är det konfliktfyllda, som även kan upptäckas inom 

diskurserna (dvs. motsättningar kan finnas ”inbyggda” i dessa), och inte enbart som Foucault 

föredrar, försöker hitta en dominerande diskurs eller ”kunskapsregim”. Den konfliktfyllda 

synen på diskurser som parallellt existerande och stridande om att få sin kunskap erkänd som 

”den sanna” har fått allt större genomslagskraft inom det diskursteoretiska fältet idag.
82

 Det 

sistnämnda exemplifierat i denna uppsats. 

 

 

 

 

                                                           
77

 Maarten Hajer (1995:44) i Gren et al. (2000) s. 93 (Notera att Hajer här inkluderar förutom sociala aspekter, 

även fysiska aspekter, dvs också relaterar denna till rumsliga förhållanden och förändringsprocesser.) 
78

 Mels (2009) s. Peet et. al. (2002) s. 15ff. (se även Lowe 1991; Peet 1996) 
79 Mels (2009) s.  
80

 Bergström et.a. (2000), Winther Jörgensen et.al. (2000) 
81

 Winther Jörgensen et al. (2000) s. 95 
82

 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (1985:kapitel 4), Michael Foucault (ex. 1980 a, 1987) i Winther Jörgensen 

et al. (2000) s. 180  
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Modernitet & 

rationalitet* 

rationalitet och 

Två dimensioner i Diskursanalysen 

Diskursanalysen i denna studie har genomgått två steg (dimensioner):  

1. Analys av den diskursiva praktiken dvs. en granskning av hur texten är producerad, av 

vem, vilka ideologier som kan kopplas till tid och text, samt identifiering av diskursiva 

ansatser som kommer till uttryck i litteratur och tidningsartiklar.
83

 

2. Analysera texten utifrån dess lingvistiska egenskaper, hur landskapet skrivits fram och 

med vilket språkbruk etc. Representationen(-er) formuleras i ett eller flera steg med 

koppling till diskurser och/eller diskursriktningar.
84

 

 

Studiens tre diskursiva ansatser  

Tre teman diskuterades inledningsvis fram i uppsatsprocessen med handledaren, även om de 

blivit förändrade något utefter arbetets gång. Dels beroende på min egen förförståelse, dels 

beroende på hur de slutgiltiga utvalda teman framträtt i litteratur- och empiristudien.
85

 Dessa 

teman har även jämförts med relevant arkivmaterial. Nedan tre teman kan ses som 

hypoteser/ansatser i detta skede, eller betraktas som diskursriktningar/ ”berättelsetrådar” med 

koppling till moderniseringen
86

: 

 

 

 

 

 

Dessa tre teman/diskursiva ansatser har växelvis prövats fram och tillbaka mellan tidigare 

inhämtad litteratur och det empiriska materialet (tidningsartiklarna). Efter en grovsortering 

med inrymmande aspekter för de tre olika diskursiva ansatserna som kunde bygga upp de 

olika riktningarna/”berättelsetrådarna”, gjordes vartefter också en vidare sortering angående 

begrepp, nyckelord, metaforer mm. som kunde falla inom ramen för dessa. Detta för att 

beskriva/tydliggöra/kunna konkretisera dessa närmare. (Jmf. Dekker Linnros i Gren 2000). 

Med anledning av de olika analysnivåerna som genomgås i diskursanalysens praktik, kan det 

vara till en hjälp att få en modell som översiktligt beskriver hur jag gått tillväga. Modellen på 

nästa sida kan betraktas som de ”glasögon” jag använt mig av i denna uppsatsprocess. 
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 Jmf. Fairclough i Winter Jörgenssen et. al. (2000) 
84 

Hitt räknas landskapet i sin representationvara, strävanden/mål och åtgärder exempelvis. 
85

 Runefelt (2008), Ödmann et. al. (1982), Flygare et. al. (2003), Sandell et. al. (2008) Sernander (1939, 1941), 

Ohlsson (1961), Geografiska notiser (2009) nr. 4, Ehn (1999), Anderson (1996),  samt se litteraturförteckning 

angående tidningsartiklar mellan främst 1920-1960… 
86

 Runefelt (2008) s. 57 ff. se även s. 273 samt Gren (2000)  
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Modernitet & 

rationalitet 

 

Moderniseringen studeras genom 

 våtmark- och myrlandskapet, specifikt Lina myr 

                                                                        via 

                                   Jordbrukets idéer                       Naturskyddets idéer 

                              intressen och utveckling             intressen och utveckling        

 

och med hjälp av tre diskursiva riktningar: 

 

 

 

till vilka text och bild - ord, begrepp, uttryck, metaforer, samt återkommande element, etc. 

kan kopplas för att beskrivas närmare. 

                                    (Tidsfokus är mellan årtalen 1920 och 1960) 

 

Figur 1 illustrerar denna studies ”glasögon” i forskningsprocessen. Modellen avser tydliggöra diskursanalysens 

olika analyseringsnivåer (inkluderar steg 1 och 2 i diskursanalysens två dimensioner tidigare presenterat).  

 

I modellen ovan ingår rektanglar som beskriver hur hänsyn tas till jordbrukets ideologier och 

naturskyddets ideologier genom respektive idéer, intresse och utveckling. Dessa rektanglar 

hanteras i studien som diskurser i sig. Hur dessa två diskurser vidare återspeglas genom de tre 

inringade teman kommer vidare att undersökas i uppsatsen. I den nedersta nivån ingår under- 

och ytterstrukturer, samt vad som kallas ”flytande signifikanter” (se fotnot).
87

 Basverktyget 

för diskursanalysen är en form av textanalys och texten ses konstruera mening/betydelse. 

Texten betraktas utifrån att vara en social text, som text i kontext. Ideologier ses i detta fall 

som en kontext. I modellen är det möjligt att också vända på perspektiven kring analysens 

kronologi, dvs. att analysen kan göras både uppifrån och nerifrån. Denna möjlighet och att 

aspekter inkluderade i modellen är i rörelse, karaktäriserar hela dess existens. Det handlar om 

en analys från det ”stora” till det ”lilla”, och tvärtom. Värt att nämna är även att aktörer som 

med jämna mellanrum framträtt i historian om Lina myr är analyserade efter samma princip, 

från individ till sociala och samhällsliga strukturer, vice versa.  

Under tiden som jag arbetat efter denna modell har jag vidare sökt följa Iver B. Neumanns sätt 

att sedan strukturera resultatet.
88

 Där ingår det att en diskurs identifieras med utgångspunkt i 

                                                           
87

 ”Flytande signifikanter”: liknande ord som uppkommer inom fler än en diskursriktning, som kan ha olika 

betydelse, bl.a beroende på den diskursiva ordningen i sammanhanget. Jmf. Winther et al. (2000) 
88

 Neumanns (2003) s.47ff, ev. se även ex. genom användning av Neumanns modell i Heldt Cassel (2003) 
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ett antal representationer.
89

 De representationer som bygger upp diskursen urskiljs och 

beskrivs. Som tredje steg analyseras diskursens innehåll i termer av representationernas in-

bördes innehåll och relationer närmare i detalj. Detta har jag försökt mig på i denna uppsats.
90

 

 

3.2 Metod- och källkritik 
 

Fallstudier som metod inom samhällsvetenskapen har från flera håll ifrågasatts eftersom 

fokuset är på ett utvalt specifikt fall och därmed skulle ha problem med att bidra till att skapa 

generell kunskap. Jag vill dock bestämt motsätta mig detta och menar i likhet med exempelvis 

Bent Flyvbjerg att det påståendet handlar om en missuppfattning.
91

 Att fallstudier av kvali-

tativ karaktär skulle vara av mindre relevans än kvantitativ och generell forskning bör 

tillbakahållas med det starkaste argumentet kopplat till att fallstudier inom vetenskapen idag 

snarare anses utgöra själva grunden för den vetenskapliga kunskapen. Viktigt att ha i minnet 

är att även om processer vanligtvis är av global art, är utfallen i landskapet alltid lokala. 

Därför är också enskilda lokala fallstudier av relevans. Genom fallstudier är det också möjligt 

att använda sig av ett exempel för utforskning av andra liknande processer och områden, dvs. 

belysa fenomen och sammanhang också på andra håll. Denna fallstudie kan möjligen både 

appliceras på andra myrmarker som utdikats under samma tidsperiod i andra delar av Sverige 

och samtidigt säga något om moderniseringen nationellt. Jag menar således att det inte går att 

utesluta att det kan vara möjligt att generalisera utifrån ett specifikt exempel, som till sin natur 

dessutom är kontextberoende. Kontextbunden kunskap kan därför inte ses som mindre 

värdefull än uttryckligare kvantitativ och generell kunskap.
92

 I lokala studier av djuplodande 

karaktär är det dessutom möjligt att uppmärksamma idéer, värderingar samt människors 

attityder och beteende på ett annat sätt, vilket sannolikt gör att de tydligare kan förklaras.  

Diskursanalysen är komplicerad på många sätt och har fått motta flerriktad kritik. Några 

svårigheter har redan nämnts. Mellan de olika diskurstraditionerna är det svårt att uttyda 

skiljelinjer och dessutom avgöra diskursers ”räckvidd”. Ett bekymmer är den otydlighet man 

träffar på mellan det diskursiva och det icke-diskursiva.
93

 En annan kritik menar att 

”sanningen” om världen skulle vara styrt av språket, och att detta i sin tur skulle ”förminska” 

                                                           
89

 I denna studie: I resultatet är en vad jag kallar huvuddiskurs identifierad. De två andra diskurserna, om 

jordbruket respektive naturskyddet med utgångspunkt i dess idéer, värderingar, ideologier, intressen och 

utveckling, samt de tre diskursiva ansatserna nämnda inom cirklarna på föregående sida var teman som 

framkommit i studiens inledningsskede och alltså använts som verktyg i analysen, liksom ansatser, även om de 

inom sinom tid kommer att beskrivas som diskursiva riktningar. Övriga representationer presenteras allt 

eftersom i uppsatsens kapitel 5. 
90

 Även om jag här inte har fokuserat på att avgränsa någon diskurs, har jag använt mig av Neumanns sätt att 

tolka processen genom/med att dekonstruera och strukturera diskurserna som hanterats i denna studie. Här ligger 

tyngdpunkten på att beskriva identifierade diskurser och visa på/perspektivisera olika inbördes diskursiva 

relationer och maktordningar som gått att observera genom text/representationer. Se uppsats, framförallt kap. 5, 

samt observera bilaga 7. 
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 Exempelvis Flyvbjerg (2001) 
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 Flyvbjerg (2001) s.66  
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 Foucault (2002) s.35. Winther Jörgensen et al (2000) s. 9, 93. Skiljelinjerna har bl.a. Winther Jörgensen et al. 

(2000) försökt tydliggöra.  
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världen.
94

 En fråga som också ofta härrörs hit är: Vad är egentligen verkligt och vad är 

konstruktion?
95

  

Ytterligare ett problem som kan finnas i användandet av diskursanalys som metod, är att vad 

som menas med text inte alltid är text åsyftat. Det kan ju också vara bildkällor, fotografier, 

kartor etc. Med kontext kan också menas egentligen hur mycket som helst, vilket kan bidra till 

att ett ämne lätt ”växer över på bredden”.
96

 Att det finns svårigheter kan jag medge och många 

har jag också på nära håll tampats med under studiens gång. Men, jag har valt att se dessa 

svårigheter som studiens och min verkliga utmaning - att exempelvis försöka forma den till 

synes oformliga och otämda källmaterial- och textmassan, till en enhet som ändå behåller 

både djup och bredd i slutändan. Metodiskt kan diskursanalysen ses begränsande och svår, 

men man får inte glömma att det hela tiden finns möjligheter att tänka annorlunda.  

Att använda dagstidningar som empiri gör att några särskilda aspekter behöver belysas här. 

Dagstidningar har som bekant ändamålet att nå ut till allmänheten, i första hand här till den 

lokala befolkningen. Det finns skäl att tro att den ideologiska och politiska riktning som en 

tidning har påverkar innehållet. Detta bör man vara uppmärksam på och på det vis ta hänsyn 

till vid en analys. En annan aspekt som kan vara nödvändig att ta upp här: är att det är möjligt 

att det finns fler artiklar i ämnet som inte gått att spåra på det sättet jag genomdrivit denna 

forskning, även om ett relativt rikt material gått att finna.
97

  

För denna studie har trots allt dessa tidningar och de framtagna artiklarna varit lämpliga att 

studera av den anledningen att den diskursiva maktordningen i/genom de gotländska dags-

tidningarna varit det som avsetts studeras. Tidningarna anses också vara den källa som på den 

tiden uppfångat den pågående debatten om myrmarken, då få andra spridningskällor fanns att 

tillgå. Att använda sig av citat tagna ur sitt sammanhang kan upplevas svårtolkat, men ett 

noggrant urval har gjorts utefter hur de kunnat beskriva representationerna av de olika 

diskurserna diskuterade i denna uppsats och syftet har varit att just spegla de olika diskurserna 

sedda genom dagstidningarna. Volymen på empirin kan avslutningsvis ifrågasättas. Antalet 

och artiklar motsvarar de som gått att finns via sökmotor, samt manuell sökning på mikrofilm. 

Relevansen av att en sådan mängd hanterats hör att göra med validitet och reliabilitet för 

studien, och specifikt till undersökningen av debattens utveckling över tid. I detta arbete har 

jag noggrant jämfört tidigare forskning, samt byggt upp historien på nytt, innan jag gått 

djupare in på analysen, vilket inte hade blivit möjligt på samma sätt med ett mindre urval. 

Genom de lokala dagstidningar har det varit möjligt att komma nära inpå ett lokalt 

myrdilemma, som setts också kan fungera som representativt exempel i tiden som studeras 

(1920-1960 och detta specifika skede i moderniseringen).  
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 Bergström et al. (2000) 
95

 Bergström et al. (2000) 
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 Gren et al. (2000) s. 94, Bergström et al. (2000) samt ev. i Silvermann (1994) i Potter och Wetherell (1987) i 

Alvesson och Sköldberg (1994) s. (ca. 283-286).  
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 Jag kan inte utgå ifrån att samtliga artiklar för ämnet finns registrerade i den datasökning eller personregister 

jag haft tillgång till. Spontana och enskilda sökningar och stickprov i ett antal mikrofilmer har utöver nämnda 

form av sökning också gjorts, men som sagt, det är mer troligt att det finns fler intressanta artiklar i ämnet, än att 

jag kunnat spåra samtliga. 



26 
 

Reflektion angående min egen forskarroll 

En forskares egna kontinuerliga reflektion angående egna ageranden, observationer, intryck, 

känslor mm. har viss påverkan på tolkningen av studiens resultat.
98

 Genom att jag är 

uppvuxen på den gotländska landsbygden, där en lång familjetradition förevisat mig om 

jordbruket och böndernas ställning, skulle detta exempelvis kunna påverka resultatet.
99

 Jag 

vill ändock framhålla att min förkunskap i både ämne och det gotländska landskapet kan vara 

betydelsefull för studien.
100

 Det finns exempelvis också en redan ”inbyggd” närhet till den 

allmänna uppfattningen av de lokala medierna och dess historik, förståelsen för hur relationen 

mellan bygdens och grannbygdens människor samt relationen mellan hur dessa och 

”utifrånkommande människor” (fastland/ utland) har utvecklats och kan te sig. Hur som helst, 

eftersom jag har den bakgrunden jag har, har jag varit särskilt observant på att inte inta eller 

fastna i någon subjektiv hållning, även om vetskapen också finns om att studier som denna 

ingalunda kan bli helt objektiv.  
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 Flowerdew et. al. (2005) 
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 Jmf. Skelton (2001) i Dwyer et al. (eds.) (2001) (Har bl.a. att göra med fördomar och förutfattade meningar 

etc. som kan påverka forskarens tolkning). 
100

 Se även Patel et al (1994) s. 26 f. 



27 
 

4 Ideologier med koppling till myrmark, natur och ”hembygd” 
Detta kapitel redogör för hur olika ideologier, idéer och värderingar kan kopplas till våt- och 

myrmark samt natur och ”hembygd”
101

 och avser därmed också besvara den första frågeställ-

ningen till syftet för denna studie: Vilka värderingar kan knytas till natur och våt- och 

myrmark, och kan urskiljas över tid i Sverige? (Syfte och samtliga frågeställningar s. 8-9.) Det 

rationella jordbruket skildras genom utdikningsfenomenet, medan naturskyddet i Sverige 

beskrivs i dess initialfas, med fokus på dess ideella uppbyggnad och dess grundideologier. För 

att kunna göra en någorlunda rättvis bedömning av utdikningsfenomenet och naturskyddets 

utveckling i Sverige har jag behövt rikta blicken både tillbaka i tid och över global skala.
102

 

Därmed sätts också studien om Lina myr i sin kontext.  

Landskapet är utgångspunkten i denna uppsats. Genom att koppla ideologier, idéer och 

värderingar till landskapet ges ett sammanhang till vad som påverkat människans beteende 

och handlingar i landskapet, med utfall i förändringar av markanvändning och landskaps-

förändringar. Här ingår som bekant fenomenet utdikning och uppodling av myrmarker i större 

skala, vilket också speglar en mycket viktig epok i vår historia.  

 

4.1 Den globala utdikningstrenden når Sverige och Gotland 
 

Moderna tankar och landskapsomvandling genom utdikning och uppodling 

Tankar om välstånd genom ett fritt marknadsdrivet jordbruk spreds till Sverige från konti-

nenten och härrör egentligen så långt tillbaka som till 1700-talets krigshärjade Europa. Här 

grundades tankarna om utveckling och välfärd genom bl.a. rationalisering och effektivisering 

av jordbruket, i stark ekonomisk anda.  

Mer mark behövdes efterhand till spannmålsodling i takt med befolkningsökningens ökade 

krav på livsmedelsförsörjning.
103

 Idéer om att utnyttja Europas många våt- och myrmarker på 

ett annat sätt än man gjort tidigare spred sig snabbt mellan länder. Ett sätt att rationalisera och 

effektivisera våt- och myrmarkerna var att utdika och uppodla dessa. Ledande länder för 

utdikningar och uppodling av myrmarker i Europa var bland annat Tyskland och Holland.
104

  

På 1800- och 1900-talen förbättrades de teknologiska och metodiska förutsättningarna för 

jordbruksnäringen avsevärt, genom bl.a. traktorer, plogar, större maskiner, konstgödsling mm. 

Ungefär samtidigt som den agrara utvecklingen fortskridit i Europa hade människors syn 

också förändrats på myrlandskapet. Våt- och myrmarker som tidigare varit de högst skattade 
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 Med hembygd menas här människors föreställning om deras tillhörighet, exempelvis i; nationell skala, ang. 

det svenska folkhemmet, ”fosterlandskänslan”, hembygden lokalt, det traditionella livet, sociala livet osv. 

Sammanfattat, från: Sernander (1939/1941), Anderson (1991) , Sandell et al. (2008), Ödmann et. al. (1982) Ehn 

et al. (1999) Ang. fosterlandskänslan – se även Wramner (2010) spec. kap om Natursyn 207 ff. Till saken hör 

också att ordet hem i sig självt var ett mycket laddat ord i början av 1900-talet. Runefelt (2008) s. 60 
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 Specifik forskning kring Sveriges Naturskyddsförening SNF har redan bedrivits på olika sätt och från flera. 

Se exempelvis Schaar (1978) Haraldsson (1987), Sörlin (1991), Ödmann (1982), Wramner et. al. (2010). Därför 

är inriktningen i detta arbete, istället för forskning om SNF, snarare att sammanfattat knyta an till tidigare 

forskning genom ett praktiskt exempel. 
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 Runefelt (2008) s. 28 ff. 
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 Runefelt (2008) bl.a. s. 273 ff. s. 288 f., se även Hansdotter Strandin (2012) Kommande avhandling Sthlm.  
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markslagen och på olika sätt varit viktiga i självhushålls- och jordbrukssamhället, blev under 

en kort tid drastiskt nedvärderade till de allra lägst värderade markerna, och kallades bl.a. för 

att vara ”vattensjuk” mark.
105

  

Lite hårdraget passade våt- och myrmarkerna inte längre in i människans moderna sätt att se 

på mark, natur och naturresurserna. Istället blev dessa högintressanta naturtyper att uppodla 

för det upptrappade produktiva och effektiviserade jordbruket. En utdikningstrend över hela 

världen var ett faktum. I några av de tätbefolkade områdena i Europa men även i Nordamerika 

och Östasien förvandlades mer än 80% av dess våtmarker under tiden för den agrara 

utvecklingen och moderniseringen.
106

 I Sverige omvandlades på samma sätt cirka en fjärdedel 

av landets ursprungliga våtmarksareal till åkermark.
107

 En siffra pekar på att man bara under 

1800-talet hade utdikat mark (mer generellt i Sverige) och kunnat öka jordbruksarealen från 

800 000 hektar till ca. 3 500 000 hektar.
108

 

Moderniseringen hade gjort det möjligt att göra utdikningsexperiment över allt större arealer, 

och de från början små utdikningsprojekten hade blivit allt mer omfattande.
109

 Landskaps-

förändringar som dessa kan betraktas symboliskt för samhällsutvecklingen och grundläggande 

värderingar i samhället i stort, där ”nyttotänket” och ekonomiska intressen hade brett ut sig - 

som resultat av befolkningsökning och människans moderna tankar - omsatta ”i praktiken”.
110

  

 

Myrodlingens framåtskridande i Sverige och på Gotland 

Det gamla bondesamhället i Sverige hade varit mycket konservativt och förändringarna från 

vikingatid till 1700-talets slut hade varit obetydliga. I samband med de flera skiftesrefor-

merna följde en intensiv propaganda för åkerbruk, till en början på bekostnad av ängsbruket, 

men därefter successivt även på bekostnad av det traditionella våtmarks- och myrbruket.
111

 

Landets högtidstalare förmedlade till folket att ”det var av ren patriotisk plikt” att öka landets 

åkerareal på detta sätt.
112

 Som naturtyp var myrmarkerna som sagt nedvärderade (naturen 

saknade egenvärde), men kopplade till livsmedelsproduktion blev värdet nu högt.
113

  

I Sverige kan myrodlingen periodiseras i tre olika steg
114

. Den första påbörjades runt 1850 och 

kallas för ”experimentperioden”, (i denna period applicerad på Gotland, kan Martebo myr 

utgöra ett exempel). Det andra steget var en mer avancerad, resultatinriktad och produktrik 

myrodling och utvecklades under perioden 1880-1950 (Mästermyr på Gotland kan repre-
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 Sernander (1894) s.229 ff. Munthe et. al. (1925) s.78, Runefelt (2008) s. 7, 12f. Löfroth (1991) Blurb mm 
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 Verhoeven et al. (2006) kap. 1, s. 2 (Agrara utvecklingen och moderniseringen ca. 1750 t.o.m. ca. 1950-talet.) 
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 Det svenska jordbruket rationaliserades ungefär i samma takt som industrin i landet. Industrin i sig självt 

förknippades med framsteg och en bättre framtid, och jordbruket inordnades snart i ett industriellt 

produktionsmönster. Ödmann et. al.  (1982) s. 190 
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 Egentligen kan man urskilja myrodlingen i Sverige i fyra steg. För att det andra och tredje steget, samt det 

tredje och fjärde steget har en diffusare indelning mellan sig och tre steg kan visa på en tydligare indelning inkl. 

representativa myrar, så väljer jag här att presentera myrodlingen i endast tre utvecklingssteg. 
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sentera denna period). Under 1900-talets senare hälft har man sedan kunnat urskilja en tredje 

period, en nyorienteringsfas mot naturskydd och bevarande av myrar.
115

 Inför den tredje 

utvecklingsperioden spelar Lina myr en alldeles särskild roll. Sammanfattat kan man säga att 

samhällsutvecklingen och även den allmänna natursynen i samhället till stor del är möjlig att 

följa genom studiet kring myrmarkernas utveckling och människors idéer och värderingar om 

dessa. Detta bekräftas i olika landskapsstudier, även i denna.
116

 Nedan ges ett regionalt 

helhetsperspektiv på förändringarna i det gotländska landskapet till följd av utdikningar. 

 

         Gotlands våtmarker 1700-talet                    Gotlands våtmarker 1997 

Figur 2 visar förändringarna, dvs. minskningarna i Gotlands våt- och myrmarker mellan 1700-talet och  

1997. Källa: Uppgifter ur Markdatabas (MDB) Stefan Ene et. al. Elektronisk kopia från Peter Landergren, 

Länsstyrelsen i Visby. 

 

Kartorna ovan beskriver minskningen av våtmarkerna på Gotland mellan 1700-talet och slutet 

på 1900-talet, direkt kopplat till utdikningar. Innan utdikningarna påbörjades fanns det ca. 

50 000 hektar våtmarksareal på ön.
117

 Ännu vid mitten av 1800-talet var ungefär en tiondel av 

Gotlands areal fortfarande myrmarker.
118

 De största huvudsakliga ingreppen (utdikningarna) 

gjordes under tidsperioden 1880-1920, då framförallt de nya teknologiska och metodiska 

förbättringarna gjorde detta möjligt. Traktorer och maskiner hade utvecklats och redskapen 
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blev allt effektivare (läs; särskilt plogen) och dessutom hade metoderna för gödsling 

förbättrats, med bl.a. konstgödsel, vilket gjorde uppodlingen effektivare.
119

  

 

Några viktiga aktörer i begynnelsen av utdikningsperioden på Gotland 

Gotlands läns hushållningssällskap (fd. Ekonomiska sällskapet, innan dess kopplat till Det 

patriotiska sällskapet) var en viktig aktör som tidigt hade anslutit sig till idéerna om utdikning 

och uppodling.
120

 Dessa arbetade aktivt för ett mer rationellt och effektivt jordbruk på ön 

redan på 1800-talet. Det var också Gotlands läns hushållningssällskap som fått den angelägna 

uppgiften att sprida den engelske ingenjören George Stephens beskrivningar och uträkningar 

beträffande de gotländska myrmarkernas beskaffenhet och lämplighet för utdikningar och 

uppodlingar (1819).
121

 Uppgifterna fördes vidare till samtliga socknar via församlingarna på 

ön, och informationen nådde även fastlandet. Gotlands myrmarker, som ansågs ha en hög 

lämplighet för denna typ av landskapsomvandling (utdikning och uppodling), lockade sedan 

ett antal inflytelserika män från fastlandet och tre av dessa män bildade det första stora 

utdikningsföretaget på Gotland 1845 - Det gotländska myrodlingsbolaget.
122

   

Svenska mosskulturföreningen var en annan tidig etablerad och betydelsefull rörelse och 

dikningsförespråkande aktör i Sverige, även specifikt vad gäller Gotlands myrmarker. 

Föreningen etablerades 1886 och upphörde i stort sett 1939 då de mer eller mindre hade spelat 

ut sig själva genom de framsteg de förberett. Föreningen strävade efter att upprätthålla rela-

tionen mellan teori/forskning och praktik. Studier har visat att den svenska mosskulturen 

genom dess främsta symbol i Svenska mosskulturföreningen inte var en unik svensk 

företeelse, utan egentligen en del av en internationell rörelse.
123

 När mosskulturen infördes i 

landet var det för att snabbt kunna öka livsmedelsproduktionen, för att akut lösa problemet 

med att skaffa mat till hungriga människor i ett fattigt Sverige. Denna kontext är viktig att 

förstå. Man kan säga att mossodlingen på sätt och vis lyckades, även om lösningen för de 

akuta problemen på andra vis också kunnat ses kortsiktiga. Klart är dock att den svenska 

mosskulturföreningen spelade stor roll och i princip också stod i centrum för den stora 

omvandlingen av Sverige - till ett modernt land.
124
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Båda nämnda sällskap var produktiva, framåtskridande och målinriktade. Deras ideologier 

vilade mot utdikningstrendens ursprung - i tankar om utveckling genom rationalisering och 

effektivisering, för att stimulera produktivitet, ekonomisk tillväxt och ökad välfärd.
125

  

 

Överheten, gotlandsbonden och allmänheten 

Den svenska mosskulturföreningen hade haft ett sommarmöte på Gotland redan den 14-16 juli 

1892 enligt uppgift från lokala dagstidningar.
 
Däri står att mötet kom att bli välbesökt även 

från allmogens håll.
126

 Detta är värt att nämna som synnerligen intressant i tiden då ämnet 

vanligtvis annars bara var något som diskuterades i vissa kretsar.
127

 Vid detta möte redovis-

ades resultat av försöksverksamheter runt om på ön, kunskaper om hur man skulle bedriva 

myrodling på ett mer vinstgivande sätt och kännedom om tidigare misslyckanden. Efter detta 

och med anledning som sannolikt också har att göra med C.A Sylvans uppsats 1892, så sköt 

dikningsverksamheten fart ordentligt runt om på ön.
128

 Härefter skedde enligt Sernander: 

… ett systematiskt utrotningskrig mot de återstående naturmyrarna.
129

 

Som enligt Sernander visar besked på: …en exploateringslust ej sällan utan gräns och sans.
130

 

Att många myrar i det närmaste skulle bli utdikade, kan hänföras till att bönder blivit attra-

herade av det snabba ekonomiska utbytet en myrlottsförsäljning skulle medföra och sålt sina 

myrlotter till utomstående intressenter, snarare än det skulle ha varit egen satsning och tilltro 

till själva myrodlingen.
131

 Detta stödjas mot att gotlandsbonden i allmänhet var omtalad som 

starkt förankrad till sin mark och bygd, väldigt traditionsbunden i sitt bruk och i allmänhet 

också var anklagade för stark konservatism. De anfördes dessutom bestämt vara emot 

utdikning av våtmarker. Den sk. överheten anklagade bönder i allmänhet, men gotlands-

bönderna i synnerhet, för att tillhöra ett skeptiskt, motsträvigt och konservativt folk.
132

 Citatet 

nedan får representera överhetens syn på gotlandsbonden.
133

 

… Men Gotlands folk, vak upp! din styrka sofver  

En tröghetens och vanans sekelsömn,  

På gammalt vis du vänder gamla tegar  

Och hatar företagsamhet och nyhet.  

besinna då att tiden har gått framåt!  

Din arm är stark; vak upp! Bryt upp din 

söfvda jord!
134
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Runt sekelskiftet 1900 kunde man dock se att en allmän skepsis förbyttes mot en näst intill 

allmän entusiasm inför utdikningarnas välsignelse - som en väg mot välfärden - för det 

gotländska jordbruket.  

 

Försöksverksamhet, staten och utbildning  

Sedan en tid bedrev Mosskulturföreningen en lokal försöksverksamhet hos intresserade 

bönder där försöksodlarna nu fick konstgödsel, men själva stod för utsäde och boskapsgödsel. 

Skörden tillföll odlaren mot att han angav en redogörelse över skörderesultaten. Försöks-

verksamheten bekräftade teorin att avvattning inte var nog, det krävdes också tillförsel av 

konstgödsel för att nå goda resultat.
135

 Tillgången på konstgödsel och användningen av denna 

ökade dramatiskt denna period. Nu hade man kunskap och resurser att odla upp myrarna 

ändamålsenligt och mellan 1890 och 1920 utdikades en mängd myrar på ön.  

I detta sammanhang bör man veta att tre fjärdedelar av utdikningarna lär ha finansierats med 

statslån.
136

 Dessa lån ansågs också vara en bidragande orsak till stegringen av utdikningarna, 

men även bildningen inom lantbruksskolor ska ha haft betydelse, då den allmänna bildnings-

nivån utvecklade intressen för utdikningarnas och myrmarkens för- och nackdelar.
137

  Här får 

man anta att de förbättrade resultaten också spreds via församlingar och hembygdsföreningar 

och byggde på optimismen kring projektens ekonomiska bäring. Men, hur tänkte man kring 

naturen, och var fanns naturskyddsförespråkarna? 

 

4.2 Hembygdsideal, naturkontrakt och naturskyddet i Sverige - 

Gotland 
 

Ideologier som kan kopplas till synen på ”hembygd” och natur 

I Europa hade nationalismen och patriotismen kring sekelskiftet 1900 ett starkt fäste. Det hade 

bland annat kommit till uttryck genom bildandet av ett antal nationalstater. Betydelsen av 

territoriet och den föreställda gemenskapen inom nationernas gränser bar upp idéerna långt in 

på 1900-talet (och än idag). Spår av detta har berörts genom det merkantila rationella 

jordbruket. Fosterlandet och fosterlandskänslan fick en innebörd som aldrig tidigare och kan 

kopplas till föreställningar om hembygden och människors hemkänsla.
138

 Carl Fries skriver:  

Sinnet för hembygden djupnar allt mera till en känsla för landskapet och häri ligger löfte 

om framtiden.
139

 

Det svenska folkhemmet var en explicit rörelse som växte fram ur dessa strömningar.
140

 Ordet 

hem var i övrigt ett av de mest laddade orden denna tid. Med ett hem menades då en mindre 

brukningsenhet på landet.
141
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I USA var nationalismen också stark, men där fanns en något annorlunda innebörd. Där hade 

exempelvis naturen och ”det vilda” uppmärksammats och fått en ny betydelse redan på 1800-

talet, som kan kopplas till nationalismen. Naturen sågs där kunna indelas likt ett mosaik-

mönster för exempelvis skydd av viss natur, och motiven för detta var närmast starkt 

lokalpatriotiska och moralfilosofiska, inte vetenskapliga.
142

 Bevekelsegrunderna rörde på så 

vis också idéer om det ”sceniska” territoriet och den nationella identiteten. De första 

nationalparkerna i USA inrättades redan under 1800-talet (Yellowstone året 1872 mfl.).
143

 

Sverige nåddes av nationalistiska idéströmningar i början av 1900-talet, också ända från USA 

(som inkluderade synen på naturen). Sverige blev det första landet i Europa att följa USA:s 

exempel med att inrätta bland annat nationalparker vilket gjordes året 1909, samma år som 

Svenska naturskyddsföreningen (SNF) bildades. I Sverige hade denna indelning av naturen 

nära koppling till den nationalromantiska eran där också den museala inriktningen var påtag-

lig. Det ”sceniska” territoriet och den nationella identiteten är på flera sätt därför närvarande 

även här. Men, samtidigt fanns också ekonomiska intressen, eftersom man också förväntade 

sig att dessa skyddade områden skulle bli turistområden.
144

  

Till moderniteten hörde tre grundläggande föreställningar om naturen. För det första, att 

naturen gick att förstå, för det andra att naturen gick att kontrollera, för det tredje att naturen 

var underordnad människan.
145

 Det skulle komma att ha betydelse för hur man hanterade 

landskapet därefter. 

Efter första världskriget förstärktes de patriotiska idéerna. Genom ”fosterlandskänslan” skulle 

länder på olika sätt bidra till upprätthållandet av den föreställda gemenskapen inom landets 

gränser. Naturen användes på olika sätt för detta syfte, lite olika även mellan länder.
146

 

Förutom moderniseringens framåtskridande och vad som kan räknas dit, hade ett natur- och 

friluftssideal börjat cirkulera i Sverige. Borgarklassens syn på landskapet hade förändrats och 

man framhöll nu landskapet som pittoreskt, som en nostalgiskt skapad scen, medan bonde-

klassen fortsatte att förknippa landskapet med arbete och möjlighet till försörjning. Idealet 

kom ur de romantiska strömningarna som också förknippas med allmogekulturen. Här tillkom 

även en slags dyrkan av ”det vilda”, den ursprungliga naturen, i nationalistisk stämning. Som 

turist blev det därför populärt att söka sig till den ”orörda naturen”.
147

  

Mitt i förvandlingen av bondesamhället till industrisamhället blev naturen som en ikon.
148

 Till 

saken hör att man nu också började anse industriorterna som osanitära och osedliga platser för 

folket. Landsbygden sågs som motsats till detta, som en plats där individens sinnen kultive-

rades. Egnahemspolitiken med inriktning på småbruk och småhus i städers ytterområden blev 

en väsentlig del i ideologin om industriorternas osundhet och friluftslivet växte fram som en 
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fostrande miljöpedagogik under första halvan av 1900-talet, även om just egnahemspolitiken 

inte har setts ge så stora avtryck på just Gotland. Turism i allmänhet blev ett viktigt inslag - 

inte bara för människors hälsa, utan också för naturens ”bevarande” och parallellt med allt 

detta började ett naturkontrakt växa fram.
149

 Kortfattat handlar naturkontraktet om ett 

förändrat sätt att se på naturen, om människans (i framförallt Västerlandet) förändrade (nya) 

förhållande till naturen samt kunskapens roll (främst den humanekologiska) för densamma. 

Nya ”regler” för naturumgänget formulerades.
150

 Tillsammans kan man säga att dessa nämnda 

strömningar, som även verkade politiskt, fungerade som metoder för nationell mobilisering.
151

  

 

Naturskyddet i Sverige  

I landet fanns det spår av idéarvet från romantikens civilisationskritik besläktad med natur-

nationalromantiken, vilket på flera sätt följde med och blev viktigt även under 1900-talet.
152

 

Detta uppfångades bland annat av en framväxande naturskyddsopinion. Naturskydds-

opinionen har uppfattats växa fram nationellt i Sverige och lokalt på Gotland, med både 

likheter och skillnader.
153

 

Naturskyddsförespråkare hade nationellt börjat organisera sig i ett tunt skikt av vetenskapligt 

orienterade människor redan i slutet av 1800-talets Sverige, vilket förbund kan ses som en 

direkt följd av moderniseringens framfart i landskapen. Den natur som fascinerade natur-

skyddsförespråkarna var i första hand ”vildmarken”, som också blev ett positivt ord med 

särskilt värde.
154

 Detta har dock visat sig, inte handla om myrmarkerna, som annars mycket 

väl hade kunnat falla inom ramen för det som samtida ansågs vara ”den vilda naturen”. Här 

visar studien i det närmaste det motsatta; att naturskyddets ideologier väl invaggade i moder-

niseringens symbolik av framgång och välfärd genom rationalitet, effektivitet och ekonomisk 

vinning, snarare bidrog till att dessa marker hanterades som de gjorde (Lina myr är ett 

exempel).
155

 Detta fenomen kommer att bli tydligare framledes i uppsatsen. Naturskyddet var 

dock splittrat i frågan om myrmarkernas värdering, vilket också kan exemplifieras i fallet 

Lina myr.
156

  

För det första ville det svenska naturskyddet enligt sina grundprinciper inte framstå som 

motståndare till moderniseringen  för det andra ville de se inte stöta sig med förespråkare för 

moderniseringens framfart. Naturskyddsarbetet borde så ske
157

:  
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… så att praktiska och ekonomiska intressen ej träddes för när. Såväl områden som enstaka 

föremål av större intresse borde kunna skyddas utan nämnvärda ekonomiska uppoffring-

ar.
158

  

Med andra ord indikerar detta det som Ödmann et. al. också säger, att det svenska 

naturskyddet hade ett inbyggt ”förbehåll”, vilket likställas med skydd för naturen om det 

saknas annat ekonomiskt intresse.
159

 Våtmarkerna stimulerade klart ett ekonomiskt intresse! 

Detta insåg även naturskyddet. Så pass tydligt att exploateringen av myrmarkerna inte 

egentligen ifrågasattes förrän långt senare, då många värdefulla marker redan blivit 

utraderade. Förbehållet jag här talar om har visat sig vara tydligt redan vid den första 

naturskyddslagstiftningen 1909
160

, där man utgick från den industriella exploateringens 

självklara prioritet, vilket sedan också varit tydligt i praktiken (ang. exempelvis exploa-

teringen av Nationalparken Stora Sjöfallet).
161

 I Ödmann et al. beskrivs detta naturskydd med 

förbehåll genom dessa ord:  

Den industriella exploateringen och det materiella framåtskridandet var det viktiga. 

Naturens exploatering legitimerades genom omsorgen om medborgarnas välfärd.
162

 

I en inventering av Gotlands myrmarker på 1980-talet och kopplat till de tidigare omfattande 

utdikningarna, ses följande ord i inledningen, i jämförelse: 

Stora naturvärden har därvid spolierats, samtidigt som den nyvunna åkerarealen bidragit 

till bygdens försörjning och fortlevnad.
163

 

De båda citaten speglar ett samhällsutvecklingsutsnitt och hur det sedan också upplevts och 

tolkats. Detta bör dock ses i en helhet av den kris som landet befann sig i, där befolkningsök-

ningen var omfattande och behovet av åkermark stort - för att öka livsmedelsförsörjningen, 

även om befolkningsökningen inom den studerade perioden sen skulle visa sig skulle avta.
164

  

Enligt Ödmann et al. förekom det inte från början någon övergripande diskussion av veten-

skaplig eller moralisk karaktär rörande människans förhållande till naturen. Naturskyddarna 

hade inledningsvis i industristatens välfärdssamhälle löst konflikten mellan exploateringen 

och naturens skyddande genom att helt sonika intressera sig för återstående rester. Ett syfte 

som återses i naturskyddets grundtankar var ”att från undergång rädda något av vad som ännu 

står att rädda av ursprunglig natur”.
165

 I täten för naturskyddet fanns framförallt fyra auktori-
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teter, med delvis olika ståndpunkter.
166

 Det gemensamma var att de hyllade det materiella 

framåtskridandet som rätta måttstocken för landets utveckling. I övrigt föreslogs de museala 

inordningarna av naturen med närmare anknytning antingen till patriotismen, nationalistisk 

eller lokalpatriotisk, eller som vetenskapliga referensområden, utifrån det egna intresset eller 

också kopplat till det utbredda ”nyttotänket”.
167

  

Fram på 1920- och 1930-talen växte ett mer dynamiskt naturskyddsperspektiv fram. Här blev 

det tydligare hur man avsåg bevara naturen med anknytning till att aktivt upprätthålla 

representativa områden, av liknande skäl som ovan. Kopplat till detta framhölls det sociala 

skälet för naturskyddet och landskapsvården tydligare och det praktisk-ekonomiska 

naturskyddet tilltog i sin styrka.
168

 Trots detta, togs det fortfarande inte nämnvärt hänsyn till 

naturskyddet (naturskyddet med bevarandesyfte var juridiskt svagt och även i politiken ännu 

inte tillräckligt starkt, men frågorna uppmärksammades). Utarmningen av naturen fortsatte.
169

 

Naturskyddsföreningen och Hembygdsförbundet samverkade centralt i Stockholm under en 

tid, där de från början också hade ett gemensamt kansli, men på 1930-talet verkar dessa ha 

delat på sig av olika skäl.
170

 Sannolikt är att denna delning har ett samband med den skarpare 

naturskyddsprofilen. Till följd därav kom i alla fall Arvid Ohlsson (tidigare nämnd och som i 

denna studie representerar naturskyddets lokala och privata debatt om Lina myr på Gotland) 

att föra naturskyddets talan på ön. Så småningom blev han länsombud på Gotland för Svenska 

naturskyddsföreningen. Det var innan naturvårdsbyråkratin och naturvårdsdirektörernas tid, 

då naturvården fortfarande drevs på ideell basis.
171

 Intresset specifikt för den gotländska 

naturen har i sig självt gamla anor.  Redan långt före bildandet av Svenska naturskydds-

föreningen SNF (1909) fanns det föregångsmän inom naturvården förankrade på ön.
172

  

 

4.3 Sammanfattande om moderniseringens bärande tankegångar 
 

Föreställningen om ett ekonomiskt bärkraftigt landskap och säkrad framtid 

De globala idéerna om utveckling och välfärd med ekonomiska drivkrafter och en vision om 

en säkrad framtid spreds från kontinenten till Sverige. Fokuset var ett produktionsrikt 

jordbruk. Våt- och myrmarker blev till följd därav under en kort tid nedvärderade och det 

traditionella bruket kring dessa marker ansågs alltmer omodernt. Våtmarkerna skulle 

användas på ett rationellt sätt och skulle inte ligga som obrukad och ”onyttig” mark.
173
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Moderniseringens utveckling kan följas genom studiet av utdikningar och uppodlingar av 

myrmarker. Utdikningar och uppodling av myrmarker under 1800-talet och första hälften av 

1900-talet kan emellertid ses ur flera perspektiv. Först och främst kan konstateras att de 

utgjorde en omfattande praktik i landskapet till följd av moderniseringen inom jordbruket, 

men att utdikning och uppodling inte var något isolerat eller temporärt fenomen. De största 

ingreppen skedde så sent som för 100 år sedan. Utdikningarna i Sverige, vilket också jämförts 

internationellt, vittnar om idéer kring att aktivt utvinna mer åkermark, för att (enligt 

argumenten) svara upp mot ett ökande behov av livsmedel hos den samtida ökande befolk-

ningsmängden. Sedan var det möjligt att argumentera för utdikningsverksamheter med 

anknytning till sysselsättningsfrågor; både gällande att befolkningen generellt ökat och 

behövde sysselsättning, men också vad gällande att hålla människor kvar på landsbygden (läs; 

för att uppnå ekonomisk bärkraftighet i landskapet).
174

 Det var överhuvudtaget vanligt att 

ekonomiska argument framhävdes i samband med att dessa landskapsomvandlingar skulle 

ske.
175

 I Sverige drogs därtill flera riktlinjer upp för småbrukarna mellan 1890 och 1940 

samtidigt som regeringen försökte stoppa emigrationen från landsbygden. Emigration och 

flytt från landsbygden till tätorter väckte stor uppmärksamhet och oro bland landets politiker 

och debattörer.
176

  

Det rationella jordbruket intog en starkt framåtskridande riktning i landet och många 

myrmarker uppodlades till åkermark framförallt under 1800- och 1900-talen.
177

 De tekniska 

och metodiska framstegen fortskred och ganska snart (redan på första halvan av 1800-talet) 

började också olika framtidsvisioner bildas om Gotland. Dessa uppbars främst av diknings-

intressenter utom Gotland.
178

 Berättelsen om Gotlands myrmarker med olika visioner om 

ekonomiskt bärkraftiga företag och ett utökat åkerbruk med skisser, uträkningar och diskuss-

ioner har alltså kunnat spåras till 1800-talet. Sedan länge hade Gotlands myrmarker och 

utdikningar av dessa diskuterats, i synnerhet i vissa kretsar.
 
Man menade att dessa hade 

synnerligen bra förutsättningar och karaktär för att uppodlas och de skulle ge enorma vinster 

både inom och utom regionen, då skördarna också skulle räcka till export.
179

 Under 1800-talet 

formas således den diskurs som skulle bli den dominerande långt in på 1900-talet - diskursen 

om det rationella jordbruket, med dess dikningspraktik - i stark modern tappning.  

Gällande det svenska naturskyddet bör man känna till och komma ihåg att de i princip inte var 

emot industrialiseringen och exploateringen av naturen, utan på sätt och vis samarbetade för 

utvecklingen i denna riktning som den tog, även om studier (liksom även denna) visar på att 

det rådde skiljaktigheter inom opinionen.
180

 Ödmann et. al. talar om det rationella jordbruket 

och naturskyddet som ”enade” kring utvecklingen. I nästa kapitel belyses naturskyddets 

inomdiskursiva problematik närmare, där också dess utveckling framledes ges mer utrymme.  
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5 Lina myr 
I detta kapitel förenas delar av tidigare forskning med det som framkommit i denna studie. 

Efter en inledning beskrivs något om Lina myrs natur och människans relation till myren före 

utdikningar ägde rum. Vidare presenteras Lina myrs problematik och förändringar från början 

av 1900-talet fram till 1960-talet. Kapitlet övergår i en diskursanalys där debatten om Lina 

myr mellan framförallt dikningsförespråkare och naturskyddsidkare mellan åren 1920 till 

1960 är i fokus. Den diskursiva maktordningen beskrivs och exemplifieras och olika 

(re)presentationer av myren genom de gotländska dagstidningarna skildras. Diskursanalysen, 

vilken utgår från jordbrukets och naturskyddets olika intressen och idéer, bygger vidare på en 

förklaringsmodell kring moderniseringen med hjälp av de tre diskursiva riktningarna som 

använts i analysverktyget; modernitet och rationalitet, naturskydd och bevarande, samt 

hembygd och hemkänsla. För en mer utförlig beskrivning av Lina myr ur geologisk och växt-

ekologisk inriktning se framförallt Rutger Sernander (1939, 1941).
181

 För en utförlig 

beskrivning av ”striden” om Lina myr se Arvid Ohlsson (1961).
182

 

Bonden känner sin rätt till jorden och vill fritt bruka den alldeles som hans förfäder gjort 

genom århundraden.”… ”Fattar han däremot markens värde ur naturskyddssynpunkt men 

ändock, med god ekonomi och mot bättre vetande, offrar den för snöd vinnings skull, då är 

han ju visserligen vandal. Men hur ofta blir det ändå inte så att de ekonomiska faktorerna 

inom jordbruk och näringsliv får bli det utslagsgivande. Vem ska då inte träda emellan om 

icke samhället självt, såvida vi nu inte vill se de sista fågelsjöarna i vårt land förvandlade 

till rapsåkrar, våra lövängar till kulturbeten, våra kustklintar till stenbrott, och hur våra 

sällsyntaste växter och djur försvinner och dör ut för alla tider, genom att vi inte anser oss 

ha råd att låta dem behålla en enda fristad i våra allt mer utplundrade vildmarker?
183

 

Citatet ovan refererar till den stora utdikningsperioden som gjorde allt större ingrepp i 

Gotlands natur in på 1900-talet. Mannen bakom citatet är Arvid Ohlsson och finns med i hans 

bok Lina myr (1961).
184

 Lägg märke till hur Ohlsson refererar till tidigare generationers bruk 

av myren; hur här ekonomiska intressen sätts i samband med människors girighet mot 

naturen; hur han föreslår statens inträdan; samt hur han också benämner känd kultiverad mark 

som vildmark.  

För inte så länge sedan var Lina myr en av Sveriges största och rikaste våtmarker (rik på väx-

ter, djur och i synnerhet både arter och individer fåglar), innan den drastiskt och omfattande 

utdikades och uppodlades till åkermark, med start 1947. Före den stora utdikningsperioden 

började på Gotland under 1800-talet, var Lina myr med sina ca. 920 hektar en av Gotlands 

totalt tolv jättemyrar. Då Lina myr utdikades var denna den enda kvarvarande av dessa. Alla 

de andra hade utdikats allt eftersom.
185
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Med sina cirka hundra arter häckningsfåglar var Lina myr innan utdikningarna en uppmärk-

sammad och populär fågellokal, men det var inte det enda som gjorde Lina myr unik. Här 

fanns även, som tidigare nämnts, den sällsynta tall-vass-savannen och det unika med myrens 

geologiska lutning som skapade ett hög- respektive lågkärr, och därtill andra växt-ekologiska 

särskildheter. I Lina myr fanns dessutom två träsk (klarvattensjöar) med särskilt goda förut-

sättningar för växt-, djur- och människolivet vid myren.
186

  Lina träsk (också kallad Flatmen) 

samt Råby träsk. Vetskapen om det unika med Lina myr sträckte sig utanför både Gotlands 

och Sveriges gränser och av många kallades myren för ”Gotlands stora vildmyr”.
187

 Att man 

betraktade myren som vild hör dock inte nödvändigtvis ihop med att den inte skulle ha varit 

kultiverad, utan snarare med vad man förknippade med ordet ”vild” och ”vildmark” och hur 

man värderade marken därefter.”Det vilda” kunde anses som det ”naturliga” och motsvara 

natursköna områden, och var i huvudsak positivt laddade begrepp, som kunde tillskrivas 

särskilt värde.
188

  

För att säga något om den historiska kultivering av Lina myr som förelåg har studier visat att 

myren utnyttjats av människan på olika sätt under många hundra år, egentligen så långt 

tillbaka som till stenåldern.
189

 Starrkärrens produktion av bete och hö för järnåldersfolk har 

exempelvis också länge varit känt.
190

 Här vid Lina myr bedrevs ett småskaligt jordbruk ända 

fram till de första utdikningarna, där jakt och fiske var självklara inslag, och där agen var 

vanlig och användes som både foder till boskap och takläggningsmaterial.
191

 Arvid Ohlsson, 

som själv bodde granne med Lina myr, var bonde i bygden och hade mark i myren under 

förändringarnas tid (här menat de första decennierna av 1900-talet), beskriver en syn på 

myren innan utdikningen så här:  

Som en stor ångande grässlätt omramad av en gammal, rik kulturbygds olika markytor 

såsom åker, ängs- och hagmarker låg den gamla vildmyren där, orörd och svåråtkomlig 

mitt i det östgotländska bondelandskapet. Sedan många hundra år hade ej någon större 

förändring inträffat i den omgivande bygdens utformning.
192
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Något om Lina myrs utvecklingshistoria 

Lina myrs geologiska utvecklingshistoria börjar med att Litorinahavet drar sig tillbaka ca. 

3000 f. Kr. En vik bildas som sedan blir en sjö med ett inlopp direkt från Östersjön. De första 

människorna (från stenåldern) bosätter sig här. Sakta växer sedan sjön igen, för att så sent som 

in på 1900-talet bara ha två klarvattenområden kvar - Råby träsk och Flatmen (senare Line 

träsk). Resterande igenvuxen mark utvecklades i sitt naturliga förlopp till myrmark.
193

  Så här 

beskriver Sernander förloppet: 

Havsviken, som en sänkning under Litorinatiden sköt in över den gamla insjö, vid vars 

strand de kanske första gotlänningarne slagit sig ner, blev genom landhöjningen under 

atlanticum åter en insjö, vars bäcken en kraftig vegetation med mycket kalkavsättande 

alger utfyllde med mäktiga bäddar av sjökalk. Slutet av perioden och subborealen 

överdrogo dessa, vilka liksom den första insjöns kalkavsättning till följd av de rådande 

vindriktningarne blivit ansenligare mot väster och sydväst, med en lågmyrs torvbildande 

starrar, agar och vassar. Lina myr var bildad, dess sjökalk och torv registrera sedan 

klimatets och vegetationens historia för de sista 4000 åren fram till vår egen tid.194 

Linemyr, som myren också tidigare kallats, hade närmare sekelskiftet 1900 nått det torraste 

stadiet av en myrs utveckling. Den största delen då bevuxen med vegetation, med dominans 

av ett antal starr- och gräsarter. I mittenpartierna finns ett skikt bladvass (Phragmites) i den 

övriga sk. kärrängen. Människans slåtter höll vassen borta från de mer perifera delarna.
195

 

Ändrade kulturförhållanden med inställd slåtter och anomalier i de årliga vattenstånds-

växlingarna, samt ökad näringslivstillgång genom vattnet som sköljde in i Lina myr till följd 

av andra myrars utdikningar bidrog till att vassen med tiden fick alltmer dominans i myren.
196

 

 

Myr och träsk 

Myr är inget entydigt begrepp. Som naturtyp är det en våtmark.
197

 Du Rietz (1949) utforskade 

den svenska myrvegetationen och utgår från att myr ska vara ett samlingsnamn för kärr och 

mossar.
198

 De gotländska myrarna bedöms i sitt naturliga outdikade tillstånd närmare bestämt 

varit kärr (el. ett mellanting mellan kärr och sjö) och många kallades de för ”igenväxnings-

myrar”, ordet myntat av Sernander.
199

 I myrarna ingick ofta träsk, som på Gotland hade en 

annan innebörd än i övriga landet. Träsk på Gotland är mer att betrakta som en öppen sjö, än 

vad man kallar träsk i övriga Sverige. (Detta ställde till problem bl.a. när vattenlagsstiftningen 

skulle tillämpas i Lina myr i samband med utdikningsdilemmat, framförallt under 1940- och 

1950-talen.).
200

 Med myr idag är det vanligt att man menar dessa förändrade och uppodlade 

myrmarker, som mer eller mindre används som åkermark, beroende på hur sanka de är.  
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Lina myr före utdikning och uppodling 

 

Lina myr 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Den större kartan visar en detaljerad dokumentation av Lina myrs vegetation före utdikningen, uppförd 

1941 av Bertil J.O. Wahlin.  Denna karta har kompletterats av Arvid Ohlsson (1961), med sockengränserna för 

Vallstena, Gothem, Hörsne och Bara socken. Källa: Ohlsson (1961 s. 10). Se bilaga 1 för kopia av originalet. Den 

lilla invikta kartan uppe till höger illustrerar dels våtmarkerna (blåa fält) innan utdikningarna hade påbörjats på 

Gotland (motsvarande ca.1750-talet) samt pekar ut var Lina myr geografiskt hör hemma i det dåtida gotländska 

våtmarkslandskapet. Pilarna är kompletterade detta arbete. Kartorna kan betraktas utifrån att de återspeglar 

naturvetenskapen. Källa & tillstånd: Länsstyrelsen på Gotland, samt Stefan Ene, Stockholms Universitet. (För mer 

detaljerad kartbeskrivning av jord- och bergarter, se Munthe et. al. (1925) s. 41 samt Pettersson et al. (1946) s. 15. 

Karta angående havslinjens förändring och Lina myrs utvecklingssammanhang se karta Munthe et al. (1925) s.73) 
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5.1 Människan och myren  
Människan och myren har en mångtusenårig relation. Våt- och myrmarker är natur- och 

landskapstyper som länge varit rika på naturliv, djur- och fågelliv, vilket människan inte varit 

sen med att nyttja på olika sätt.
201

 Utdikning och uppodling av mark är ett fenomen som 

förmodligen pågått lika långt tillbaka som relationen mellan människa och myr, men längre 

tillbaka har det framförallt handlat om små utdikningsprojekt av jordbrukare där man 

förvandlade våtmarker för det egna bruket. Andra sammanhang för mindre utdikningar kunde 

vara då myrmarker ingick i olika skiftesreformer. När Hörsne vid Lina myr ingick i laga skifte 

1876 innebar det exempelvis att gårdarna fick sammanhängande skiften i myren, vilket fick 

följden att många grävde nya gränsdiken och tvärdiken ner till Gothemsån.
202

  

Under 1800-talet användes myrmarkerna på Gotland framförallt som jakt- och fiskemarker, 

men de tjänade också med foder till djuren och ag till agtaken. Årligen, vid vårsäsongen då 

snön smälte av och snö och ismassor letade sig ner längs med vattennätet i dess kanaler och 

åar och sedan ut i havet, var höjdpunkten för fisket. På vägen passerade vattnet myrarna som 

också fungerade som viktiga vattenreservoarer för vattenflödet. Då fanns det tillräckligt 

mycket vatten i myrarna för att iden (som hade ett särskilt bestånd i Lina myr) skulle vandra 

upp motströms, och på sina ”lekplatser” sedan lätt fångas. På högsommaren fångades också 

fisk, men i det då lägre vattenståndet, eller i de öppna träsken. Andjakt var en annan vanlig 

aktivitet kring myrmarkerna, för föda och försörjning men även med anknytning till 

människors (läs; männens) nöje och fritidssysselsättning.
203

  

Man kan säga att ag, starrgräs, and och id var människans huvudsakliga ”lön” i myren ända in 

på 1900-talets början. Förutom detta var myrens rikedom dess flora och fauna, som i 

allmänhet också gjorde just den gotländska myren till en av de intressantaste delarna i den 

gotländska naturen.
204

  

I början av 1900-talet kunde djuren på gårdarna som då fanns, till skillnad mot de senare 

förädlade raserna, fortfarande utfodras med starrgräset, och det var väl nyttjad mark av de 

som hade en ägolott i en myr.
205

 Agen, som förutom till foder också användes som 

takläggningsmaterial, var vanlig på Gotland och tillhörde det traditionella bruket ännu vid 

sent 1800-tal och början av 1900-talet, och utgjorde ännu då en betydelsefull nytta av 

myrmarken just på Gotland - i synnerhet vid Lina myr.
206
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 5.2 Lina myr i teori och praktik från sent 1800-tal till 1960 
Av kapitel fyra framgår att den mentala föreställningen av Lina myr som utdikad och 

uppodlad förmodligen existerat redan i slutet på 1800-talet och bara var en bland alla andra av 

Gotlands omtalade myrmarker för detta syfte. Lina myr har inte påträffats som något 

undantag från utdikningsintressenters perspektiv, även om myren kunde betraktas som 

alldeles särskilt unik i sitt slag på många sätt (tidigare beskrivet).
207

 Med följande fråge-

ställningar har jag orienterat mig vidare i mitt material. 

Hur ska vi förstå varför Lina myr utdikades, och det trots dess unikhet?  

Kan Lina myrs utdikning förklaras endast genom att hänvisa till dåtida samhällstrend? 

Vad påträffas vara/bli Lina myrs problematik i det fysiska och mänskliga landskapet?  

Hur såg debatten ut? Vem eller vilka var involverade i debatten? Vilka var intressena, 

drivkrafter, motiv och argument för och emot utdikning av Lina myr? 

Om nu naturskyddet var involverade i debatten om Lina myr, både privat, lokalt, nationellt 

och offentligt, hur resonerade de och var befann de sig - inför och när Lina myr utdikades?   

 

Förändringar i början av 1900-talet som påverkade Lina myr 

Där utdikningsföretagen hade gått fram på Gotland i slutet på 1800-talet och början på 1900-

talet hade förutom de konkreta landskapsomvandlingarna av många myrmarker till åkermark, 

även många kvarnar och sågar längs med åsystemets väg raserats. De ersattes med andra 

kraftkällor än det som sedan så länge använts - vattnet. Istället ville man nu använda sig av 

ångkraft och råoljemotorer, då sågar och kvarnar hade bedömts värdelösa.
208

 Samtidigt 

övergavs då fördämningar (typ dammar i närheten av kvarnarna som fungerat som uppsam-

lingshål.). Genom att dessa fördämningar inte fortsatte att underhållas och övergavs växte de 

också igen, vilka annars haft den viktiga funktionen av att ha tagit hand om vattnet från 

vårfloden i de äldre kvarnarnas och sågarnas omgivning.
209

  

Industrialiseringen var på framåtmarsch i Sverige. Även det skulle man få känna av i Lina 

myrbygden. Ett industribygge planerades och byggdes upp vid Lina myr utifrån att man 

tänkte sig att torvbricketter skulle produceras. Torvfabriksbolaget bildades 1913 och ledande 

för detta projekt var framförallt initiativtagare utanför Gotland. Ingenjörer från England till-

kallades och arbetare/rallare från både Värmland och andra ställen slussades till Lina myr på 

Gotland för att bygga upp denna industri. Bland annat skeppades också en disponentvilla från 

Lidingö (finns fortfarande på plats och är bebodd).  Första världskriget bröt dock ut, och 

omgående kallades folk hem varifrån de kommit. Torvfabriken kom aldrig i bruk utan hela 

verksamheten lades ner. Istället såldes nu delarna av industrin på den européiska marknaden. 

Endast några rester av denna industris grund går att finna vid Lina myr idag.
210
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Tillbaka till utdikningarna kring Lina myr. Sekelskiftets förändringar i det gotländska land-

skapets vattennät gav, närmande 1920-talet, märkbara konsekvenser för Lina myr och männi-

skorna i bygden. I och med de många andra utdikningarna samt övriga förändringar längst 

med åsystemet, hade vattenbelastningen ökat på Lina myr. Det större vattenflödet än normalt 

gjorde dels att mindre mark gick att bruka (marken blev sankare alt. lades under vatten/ 

översvämmades), dels att viss mängd jord praktiskt taget också flöt bort med vattnet. Lina 

myr låg geografiskt särskilt känsligt till eftersom den myren var sista anhalten för vår- och 

höstfloder, innan Storsund och Östersjön i öster tog vid.
211

  

En 92-årig man och fd. bonde från en närliggandes socken, fick frågan av mig under tiden jag 

skrev på detta arbete, om vad han mindes från Lina myr debatten mellan åren 1920-1960. Han 

svarade kortfattat:  

Ja, det var ju inte så kul för böndar... att se sin jord försvinne.
212

  

Samtidigt hade agen som tidigare varit en värdefull och lönsam tillgång på myren, börjat 

anses som omodern. Materialet till tak samt tillvägagångssättet som krävdes i hanteringen av 

agen ansågs inte tillräckligt rationellt i tiden som var.
213

 Jordbrukets utveckling blev ett hot 

mot agen och agtakens existens (liksom det i samma veva blev ett hot mot starrmyren). 1930- 

talets ekonomiska kris närmade sig och många i Lina myr bygden började förstå att Lina myr 

halkade efter i utvecklingen i jämförelse med andra utdikade myrars nyvunna avkastning på 

Gotland. På andra håll där man utdikat myrar hade förhållandena nu blivit bättre med åren, då 

teknik och metoder hade utvecklats och i synnerhet då konstgödslingen haft sitt genomslag.
214

 

Det rationella jordbruket blev påtagligt närvarande i människornas mentala föreställning om 

hur det i tiden borde vara.  

Ideologi och verklighet möttes här kan man säga. Effektiviseringen av andra myrmarker och 

övriga förändringar inom det traditionella bruket hade följaktligen ”felbelastat” andra delar av 

landskapet (här: Lina myr). Lina myr och markägarna i bygden stod nu inför det faktum att på 

något sätt hantera (läs även: värdera och bedöma) det ökade vattenflödet i myren. Här blir två 

ytterligare frågor intressanta: Vem/vilka ges företräde att avgöra hur denna mark ska 

värderas? Samt, vad/ vem eller vilka bestämmer det? 
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5.2.1 Utdikningsdebattens begynnelse 
 

Diskursordningen mellan det rationella jordbruket och naturskyddet  

Diskursen om det rationella jordbruket med en stark dikningspraktik formades i Sverige redan 

under 1800-talet. Moderniseringen gjorde snabba framsteg som på många sätt gjorde avtryck i 

landskapet. En annan diskurs som skulle växa fram, med sina rötter från slutet av 1800-talet, 

var naturskyddsdiskursen. Naturskyddsdiskursen kan ses som en motreaktion till det rationella 

jordbruket och moderniseringens framfart i landskapen. Man reagerade bland annat på 

moderniseringens allt hänsynslösare framfart mot våt- och myrmarkerna som värdefull natur-

typ. Redan här hade man också uppmärksammat det antågande hotet mot Lina myr.
215

 I slutet 

av 1800-talet bildades de första ansatserna till naturskyddet som sedan blev viktiga teman för 

naturskyddet och även i argumentationen kring Lina myr.
216

 Kring sekelskiftet 1900 kan man 

med vetskap om detta säga att det finns förespråkare men också potentiella motståndare till 

utdikningspraktiken, i synnerhet vad gällande Gotlands myrmarker och ytterst även Lina myr.   

Kortfattat om de två olika diskurserna: Utdikningspraktiken var en rörelse inom det rationella 

jordbruket som med uppfinningar och kraftansträngningar sökte utveckling, ekonomisk 

bärkraftighet och vinning; med det produktiva jordbruket som medel för rationellare och 

effektivare utnyttjandet av naturresurser, med siktet inställt på välstånd. Här fanns även inslag 

av patriotismen och den föreställda gemenskapen inom nationen, och att dikningsarbetet 

motsvarade nationens bästa
217

 i en tid då nationalstaternas kraft tilltog i styrka. Det rationella 

jordbruket med den specifika utdikningspraktiken hade tillräckligt med legitimitet, ansågs 

vara den ”rätta” utvecklingen, och kunde sannolikt också därför inta landskapet på det sätt 

fenomenet utdikningarna gjorde. 

Naturskyddsdiskursen som motrörelse arbetade bland annat för bevarandet av återstående 

värdefull natur. De aktiva inom denna diskurs var från början ett tunt skikt av vetenskapsmän, 

vilka främst arbetade på den vetenskapliga arenan och i olika föreningssammanhang. 

Drivkrafterna inom naturskyddsdiskursen var dels enskilda naturintressen, och forskningen, 

men även här ses värderingar som kan kopplas till nationalismen, patriotismen och 

gemensamt föreställda visioner, men istället kring teman som naturen uppbar. Exempel: inom 

denna diskurs, om skydd och bevarande av natur; att det skulle ämna framtida studier 

och/eller upplevelser för kommande generationer; och bevara det karakteristiska ”unika” för 

varje landskap (den administrativa indelningen i Sverige) länkat till det sceniska Sverige.
218

  

När vi kommer till 1920-talet är den diskursiva ordningen med det rationella jordbrukets 

dominans påtaglig. Det har också kunnat återspeglas i Gotlands dagstidningar på olika sätt, 

både till innehåll och antalet artiklar i ämnet avseende de båda diskurserna.
219

 Totalt sett över 

1920-talets decennium kan man ändock säga att artiklarna är att betrakta som få till antalet i 

jämförelse med som skulle visa sig framöver. Men, innan vi ska få en närmare inblick i redo-
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visningen av tidningsartiklarna, inkl. diskurserna och de tre diskursiva riktningarna med dess 

understrukturer
220

, så ska vi titta närmare på utdikningstankarna i Lina myr runt 1920-talet. 

 

Debatten i Lina myr i början på 1920-talet – med sikte på utdikningspraktik 

Det skulle dröja något decennium in på 1900-talet innan en någon påtaglig debatt om Lina 

myr skulle börja ta form, närmare bestämt runt 1920-talet. Det var efter det att många av 

bygdens bönder hade anslutit sig till utdikningsidéerna. Då var Lina myr den enda 

kvarvarande av de tolv jättemyrar som tidigare funnits på Gotland.
221

  

Arvid Ohlsson refererar till Johan Larsson vid Buters222
: 

Det var i början på 1920-talet som de tankarna föddes. Vi utsåg då f häradsdomaren Petter 

Andersson vid Anninge till ordförande och ville att han skulle ordna en lista som 

myrägarna skrev på. Listan skulle innebära en förbindelse för påskrivaren att betala 10 kr 

per tunnland för den mark han ägde till en uppresning av de gamla landkanalerna, 

kompletterat med ett billigt avlopp ned till Råby träsk. Men ’Anningen’ gjorde ingenting åt 

saken. Lät den bara falla i glömska. Jag tror det var för att hans gode vän ’Massarven’ inte 

ville vara med på någon utdikning i Lina myr. ’Massarven’ ägde nämligen tillräckligt med 

odlad myrmark förut i Tall- och Holmmyrarna. Kanske berodde det också på att ’Anning-

en’ hade en hel del med AB Lina myr att göra”… ”då ägde omkring 1000 tunnland av Lina 

myrs område. Säkerligen var detta bolag ej heller intresserat av att någon vattenreglering 

kom till stånd på myren. Den saken skulle vi ju senare komma att få veta av.
223

 

Citatet beskriver hur en bygdebo vill minnas att tankarna om utdikning kan härledas till 

början av 1920-talet. Här beskrivs också en annan problematik; hur ägandet av markareal 

verkar ha kunnat vara avgörande i frågan om att få till stånd en fortsättning och beslut 

angående utdikning eller ej. Om citatet får leda oss här, så ägde Massarven och Lina myr AB 

”tillräckligt” för att de själva skulle vara nöjda och någon som var kompis med någon fick bli 

bärande av makten om beslutanderätt i frågan, som markägarna än så länge själva bar.  

Vid en närmare eftersökning till denna studie har inte någon formell ansökan om något 

utdikningsföretagande kunnat spåras.
224

 Även om man i en dagstidning från 1959 hävdar att 

en ansökan fullföljts och också tillbakavisats med hänvisning till id- och kräftfisket som 

naturresurs, så verkar inte det vara fallet.
225

 Med anledning av att någon ansökan trots allt inte 

kunnat gå att spåra, finns det anledning att tro att detta utdikningsföretagande stannade vid 

tanke och en inledande namninsamling, precis som Ohlsson genom tidigare citat av Larsson 

också indikerar.  
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5.2.2 Översiktlig historik av dikningsinitiativ och praktik mellan 1920-1960 
Dikningsföretagandet var det som förändrade Lina myr från våtmark till odlingslandskap. 

Härmed följer en översiktlig beskrivning över dikningsinitiativen i myren:  

Det första initiativet på 1920-talet stannade sannolikt vid tanke och en namninsamling som 

ovan beskrivits. År 1927 gjordes den första påträffade syneförrättningen (ansökan) enligt 

vattenlagen, med ett förslag om fullständig torrläggning av myren. Företagets namn: Lina 

myrs torrläggningsföretag av år 1930.
226

 Syneförrättningen avslutades dock tidigare, 1929. 

Vattendomstolens dom som fastställdes av Vattenöverdomstolen förklarade att företaget 

skulle kunna möta laga hinder, bl.a. eftersom stor skada genom en utdikning skulle medföras 

på fisket, och avslog därmed denna ansökan.
227

 Detta bekräftar att fisket var en betydelsefull 

naturresurs inom jordbruket.
228

 Id- och kräftfiskare verkade ha kunnat påverka beslutet genom 

att hävda att beståndet allvarligt skulle skadas om en utdikning genomfördes.
229

  

Ny ansökan om utdikning ställdes 1936 och avslutades 1937, vilken föreslog en ofullständig 

utdikning. Företagets namn: Lina myrs torrläggningsföretag av år 1937.
230

 Denna förrättning 

återremitterades dock från Vattenöverdomstolen, och när fallet förlöpt till detta steg visade sig 

sökanden också dra tillbaka sin ansökan.
231

 Vid frågan om Lina myrs dikning 1936 

aktualiserades samtidigt de kvarvarande myrarnas och träskens öde.
232

 Men hela denna 

företagsprocess har omtalats som märklig på flera vis. Inget blev riktigt klarlagt och 

utdikningsdebatten följde under ytan flera år.
233

  

År 1939 beviljades statsbidrag till utredning om eventuell inlösning av Lina myr. Denna 

utredning låg sedan till grund för en 1943 års avslutad syneförrättning, vilken sedan skulle 

dröja fram till 1947 innan den slutligen fastställdes av Vattendomstolen. Företagets namn: 

Lina myrs regleringsföretag av år 1943.
234

 Det blev aldrig någon statsinlösning av Lina myr. 

Myren utdikades istället för första gången och omfattande till följd av fastställandet av 1943 

års regleringsföretag. Landskapet mötte en period i historien med stor förändring för både 

växter, djur (i synnerhet fågellivet) och människorna förstås i bygden.
235

 

Året 1951 medgavs ändringar i tidigare avdikningsplan, till följd att man bl.a. också byggde 

en damm i Gothemsån. Föreliggande förrättning söktes år 1952 och i väntan på att detta 

ärende skulle avslutas verkställdes en genomgripande rensning (av diken och Gothemsån) 
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enligt 1943 års förslag under år 1954.
236

 Närmaste påföljande utdikning av myren skulle ske 

med Lina myrs vattenavledningsföretag året 1958.
237

 På detta följde flera utdikningar, 

fördjupningar i spåren av de tidigare. Den sista större utdikningen skedde året 1973 för att 

sedan fullföljas med ytterligare rensningar med ca. 10 års mellanrum. (Nyligen är en genom-

gripande rensning av Gothemsåns förgreningar exempelvis genomförd).  

 

5.3 Diskursen om det moderna myrodlingslandskapet genom Lina 

myr 

Detta avsnitt redovisar resultatet av diskursanalysen avseende artiklar i de gotländska dagstid-

ningarna mellan 1920 och 1960. En diskurs är identifierad med hjälp av diskursanalysen som 

genomförts - Diskursen om det moderna myrodlingslandskapet. Som namnet och årtalen 

indikerar har det inte varit möjligt att ge en hel bild av diskursen av det moderna myrodlings-

landskapet, som till årtal sträcker sig några decennier till. I detta avsnitt beskrivs dock hur 

denna diskurs kan återses och tolkas genom debatten om Lina myr i de gotländska tidnings-

artiklarna mellan 1920-1960 och bör kunna ses utgöra en grund för vidare studier på området. 

För att händelseförloppet i Lina myr samt debatten om myren i dagstidningarna ska kunna gå 

hand i hand och förstås i sin helhet och kronologi, är vissa partier inslag från litteraturstudien. 

I första delen (avsnitt 5.3.1) beskrivs framförallt debattens karaktäristika i sitt inledande skede 

samtidigt som den diskursiva maktstrukturen mellan och inom det rationella jordbruket och 

naturskyddet beskrivs och analyseras. Utöver detta introduceras hur de tre diskursiva ansat-

serna i analysverktyget (också presenterade i metodkapitlet) kan ses framträda i det empiriska 

materialet. Ansatserna är, igen: modernitet och rationalitet, naturskydd och bevarande samt 

hembygd och hemkänsla. I den andra delen (5.3.2.) skildras naturskyddets inomdiskursiva 

problematik. Del tre presenterar (5.3.3) och analyserar Lina myr i olika representationer 

mellan 1930- och 1960-talen, där de tre ansatserna återigen (ovan beskrivna) återkommer i 

olika former. Den första delen hanterar 18 stycken artiklar mellan åren 1920 och 1929. I den 

andra och tredje delen har ett urval av artiklar gjorts (7 st. respektive 6 st.) för att visa på 

exempel som kan illustrera de tre ansatserna beskrivna ovan. Tillsammans utgör dessa en 

representation av det moderna myrodlingslandskapet, och som i sig kan bidra till en 

översiktlig bild av moderniseringen motsvarande tid. Diskursanalysen har omfattat totalt 92 

antal tidningsartiklar (mellan åren 1920 och 1960).
238
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5.3.1 Diskursiv maktstruktur genom Lina myr i gotländska dagstidningar 

1920-tal  
Under första halvan av 1920-talet existerar egentligen ingen större diskussion i dagspressen 

vad gäller för och emot utdikningar generellt. De artiklar som specifikt rör eller nämner Lina 

myr är få. Därför kan det förmodas att det inte var någon större debatt än, då just dagspressen 

borde vara den källa på den tiden som i sådana fall uppfångat detta. Alternativet till detta 

skulle vara att en debatt fanns någon annanstans, med tanke på vem som hade tillgång och 

utnyttjade pressen, både vad gällande produktion och konsumtion. Möjligtvis inom hem-

bygdsrörelserna är en tanke, men detta har inte funnits utrymme att undersöka närmare i 

denna studie. Synen på jordbruket och myrmarken genom dagstidningarna är dock otvetydig. 

Citatet nedan från Gotlands Allehanda 30 april 1920 får utgöra ett exempel: 

Det är tydligtvis önskvärt, att jordbruksdriften för framtiden utvecklar sig i en sådan 

riktning, att de förefintliga utvecklingsmöjligheterna bäst kunna tillgodogöras och är det 

enligt förvaltningsutskottets mening önskvärt, att myrmarkerna och med dem likställda 

jordarealer utnyttjas för odling av foderväxter, hö, rotfrukter och foderspannmål för att 

möjliggöra hållandet av tillräckliga kreatursbesättningar för den övriga åkerjordens 

förseende med nöjaktig mängd naturlig gödsel, samt att på den bättre fastmarksjorden en 

utsträckt spannmålsodling kommer att bedrivas.
239

 

En tydlig rationell jordbruksdiskurs återspeglas i citatet. Syftet med uppodlingen underbyggs 

av argumenten om en sluten ekologisk cirkel mellan människans arbete, naturens resurser 

utnyttjat på ”rätt” sätt - till både människa och kreatur - kreaturen vilken sedan ska ge näring 

till både jord och människa. En hänvisning görs till förvaltningsutskottet i Riksdagen, vilket 

tillskriver citatet viss betydelse, att det exempelvis skulle vara förankrat på expertnivå. I 

texten framgår vidare hur man ser obrukad myrmark som onyttig. Denna syn på myrmarker 

framgår på ett annat vis i en annan artikel: 

Det är helt enkelt en nationell förlust för varje år någon del därav ligger oodlad.
240

 

Här framgår hur synen på myrmarker också kopplas till nationen och vi kan ana inslag av 

patriotism. Uppodling sägs vara för landets bästa. Synen på myrmarkerna och uppodlingen 

som de båda citaten ovan speglar förefaller vara i linje med tidens syn på myrmarker.
241

 

De artiklar som är införda kring ämnet myrodling i början av 1920-talet berör främst moss-

odlingens historiska utveckling under det senaste seklet, oavsett om de är presenterade i 

Gotlands-Posten, Gotlänningen eller Gotlands Allehanda.
242

  Artiklarna är framförallt långa 

erfarenhets- och faktabetonade beskrivningar, där ofta det gamla bruket och tekniken nämns i 

jämförelse mot nytt.
243

 Nyodling är det genomgående temat, medan ekonomiska aspekter i 

olika former är återkommande element.
244

 Dikningsintressenter, med Mosskulturföreningen 
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och det Gotländska hushållningssällskapet i framkant är de som framförallt syns i dagspress-

en.
245

 I artiklarna om Gotlands myrmarker skrivna under 1920-talet underbyggs främst en 

berättelse om utveckling och välfärd, genom att man bl.a. berättar att man lärt sig av tidigare 

misstag och med anledning av nya teknologiska och metodiska förbättringar nu uppnår nya 

framgångar med uppodlingen. Det lovas en god ekonomisk tillväxt och att avkastnings-

förmågan och lönsamheten ännu kan uppdrivas - ibland med reservationen - om man bara 

sköter den ”rätt”. Se följande exempel från Gotlands Allehanda 30 april 1920.
246

 

Särskilt de vidlyftiga myrmarkernas avkastning kan genom lämplig skötsel och gödning i 

mycket hög grad stegras.
247

 

I Gotlands Allehanda 15 juli 1929, antyds att misskörd beror på hur själva arbetet med 

utdikningen och uppodlingen och sedan skötseln bedrivits: 

Flera års erfarenhet bestyrkar nämligen, att den myr som omsorgsfullt och tillräckligt 

utdikas samt därefter riktigt behandlas, lämnar goda skördar och redan med första årets 

skörd giver full ersättning för odlingskostnaden… Skötes myren så, är god förhoppning om 

lönande skördar…
248

 

Den diskursiva ansatsen modernitet och rationalitet, som nu ses som en diskursiv riktning 

(eller ”berättelsetråd”) i relation till diskursen om det moderna myrodlingslandskapet, framgår 

tydligt och otvivelaktigt i artiklarna under 1920-talet vara den dominerande riktningen. Denna 

riktning har genom studien av 1920-talets artiklar både kunnat kopplas till det rationella 

jordbruket genom dikningspraktiken och till naturskyddsdiskursen.
249

 Detta överrensstämmer 

med vad som tidigare tagits upp inom kapitel fyra. Således kan man tolka det som att en 

tydlig maktstruktur redan är formad, gentemot eventuella uppkommande diskurser och 

diskursriktningar. Med andra ord: Det rationella jordbruket genom bl.a. utdikningarna är 

dominerande, liksom riktningen om modernitet och rationalitet - gentemot de andra diskur-

siva riktningarna (”berättelsetrådarna” om det moderna myrodlingslandskapet) naturskydd 

och bevarande samt hembygd och hemkänsla, som ännu inte återses särskilt i sammanhanget. 

Maktstrukturen bekräftas vidare genom att det rationella jordbruket i övervägande artiklar för 

detta decennium framstår som den enda ”rätta” utvecklingslinjen att följa, trots att det bakåt i 

tiden fanns långt fler misslyckande experiment med uppodlingar av myrmarker på Gotland, än 

lyckade. Utdikning och uppodling skildras i ett betydligt mer ”skimrande” ljus, än det i 

praktiken borde upplevts under första ”myrodlingsseklet. Detta samband kan vid första 

anblicken förefalla märkligt, men det som förmedlas är ett osvikligt engagemang och positivt 

driv i texter som tydligt representerar det rationella jordbruket.
250

 Detta uppdrivna engage-

mang bör kunna sättas i samband med utvecklingen sedan början på 1900-talet då 
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framgångarna med konstgödslingen fick sitt genombrott och erfarenhetshistorien därmed 

också genomgick en vändning, utefter den långa raden av misslyckanden.
251

 

Vad som i övrigt är iögonfallande i flertalet artiklar, är att och hur man berättar om att man är 

medveten om misslyckanden som varit, men samtidigt ”förklarar bort” dessa på olika vis. 

Detta görs bland annat genom att påpeka eller antyda att misslyckandena beror på tidigare 

omoderna metoder, men att nu vet man bättre.
252

 Denna retorik kan ses höra hemma i 

diskursriktningen för modernitet och rationalitet, men för den skull motsvarar den inte hela 

sanningen. Det är bara ett sätt att framställa den på, sannolikt för att med nya argument 

fortsätta att underbygga denna diskursiva riktning. Andra argument för att underbygga 1920-

talets ledande diskursiva riktning (modernitet och rationalitet) härrör till: diskussioner och 

presentationer kring ekonomi och olika slags uträkningar, tullpriser, frakt osv. kopplat till 

livsmedelsproduktionen inom jordbruket - vilket genom denna språkliga praktik ger diskursen 

betydelse.
253

 Sist men inte minst har även argument kopplat till föregående kristid i samband 

med första världskriget uppmärksammats, där man indirekt använt kristiden som ett motsats-

förhållande till vart utvecklingen ”är på väg”.
254

 Motsatspar eller motsatsförhållanden är 

vanligt förekommande vad gällande underbyggande av diskurser eller förminskanden av 

andra diskurser. I detta fall tydliggör och förstärker detta argument möjligtvis drivkrafter, 

motiven och så även människors intresse för dikningspraktik inom det rationella jordbruket.  

 

Maktstruktur och de tre diskursiva riktningarna genom naturskyddsförespråkare 

Tidningsartiklar som påträffats i de gotländska dagstidningarna om Gotlands myrmarker och 

specifikt Lina myr, representativa från naturvårdsförespråkare, har också (liksom de artiklar 

representativa för det rationella jordbruket kopplat till just Lina myr) varit få till antalet under 

hela 1920-talet.
255

 Gällande den diskursiva maktstrukturen som påträffats har den ändock gått 

att finna även i naturvårdsintressenternas språk genom text i de gotländska dagstidningarna. 

Nedanstående citat få utgöra ett exempel:  

Trots den ständigt framträngande odlingen erbjuder vår ö ännu här och var åt naturvännen 

någon liten vrå av gammal natur, där det särskilt under den varma årstiden är gott att trivas 

för den, som längtar att närmare lära känna sin egen bygd.
256

 

Vid en analys av detta citat är det möjligt att se de tre diskursriktningarna (re)presenterade, 

trots att citatet i sig specifikt speglar (en nyss uppvaknad) naturskyddsopinion. Modernitet och 

rationalitet framträder genom den ständigt framträngande odlingen och påvisar att en 

diskursiv makt upplevs (finns); natur och bevarande genom åt naturvännen någon liten vrå 

av gammal natur som i sammanhanget belyser dess uppfattade sekundära roll i den moderna 

samhällsutvecklingen, samtidigt som frasen ger naturen särskild betydelse genom att 

åldersbenämna denna. Sist men inte minst finns även den diskursiva riktningen hembygd och 
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hemkänsla representerad här; genom hur naturen och platsen för gott att trivas för den, som 

längtar att närmare lära känna sin egen bygd.
257

  

Hela artikeln som kan kopplas till ovan är intressant för studiens syfte. Lina träsk lyfts fram, 

som just en sådan vrå citatet berättar om, som den myrsjö i Lina myrs östra del den var då (i 

artikelns skrivande stund) utifrån en tydlig ”hemkär” ton. Intuitionen säger mig att det 

sannolikt är en människa från bygden som skrivit detta. Författaren berättar fortlöpande och 

räknar upp art- och individrikedomen bland fåglar i sin artikel (vilket ger mening och betyd-

else och underbygger diskursriktningen för naturskydd och bevarande). Svävar vidare ut i sin 

berättelse om ett idylliskt landskap till sin säregna natur. Skribenten ger fåglar och natur 

mening genom sin text vilket skulle kunna verka som argument för landskapets bevarande, 

även om det inte uttalas i texten. Hembygden ges ett högt värde genom beskrivningen av Lina 

myrs landskap till innehåll, vilket här också tillskrivs estetiska och känslomässiga värden.
258

  

Tydligt framgår dessutom dilemmat som naturintressenterna möter i relation till den ledande 

rationella jordbruksdiskursen. Sammantaget är detta en artikel, signerad av G.L_on, 

exemplifierande Lina myrs natur, med egentlig inriktning mot Lina träsk som vattenresurs, 

fågelhemvist och fisktillhåll. (Lägg märke till att fisk ingår som intresse och argument även i 

denna vad som kan tillräknas naturskyddets diskurs). Tonen i artikeln är tydligt en naturväns, 

där ”gammal natur”, ”längtan” och ”egen bygd” vis a vis ”orörd” värdefull natur och känsla 

för hembygden genom hela texten ges särskild betydelse. Berättelsen kan obestridligen knytas 

an till lokalpatriotism på ett bevarande vis och har genomgående nostalgiska drag.
259

 

Här beskrivs också relativt behärskat: 

Det har varit på tal att utdika Lina myr, men ännu är gudskelov intet därom beslutat. Vem 

vet hur det ska gå i en framtid.
260

 

Och…  

Med undantag av den lilla Muskemyr i Sundre och Träskmyr i Hangvar, är Lina myr den 

sista myr på Gotland som ej undergått torrläggning, och av större myrar, vilka kunna ge en 

föreställning om myrslåtter, träskfiske och ett rikare fågelliv, torde nämnda myr vara den 

sista.261
 

Citatet ovan indikerar naturintressentens intressen och syfte med ett bevarande av Lina myr - 

med koppling till studieperspektiv - något som överrensstämmer med det svenska offentliga 

naturskyddets grundideologier.
262

 Citatet ger också ett exempel på hur det historiska och 

traditionella kulturlivet riktas uppmärksamhet till inom naturskyddsdiskursen. Genom att 

belysa Lina myr som enda kvarvarande större och ”lämpad” myr för att ge en föreställning om 

det historiska och traditionella kulturlivet, samt nämna det rikare fågellivet antas en 

förstärkning av argument för myrens bevarande avses. Skydd och bevarande antyds egent-
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ligen bara igen, utan att uttalas i klartext.
263

 Det ornitologiska intresset framlyfts vidare, vilket 

är intressant. Detta bevarandeargument för myren kommer att återkomma i framtida artiklar, 

representerande framförallt naturskyddsopinionen även om vi kommer att få se hur dessa 

argument även uppkommer inom diskursen för det rationella jordbruket (till att börja med i 

annorlunda syftning). Men, ännu på 1920-talet har inte det ornitologiska intresset fått sitt 

uppsving och plats i debatten om myren. Det skulle dröja cirka ett decennium till.
264

  

 

Karaktäriserande för de båda opinionerna sedda i de gotländska tidningarna 1920-tal 

Karaktäriserande för de båda opinionerna (dikningsintressenter och naturvårdsförespråkare) 

under 1920-talet, oavsett den diskursiva maktordningen, är att och hur de båda erkänner sig 

vara kunskapsbärande av misstagen i utdikningshistorian.
265

 Genom representationerna i 

tidningarna verkar båda opinionerna/diskurserna ense om att diskursriktningen om modernitet 

och rationalitet är den ledande riktningen.
266

 Två olika rörelser har emellertid urskiljts. (1) 

Dikningsintressenterna (det rationella jordbruket) med en tydlig förankring i diskursriktningen 

modernitet och rationalitet - med budskap om utvecklade metoder för framledes lyckade 

satsningar med ekonomiska drivkrafter och med målet i ökad välfärd - kursen är framförallt 

framåtsyftandes. Dikningspådragen omtalas som ”den rätta utvecklingen” för ”framtiden”. (2) 

Naturvårdsförespråkare (här; troligt främst representarande det privata/lokala naturskyddet) 

lägger istället betoning på ”djur- och naturvärden” och riskerna med att göra fler ingrepp i 

naturen, dvs. har en tydlig förankring i diskursriktningen för naturskydd och bevarande, även 

om den erkänns dominerad av den förra. Kursen som driver naturvårdsförespråkare är 

bakåtsyftandes i strävan om bevarande av ett historiskt-kulturellt landskap och motiven kan 

ses vara etiska och estetiska bl.a. De båda opinionerna finner argument i dikningshistorien för 

att motivera deras inställning till den fortsatta utvecklingen i landskapet, vilket är en vanlig 

företeelse egentligen under hela 1920-talets artikelsamling för detta ämne.
267

 En annan aspekt 

som kan återses i artiklar representerande naturskyddsopinionen är hur man med koppling till 

diskursriktningen för naturskydd och bevarande ger olika känslomässiga uttryck gentemot 

utdikningspraktiken, där framförallt frustration, ilska och uppgivenhet är vanligt förekom-

mande. Nedan får utgöra exempel: 

…ursinniga avtappning…
268

 

 

Startskottet för debatten om Lina myr 

Det egentliga startskottet för debatten och den långa striden om Lina myr avlossades vid en 

födelsedagsfest vid gården i Bunna 1927, enligt Arvid Olsson. På senare 1920-talet hade de 

många andra utdikningarna runt om i vattennätet lett till omfattande konsekvenser i form av 
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översvämningar och därmed obrukbar mark i Lina myr, under stora delar av året. Situationen i 

bygden upplevdes alltmer åtstramad.
269

  

Vid födelsedagsfesten hade man diskuterat situationen i bygden och de nya förutsättningarna i 

myren, där de ökade översvämningarna nu väckte stor oro inför framtiden. Lina myrs bönder, 

som annars tillhörde en relativt rik bygd, mycket tack vare naturresurserna och bruket av 

myren, kände sig inte längre säkra på att kunna behålla en god levnadsstandard. Markägare 

och jordbrukare av myren anslöt sig härefter till varandra för att driva frågan om utdikning.
270

 

Å ena sidan visar resonemanget de haft, enligt Ohlsson, att det för bönderna handlade om att 

”rädda” den mark de kunde från översvämning, och skulle därmed kunna kopplas till vad som 

med dagens språk skulle benämnas ”för bygdens hållbara framtid”. Å andra sidan vet vi hur 

tankarna om det rationella jordbruket vid denna tid har diskursiv makt i samhället, vilket 

därmed skulle kunnat frammana ett beteende att vilja utnyttja marken för mesta och bästa 

avkastning, i modern tappning.  

De bönder som anslutit sig till varandra i frågan beslöt sig för att göra ett andra försök (första 

formella syneförrättningen fullföljdes) för att få till stånd en utdikning i myren. Detta andra 

försök föreföll bidra till att den annars sammansvetsade bygden nu successivt kunde erfaras 

vara uppdelade i olika läger. Inte bara mellan de som ville utdika myren och de som var för ett 

bevarande, också inom bondebefolkningen i form av att vissa skulle bli vinnare och andra 

förlorare.
271

 I den tidigare sammansvetsade bygden uppstod nu nya sociala skiktningar och 

”problem”. Debatten blossade sedan upp ordentligt året 1929 och Lina myr blev snart också 

en naturskyddsfråga av nordiska mått.272 

 

5.3.2 Naturskyddets inomdiskursiva problematik illustrerad genom Lina myr 

1929 är ett viktigt och samtidigt problematiskt årtal i denna berättelse. På det nationella planet 

hade Lina myr uppmärksammats för de skyddsvärda aspekterna av bland annat dess tall-vass-

savann och hög- och lågkärr, men även dess djur- och naturliv i övrigt (inkl. som 

fågellokal).
273

 (Rutger Sernander var en man som tidigt hade försökt få gehör för gotlands-

myrarnas och Lina myrs skydd.
274

) Men, året 1929 tog Lennart von Post på sig (representant 

för Svenska naturskyddsföreningen) att på Kungliga vetenskapsakademins uppdrag göra en 

översiktlig naturskyddsundersökning av Lina myr.
275

 Hela resultatet av denna blev 

offentliggjort först 1939, men delar av den blev allmänt känd redan samma år.
276

 

Ohlsson skriver med anledning av böndernas andra utdikningsansökan:  
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Många finner det kanske märkligt att det svenska naturskyddets representanter icke lät höra 

av sig redan i samband med detta planerade utdikningsföretag av Lina myr, och kanske 

bidrog ett angivet yttrande av statsgeologen dr. Lennart von Post härtill. von Post fick 

nämligen den 8 juni 1929 Kungl. Vetenskapsakademiens uppdrag att sakkunnigt biträda 

advokatfiskalämbetet i kammarkollegium och yttra sig över vilka naturintressen som med 

Lina myrs projekts uttappning och uppodling kunde komma att gå förlorade. von Post 

uttalade då som sin sakkunniga mening… att myren icke är i något avseende typisk för de 

gotländska myrarna, vilka i allmänhet utmärka sig för sin Cladium-vegetation som här så 

gott som saknas [min kursivering]…
277

  

von Post meddelar även vidare genom sin utredning, som också presenterades i Gotlands 

Allehanda:  

… Jag finner mig alltså böra avstyrka åtgärder från Naturskyddskommitténs sida, till 

förhindrande av Lina myrs utdikning.
278

 

I Gotlands Allehanda den 2 juli samma år:  

Med anledning av den diskussion som uppstått omkring frågan om Lina myrs 

utdikning”…” Redan av den redogörelse över Lina myrs naturförhållanden, som dr. G. 

Lundqvist på anmodan avgivit till Svenska Naturskyddsföreningens styrelse, framgår, att 

Lina myr i väsentliga avseenden skiljer sig från den för Gotland utmärkande myrtypen. 

Min rekognoscering förde mig till den bestämda uppfattningen, att Lina myr 

överhuvudtaget knappast kan betraktas som någon acceptabel representant för den 

naturtyp, de gotländska myrarna på sin tid utgjorde.
279

 

Genom de föregående citaten är det möjligt att börja förstå hur naturskyddets inomdiskursiva 

problematik kunde ge utslag i praktiken. Inom naturskyddsdiskursen hade man skaffat sig 

vissa principer där det unika för ett landskapet samtidigt gett naturskyddet vissa 

begränsningar. Inte överraskande sammanfaller det i tiden då naturskyddet öppnat upp för ett 

mer dynamiskt naturskyddsperspektiv, där man tydligare gick in för att aktivt bevara just 

representativa områden, dvs. representativa för Sveriges olika administrativa landskap.
280

 

Citaten från tidningarna som följer i detta avsnitt kan ses motsvara vad ursprunglig rapport 

även citerats på andra håll.
281

 Det kan härmed konstateras att Lina myr alltså inte anses vara 

unik på ”rätt” sätt. Därmed ges också legitimitet från självaste naturskyddet till fördel för det 

rationella jordbruket och dikningspraktiken. Detta tyder på det vi kommer att få se ännu 

tydligare, att naturskyddet innehåller det motsägelsefulla: naturskydd ja (!) - men med 

förbehåll.
282
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Till tidigare citat följer fem punkter i artikelns (även arkivpärm) originaltext med välriktade 

kritiska argument (främst utifrån geologiska men också zoologiska aspekter) som alla stärker 

att Lina myr inte är en ”passande” karakteristiskt gotländsk myr. Artikeln i dagspressen 

refererar vidare sakligt till von Posts yttrande:  

Av det nu anförda torde framgå att Lina myr omöjligen kan godtagas såsom ett 

representativt exempel på den specifikt gotländska myrtypen. Lina myr är utan tvivel en av 

de för uppodling mest lämpliga myrarna på Gotland.
283

 

I tre avseenden skiljer sig myren ur denna synpunkt fördelaktigast från de övriga enligt von 

Post, genom (1) sin mäktiga torv (2) frånvaron av bleke i lagerföljden inom största delarna av 

arealen (3) myrytans sällsynt goda avdikningsmöjligheter.
284

  

Och von Post meddelar vidare i sin utredning… 

Jag finner mig alltså böra avstyrka åtgärder för naturskyddskommitténs sida till 

förhindrande av Lina myrs utdikning.
285

 

…i beaktande av naturskyddsrörelsens begränsade ekonomiska resurser är det givetvis 

nödvändigt att planmässigt utvälja de värdefullaste fallen och att koncentrera skydds-

strävandena på dessa. Lina myr skulle som naturreservat hava blivit ett i väsentliga 

avseenden missvisande exempel på den gotländska myrtypen, och dess fredande skulle 

säkerligen i framtiden kunna utgöra ett allvarligt hinder för bevarandet av de hittills 

oförstörda myrar, vilka man enligt min mening i första hand bör söka få bevarade. Dessa 

äro Muskemyr i Sundre och Träskmyr i Hangvar.
286

 (Vilka två sistnämnda myrar därmed 

bekräftas genom von Post yttrande anses vara de bäst lämpade för att exemplifiera 

Gotlandsmyren som naturtyp. Min not.) 

Sedan…  

… På grund av Lina myrs olämplighet som exempel på den gotländska myrtypen ansåg jag 

mig förhindrad att vid sammanträdet med intressenterna d. 19 d:s naturskyddsintresset på 

tal och likaså avstod på min inrådan Kammarkollegiets representant från att föra talan.
287

 

von Post anslår också att de båda föreslagna myrarna för bildandet av naturreservat, borde 

vara av riksintresse.
288

 Angående Lina myr önskar han däremot dikningsföretag god lycka.
289

 

Därmed har utdikningsdiskursen, genom naturskyddsdiskursen, alltså tillägnats ytterligare 

vetenskaplig legitimitet, och återigen är maktstrukturen stimulerad. 
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Naturskyddet med förbehåll och i splittring 

Den utredning som gjordes av von Post kom att få betydelse i debatten om Lina myr, och 

påverkade sannolikt naturskyddets anhängare, liksom allmänheten som fick ta del av denna 

utredning genom dagstidningarna. Naturskydd med förbehållet om att inga andra ekonomiska 

intressen föreligger framträder tydligt genom von Posts uttalanden, även om argumenten han 

använder sig av också är tätt förbundna med naturskyddets grundideologier och principer 

kring urvalet av naturområden, kopplade till det karaktäristiska för (här) Gotlands landskap. 

Förbehållet fanns inbyggt i naturskyddet och så var det i hela Sverige.
290

 Istället för att 

argumentera för ett bevarande av ”den stora (jätte-) vildmyren” på Gotland för sin alldeles 

särskilt unika natur i sig, hade man istället argumenterat för naturskydd vad gällande de två 

små myrområdena på norra respektive södra ön (Träskmyr och Muskemyr). Å ena sidan 

ansågs de vara mera karaktäriserande för det gotländska landskapet i jämförelse med Lina 

myr, å andra sidan var de mindre myrmarkerna nog inte så svåra att avvara från jordbrukets 

sida, då de till ytan var betydligt mindre i jämförelse.  

Vad som anats av artiklar från den lokala dagspressen tidigt 1920-tal, fokuserar man nu inom 

naturskyddet framförallt och mest sannolikt sin kraft och energi vid dessa mindre myrmarker, 

som rent krasst också verkar ha en större chans än större arealer att kunna bevaras.
291

  

Det man bör påminna sig om är att detta skedde på sent 1920-tal och tidigt 1930-tal också 

sammanföll med en tid då folkhemmet hade stort genomslag och där naturen på många sätt 

värderades som unik och behövd. Naturen fungerade som enande symbol i många samman-

hang. Våtmarkernas zoologiska och biologiska värden eller ekologiska innebörd var dock inte 

uppmärksammad, som det exempelvis är idag.
292

 I naturen skulle människan mötas och 

utifrån denna också den föreställda nationella gemenskapen också gynnas. Naturen sågs också 

som något som underlättade människors fritidsvanor (även turismen) och hälsa, och 

föreställning om att man kunde minska klasskillnader. Denna rörelse pågick för fullt som en 

nationell fritids- och turiströrelse. Naturen och ”det vilda” samt folkhemmet hade blivit en 

stark symbol för det svenska folket.
293

  

Det verkar dock som att nedvärderingen av myrmarkerna långt tidigare hade betydelse i 

sammanhanget och snarare underlättade för att de ekonomiska intressena inom jordbruks-

näringen skulle kunna tillskrivas myrmarkerna. Oundvikligen pekar studien på att myr-

markerna inte räknades som natur av värde för friluftsliv och turism och inte heller kunde stå 

upp i egenvärde mot den stora jätten - moderniseringen. Det traditionella bruket kring de 

”vilda” myrmarkerna blev dessutom en utrotningshotad aktivitet genom de moderna tankarna 

och moderniseringen. Detta stärker vidare resonemanget kring Lina myrs och andra 

myrmarkers utveckling denna tid och sambandet med hur människan värderade, hanterade, 

lärde av konsekvenserna och sedermera också omvärderat myrmarkerna därefter.  
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Oavsett naturskyddets försök att på sina håll uppmärksamma och uppvärdera Lina myrs 

värden, var diskursen för dessa naturskyddsargument inte starka nog. Genom detta perspektiv 

blir det tydligt bekräftat att och hur människans idéer, ideologier men framförallt värderingar 

av mark i allra högsta grad har betydelse och inte kan förbises i studier om landskap. Detta 

överrensstämmer också med Mels sätt att se landskapsstudier: Att utgångspunkten för studier 

om landskap idag är att lika stor vikt bör läggas vid människors idéer och föreställningar om 

landskapet, som vid hänsynen till dess naturgeografiska förutsättningar, de konkreta 

handlingarna och förvandlingen av landskapet.
294

  

Tillbaka till von Posts yttrande i brevet till Kungl. Vetenskapsakademien 1929. Arvid 

Ohlssons kommentar kopplat till detta yttrande är:  

Att myren med sin märkliga tallvassavann, sina vida starrfält, sina bladvassrika träsk 

och sina ca 100 häckfågelarter ej var någon typisk gotländsk agmyr var ju visserligen 

riktigt, men det var ju just på grund därav som den utgjorde öns – ja, en av Sveriges - 

intressantaste och fågelrikaste myrmarker.
295

 

Ohlsson fortsätter:  

Över de jaktliga intressena på Lina myr, som kunde gå förlorade med en utdikning hade 

Länsstyrelsen i Visby givit bankdirektör Adolf Dahlbäck i uppdrag att yttra sig. Det 

yttrande han angav är daterat den 27 mars 1930. Efter vederbörliga motiveringar säger 

dir. Dahlbäck där bl.a.: ”Ser man saken från rent jaktlig synpunkt kan jag ej finna annat 

än att en torrläggning av Lina myr skulle vara till fördel för jakten och dess utövare.
296

 

Återigen är detta ett citat som understödjer den rationella jordbruksdiskursen. Att makt-

strukturen är bestämd och kommer till uttryck är det ingen tvekan om. Främst med tanke på 

det som redovisats i samband med von Posts uttalande, men även i arbetet kring uppgifterna i 

ovanstående citat, förlorade sannolikt naturskyddet inte bara förvirrade anhängare, utan också 

diskursiv riktning, kraft, rationalitet… makt i den diskursiva kampen, tänker jag. Citatet 

nedan får visa på den tydliga splittringen inom Svenska naturskyddsföreningen, här angående 

Lina myr (representerat av två individer): 

Striden mellan von Post och mig [Sernander] gäller Lina myrs naturskyddsliga värde. 

Den förre anser icke att en utdikning medför en >>betydande förlust för landet >> 

däremot gör jag [Sernander] det.
297

 

Samma år började Sernander skriva på sin avhandling om Lina myr som blev klar 10 år 

senare. Sernanders avhandling bär tydligt fram Lina myrs unikhet och värde ur naturskydds-

synpunkt. Men, det räckte inte till, kan tänkas kom för sent, eller mest sannolikt kan hänvisas 

till - resultatet passade inte in i den diskursiva maktformation som redan existerade (eftersom 

Lina myr, som vi ju vet, ändå utdikades 1947). von Posts utredning och yttrande var däremot i 

linje med utvecklingen och kan också symbolisera både den diskursiva makten i linje med det 
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rationella jordbruket och samtidigt naturskyddets inomdiskursiva dilemma. Tillsammans 

utgjorde de moderniseringens karaktäristiska dilemma denna tid, sett genom ett myrodlings-

landskap. Detta speglar också diskursen om det moderna myrodlingslandskapet, som bidrar 

med perspektiv till moderniseringen motsvarande tid. Det kan konstateras att myrmarkerna 

hade minimal chans att hävda sitt egentliga värde som naturtyp.  

Hittills har den formade diskursiva maktstrukturen exemplifierats på olika sätt. Några 

exempel har presenterats angående hur de olika diskurserna och diskursriktningarna kan 

återses i text, och naturskyddets inomdiskursiva problematik har blottats. Maktordningen är 

påtaglig, med den ledande rationella jordbruksdiskursen genom dikningspraktiken och natur-

skyddsdiskursen som underordnad. Vad gällande de diskursiva riktningarna har modernitet 

och rationalitet visat sig vara ingående, dominerande och/eller utslagsgivande inom diskursen 

om det rationella jordbruket och naturskyddet och gentemot de andra riktningarna som tagits 

upp i denna studie. I kommande avsnitt avser jag snäva in studien något och vända lite på 

perspektiven, från att låta en tidsperiod breda ut sig i texten till att ge olika (re)presentationer 

av Lina myr mer fokus på olika sätt. Kring dessa (re)presentationer fortlöper berättelsen om 

Lina myr fram till 1960-talet.  
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5.3.3 Lina myr i olika (re)presentationer från  ca. 1930- talet fram till 1960 

I följande avsnitt redovisas Lina myr i olika (re)presentationer. För detta avsnitt har 74 

tidningsartiklar från de gotländska dagstidningarna mellan 1930- och 1960-talen hanterats, 

vilka är det totala antalet som framplockats till denna studie. Utefter analys av artiklarna har 

några (6 st.) valts ut till kapitlet för att utgöra exempel. Avsikten med urvalet artiklar samt de 

bilder som förmedlas från dagstidningarna här har varit att dels visa typiska ”tecken” i språk 

och text som kan kopplas till de olika diskursiva riktningarna modernitet och rationalitet, 

naturskydd och bevarande samt hembygd och hemkänsla dels försöka förmedla de tidstypiska 

stämningarna som präglade samhället och också naturvårdens framväxt i början av 1900-talet. 

Genom representationerna i detta kapitel har jag låtit berättelsen och perspektiv om Lina myr 

utvecklas och framkomma i den kronologi det varit möjligt. Fokus är på hur den diskursiva 

ordningen utvecklas och avsnittet är utformat på det sätt att det ska vara möjligt att följa hur 

perspektivförskjutningen mot naturskyddet successivt sker och vad både ordningen och 

perspektivförskjutningen kännetecknats av.  

Lina myr och fisket som naturresurs (1938) 

 

Figur 4 föreställer två män i sina ”flatäskor” (liten träbåt) vid Lina myr (här; ljuster-

fiske). Källa: GA 9 April 1937 s. 6. Romantiserande av människors arbete i landskapet 

var vanligt denna tid. Det var också romantiserande fotografier och bilder av landskap, 

och då ofta förknippat med människors fritidssysselsättning.  

Under 1930-talet hade ljusterfisket hunnit bli en hotad aktivitet, men än var aktiviteten vid liv 

i Lina myr. Artikeln till bilden ovan är skriven som en historisk skildring av fisket, kulturen 

och bygden och inte helt överraskande är Arvid Ohlsson mannen bakom artikeln. Temat i 

artikeln kan därför spegla en särskild synvinkel. Arvid Ohlsson är som vi vet naturskydds-

förespråkare och arbetar på alla sätt för bevarandet av myren. Det är osäkert om han själv vid 

denna tidpunkt var medarbetare på Gotlands Allehanda (där han arbetade periodvis), men i 

tiden skulle en sådan här artikel i Gotlands Allehanda kunna vara opinionssyftande likväl som 

opinionsbildande. Sannolikt är att artikeln är skriven utifrån en förhoppning om att ett belys-
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ande av fisket, som ju kunnat hindra utdikning av Lina myr tidigare, skulle kunna fortsätta att 

förhindra utdikning av myren.  

I takt med att myrodlingen blivit allt vanligare hade dock fisken blivit nedvärderad som 

naturresurs. Fisket ansågs allt mindre viktigt inom (det rationella) jordbruket, och förknipp-

ades alltmer som en omodern aktivitet. Fisket kom att värderas som en bisyssla till näringen 

medan mångsyssleri över huvud taget inte var något som skulle uppmuntras. Jordbruket skulle 

inordnas industriellt, effektivt och produktivt. Det var det som gjorde framtiden begriplig och 

hoppingivande och förknippades med utveckling, framgång och välfärd.  

Decennierna framöver är varken fisken eller aktiviteten i Lina myr nämnd anmärkningsvärt i 

dagstidningarna, mer än i något enstaka exempel i samband med jakt (med argument under-

byggande diskursriktningen om modernitet och rationalitet), alternativt vid konstaterande att 

laxen och kräftorna är borta, på 1950-talet.
298

 Därmed kan konstateras att fiskets ickebety-

delse i debatten om Lina myrs vara eller inte vara må ha blivit tydligt även för Arvid Ohlsson 

och hans naturskyddsanhängare. Med tiden framlades istället andra naturskyddsargument för 

myrens bevarande. Fåglarna och Lina myr som en synnerligen rik fågellokal (art- och 

individrikedom) kom härefter successivt att få stor betydelse i debatten.  

Den förändrade värderingen av fisket, i detta fall med koppling till Lina myr, kan också 

uttryckas på detta sätt: Fisk var i ett tidigare skede en viktig naturresurs och värderades högt 

även till att börja med inom diskursen för det rationella jordbruket. Inom diskursen om det 

rationella jordbruket nedtonades sedan värdet av fisken till fördel för odlingens framåt-

skridande. Argumenten för fiskens och fiskets nedvärdering har kunnat kopplas till den 

dominerande och ledande diskursriktningen modernitet och rationalitet. I de moderna och 

rationella strömningarna ingick det att omvärdera fisket som fritidssyssla. Denna dis-

kursriktning hade, som tidigare beskrivits, diskursiv makt framför riktningen om naturskydd 

och bevarande. Eftersom fisken och fisket förlorade i värde kopplat till den förstnämnda och 

ledande diskursriktningen blev det också det gällande. Fisket som fritidssyssla, med 

anknytning till just våtmarker, som i övrigt var nedvärderad mark (inom ledande diskurs med 

argument kopplat till ledande diskursiv riktning), kom alltså successivt bortses från i debatten. 

I övrigt stod annars fritidssysselsättningar högt i rang i folkhemmets Sverige.
299
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Hembygd och hemkänsla i Lina myr (1920-1960) 

Hembygden och hemkänslan återfinns kontinuerligt beskrivet i tidningsartiklarna, egentligen 

över hela undersökningsperioden (1920-1960). Anmärkningsvärt kan denna diskursiva 

riktning återses i både diskursen om det rationella jordbruket och naturskyddsdiskursen. Det 

skiljer sig emellertid till innehåll i framställningen. Det rationella jordbruket framhåller 

dikningsverksamheter i Lina myr - för bygdens bästa  - för att ge sysselsättning i bygden, samt 

hålla människor kvar i bygden, (även nationens bästa för dessa syften, och därtill eftersom 

myrmarker inte skulle ligga onyttjade och utdikning generellt sågs som en nationell plikt att 

följa för landets bästa). Argumenten rör även böndernas tillbakavinnande av förlorad mark 

(p.g.a. översvämningar) samt bygdens överlevnad genom nyvunnen skörd på den planerade 

uppodlade marken. Naturskyddet framhåller istället myrens innehållsliga värden (till djur- och 

natur) för hembygden, men även landet, samt innefattar även estetiska och känslomässiga 

värden med koppling till hembygden.
300

 Dessutom åskådliggörs aspekter om hembygden 

kopplat till det traditionella livets betydelse i bygden, dess sociala liv samt föreställda 

gemensamma hemkänsla kring myren, vilken denna tid kan tillskrivas stor betydelse. 

Under 1930-talet var nationalismen och de patriotiska strömningarna starka. Hembygden hade 

fått en förhöjd betydelse och folkhemmet var en rörelse som fått fäste över hela Sverige. 

Allmogen är återkommande på olika sätt sett genom båda diskurserna vilket också samman-

faller med folkhemsrörelsen och påminner om styrkan bakom de patriotiska strömningarna.
301
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Hembygd och hemkänsla genom ”folkhemmet” i Lina myr (1938) 

Hela denna artikel kan ses representera 

hembygden och folkhemmet i Lina myr 

men visar också på något annat intressant. 

På denna gård bor nu en inflyttad ölänning, 

Carl Jacobsson. På denna tid var det fortfa-

rande relativt ovanligt att utifrånkommande 

människor köpte in sig i en bygd på detta 

vis. Det var vanligare att gårdar istället gick 

i arv eller fördes vidare genom ingifte eller 

liknande. 

Jacobsson hade dock fått möjlighet att köpa 

gården, då den förre ägaren varit tvungen 

att sälja den i samband med det andra 

utdikningsförsöket vid 1930-talets början, 

som gått i graven. Denna utgång hade lett 

till att förre ägaren försatts i skulder som 

denne inte kunde betala på annat sätt.
302

 

Det skulle visa sig att Jacobsson kom att 

spela en alldeles särskild roll för Lina myr- 

bygdens utdikningsföretagande. Han hade 

erfarenheter med sig från Öland och utgav 

sig tidigt för att vara dikningsförespråkare. 

1936 hade nästa framstöt i debatten gjorts 

och nya utdikningsanspråk följde på det, 

med Carl Jacobsson i förtruppen. 

 Figur 5 visar framsidan på Norrbys gård, tillhörande den  

 inflyttade ölänningen Carl Jacobsson. Källa: GA, 1938, 11 nov. s. 1 

Carl Jacobsson vid Norrbys gård var en av de absolut starkaste initiativtagarna till de fortsatta 

utdikningsansökningarna vid Lina myr. I artikeln framkommer vidare intressant information, 

som dels har att göra med diskursriktningen för hembygd och hemkänsla, men där en 

problematik med koppling till detta också kan bekräftas:  

Det är inte bara naturvänner, som äro emot ett sänkningsföretag, säger hr Jacobsson, 

utan även en och annan lantbrukare, sona inte har några ägor i myren. Vi myrägare hålla 

förstås styvt på att myren ska sänkas och skall inte myren sänkas, d.v.s. om myren skall 

bevaras i sitt nuvarande skick, så anse vi, att vi böra få ersättning. Staten kan ju inlösa 

de berörda områdena och låta oss behålla bytesrätten i samma omfattning som nu.
303
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Genom citatet på föregående sida kan anas att debatten om myren bidragit till/skapat 

skiktningar inom befolkningen, inte bara mellan tjänstemän och bondefolket, utan också inom 

bondebefolkningen i sig. Detta torde betyda en stor förändring för folket, eftersom myren 

tidigare innehaft rollen som ett sammansvetsande kitt för bygdens traditionella liv och 

gemenskap. Till detta behövs egentligen bara sägas att det är lätt att förstå hur myrdilemmat 

nu ledde till olika skiktningar (i en tid som dessutom inte var så lätt på landsbygden). Det 

antyds dessutom i artikeln att det finns vinnare och förlorare oavsett om myren utdikas eller 

ej. Här står också tydligt hur det rationella jordbruket med en bestämd utdikningsdiskurs 

anses vara den enda riktiga och rätta vägen att följa, med ett undantag. Återigen uppkommer 

staten som en möjlig lösningspart i dilemmat.
304

 Denna typ av resonemang känns igen från 

dagens samhällsdebatt. 

Sist men inte minst visar artikeln kopplad till bilden på fg. sida att och hur man nu börjat 

integrera naturskyddsaspekter i vad som annars är en artikel återspeglande diskursen för det 

rationella jordbruket.
305

 Citatet nedan får utgöra exempel: 

Markägarna ställa sig alltså inte alldeles avvisande gentemot naturvännernas förslag om 

myrens bibehållande? Nej, visst inte. Vi kunna nog se på myren med naturvännernas ögon, 

men man kan ju knappast vara belåten med att få sina marker översvämmade av 

vattenmassor från ett stort antal statsunderstödda utdikningsföretag på andra håll.
306

  

Fågellivet i myren kan nog vara intressant, men jag försäkrar att alla de slags fåglar, som 

hålla till i ängarna, äro minst lika roliga att studera.
307

 

Här kan en viss perspektivförskjutning redan understrykas. Förskjutning har än så länge 

främst att göra med retoriken som används, där intervjuad (Carl Jacobsson) samt journalisten 

använder sig av naturskyddets argument men i något motsatt betydelse (även om det fungerar 

delvis förtäckt) till åtminstone det lokala naturskyddets sätt att beskriva det. Detta inte-

grerande av naturvårdsperspektiv kan ses som ett framtvingande resultat av ett alltmer 

påträngande naturskydd i debatten om myren. Naturskyddsdiskursen har nu nämligen mognat 

och blivit starkare i sin opinion och svängt mot ett mer socialt och praktiskt-ekonomiskt 

offentligt naturskydd.
308

 Framförallt har naturskyddet blivit starkare och säkrare som 

försvarare av Lina myr, både inom det offentliga och lokala naturskyddet. De starkaste 

argumenten som man inom naturskyddsdiskursen nu arbetar med för fullt rör fåglarna och 

Lina myr som fågellokal. Följande år fortsätter omfattande och åtskilliga inventeringar av 

fågellivet i Lina myr.
309

 Införskaffandet av mer kunskap som dokumenteras ger resultat. 
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Moderniseringens framåtskridande trots Lina myrs natur- och djurvärden 

Här följer berättelsen i andra halvleken. Trots ihärdiga försök och insatser från både ett 

offentligt och privat naturskydd, för att få Lina myrs värde att uppmärksammas, stod inget att 

kunna stoppa moderniseringens framfart i sin diskursiva maktdräkt. Det rationella jordbrukets 

dominans och framfart exemplifieras här. Efter en lång debatt mellan dikningsförespråkare 

och naturskyddsidkare, kom så ändå slutligen dagen med beslutet om utdikning av Lina myr 

den 8 juni 1947, till flertalets seger men också till mångas förtret och sorg. Vid den tidpunkten 

hade bönderna vid Lina myr vunnit många sympatier från andra bygder på Gotland. Även om 

naturskyddet var stärkt och tvingat fram förändringar inom den dominerande diskursen. 

Den första utdikningen av myren påbörjades redan på sommaren samma år, 1947. Vad som är 

intressant att nämna här är att året för beslutet om den första utdikningen sammanfaller med 

det år som också ett viktigt jordbrukspolitiskt beslut togs, där målet var att från jordbruket få 

in pengar så effektivt som möjligt (ur nationens perspektiv). Eftersom debatten om Lina myr 

hade pågått så länge som den gjort och tiden mellan senaste dikningsansökan (med Carl 

Jacobsson som ordförande) och beslut nästan sträckt sig över ett decennium, är det möjligt att 

tro att detta jordbrukspolitiska beslut kan ha påverkat det slutgiltiga utfallet vid Lina myr. 

Men, här finns också mer att känna till.  

Innan utdikningen beslutades, hade bönderna försökt att få till stånd en statlig inlösning av 

myren. När det var dags att presentera utredningen för bönderna i bygden, verkar Lantbruks-

ingenjör Gottfrid Wadman som skött statsinlösningsärendet inte ha delgivit förutsättningarna 

och vilken eventuell ersättning bönderna kunde vänta. Istället hade han koncentrerat sig på 

frågan om vilka som var beredda att sälja sina myrlotter till staten, och inte helt otippat till 

följd därav så svarade bönderna på detta att inte vilja sälja, trots att de låg bakom initiativet. 

Kort därefter fanns det sedan en möjlighet för naturskyddet att köpa in nära halva Lina myr, 

för 99 000 kronor. Naturskyddet hade första budet men man ansåg att priset låg för högt och 

utväntade annat utfall. Hade dessa 99 000 kronor funnits (prioriterats?) från naturskyddet hade 

man möjligen kunnat lösa in myrlotter för samma syfte efterhand och Lina myr vara säkrad 

som en bland Sveriges märkligaste fågelsjöar.
310

 Nu blev det inte så.  

Följderna av den första utdikningen blev omfattande för både människa, djur och natur. Den 

första utdikningen visade sig initialt ha torrlagt myrmarken, likväl som Råby träsk och Lina 

träsk (som var Lina myrs två klarvattensjöar) mer än vad som meddelats varit tänkt. En 

beskrivning av dilemmat är att man tror att det varit felberäkningar, en annan beskrivning av 

torrläggelsen i överkant beskriver att det förekommit mutor till dikningsarbetarna.
311

 Oavsett 

vad som låg bakom det första utdikningsresultatet, blev härmed viktiga livsmiljöer för fisk 

och fågel ödelagda och/eller starkt begränsade, liksom flertalet naturmiljöer utraderade. Och, 

än visste man inte om de verkliga problemen som skulle komma på 1950-talet. 
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Lina myr som fågellokal - ett intensifierande naturskyddsargument  

Även om fågellivet uppmärksammats tidigare och ingått i olika beskrivningar av myren, även 

i någon tidningsartikel, så skulle det dröja till slutet på 1930-talet innan jag finner en artikel 

helt inriktad på fågellivet i Lina myr.
312

 Först i slutet på 1940-talet men framförallt under 

1950-talet blir fåglarna i myren ett frekvent återkommande tema i de gotländska dags-

tidningarna.
313

 Det beror sannolikt inte på att fåglarna i Lina myr blivit fler till antalet, 

eftersom myren under 1940- och 1950- talen genomgår flera utdikningar och snarare påverkar 

fågellivet omvänt. Uppfattningarna om dikningarnas påverkan på fågellivet i Lina myr genom 

dagstidningarna visar sig intressant gå vitt isär, även om det är en naturskyddsopinion som 

står bakom de båda beskrivna uppfattningarna. Vissa röster framhäver att fågellivet påverkats 

markant av utdikningarna, medan andra framhåller att det inte förändrats anmärkningsvärt. De 

som argumenterar för att fågellivet (till en början, efter första utdikningen) inte anmärknings-

värt påverkats, menar att de arter som möjligt blivit något färre till antalet, ersatts av andra 

arter som hittat till området, vilka enligt utsagorna också bör tillskrivas lika värde.
314

 Jag 

ställer mig ändå frågande till just detta. Kan det exempelvis finnas andra syften kring den 

debatt med skilda åsikter om detta, som uppkommer framförallt under 1950-talet och 

presenteras via dagstidningarna och som är särskilt belyst utifrån två privata och lokala 

naturskyddsförespråkare (Arvid Ohlsson och Karin Jansson)? Intressant är hur de ses 

argumentera mot varandra trots det gemensamma intresset i fåglarna och Lina myr. En privat 

kamp om något, eller ett sätt att lyfta fram ämnet ytterligare? Eller tyder detta på att det också 

finns en lokal och privat naturskyddsproblematik? 

Den ökade förekomsten av fågeltemat i tidningarna (och på samma gång fiskens frånvaro i 

artiklar) speglar trots allt en viss utveckling. Naturskyddet har mer eller mindre släppt fisken 

och fisket i sina bevarandeargument gällande Lina myr och istället inriktat sig på fågellivet 

och myren som fågellokal. Naturskyddet har mognat och tilltagit i styrka, mycket tack vare 

fågelinventeringar och fågelargument. Genom inräknandet av individer och arter har 

landskapet tillskrivits mening och betydelse, likväl som det verkar stabiliserande (ger mening 

och betydelse) för naturskyddsdiskursen. Man kan också säga att inräknandet av fåglar på 

detta sätt stärkt naturskyddsdiskursen. Genom flertalet artiklar kommande år bokstavligen 

överöses läsare av inventeringsresultat från Lina myr (angående fåglarnas art- och individ-

rikedom).
315

  

Genom tidningarna har det gått att följa att och hur naturskyddet genom sin stärkta opinion på 

sätt och vis tvingat fram integrerande av naturskyddsaspekter och perspektiv inom den 

ledande rationella jordbruksdiskursen. Under 1950-talet ses naturskyddet göra ytterligare 

föresatser för att värdet av myren som fågellokal ska uppmärksammas och inte helt raderas, 

och en topp i detta ämne kan även urskiljas under detta decennium.
316
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Moderniseringen har nu successivt utvecklats mot sin guldålder. Samtidigt finns ett mer 

stabiliserat och från 1950-talet också etablerat naturskydd. En andra naturskyddslagstiftning 

instiftades 1952 och då kunde man formellt också samlas kring att naturen skulle utgöra en 

nationell tillgång som också ska skyddas och vårdas.
317

 Fåglarnas successiva framtoning i 

dagstidningarna får symbolisera naturskyddets väg mot stabilisering och etablerande. 

Problemen med översvämningar i Lina myr fortsatte likväl under 1950-talet och blev nu även 

mer utbredda än tidigare (konsekvenser vilka inte bara ska härledas till andra utdikningar utan 

också kan förklaras med att marken även sjunkit i Lina myr, till följd av uppodlingen – det är 

det som händer när man uppodlar myrmark - marken sjunker). Nya berättelser om behov om 

utdikning av myren växte fram, samtidigt som nu naturskyddet vuxit sig starkt. Debatten 

blossade upp om Lina myr på nytt. Natur- och fågelvännerna reagerar med starkare motstånd 

än någonsin tidigare och gör sig också synliga i pressen på olika vis, där åtskilliga försök att 

visa på art- och individrikedom av fåglar, samt Lina myrs unikhet görs. Kommande år under 

1950-talet skulle debatten bli skarp. Urklippet nedan får utgöra exempel på hur Lina myr 

kunde framställas - som fågellokal. Urklippet representerar det privata engagemanget i 

naturskyddet.   

 

 

       

 

 

 

 

 

  

Figur 6. Lina myr som fågellokal och återspeglande det 

lokala privata naturskyddsengagemanget om Lina myr. 

Källa: Gotlands Allehanda (GA) 22 november 1958 s. 1. 

Även om artikeln (till bilden ovan) är från 1958 och den första omfattande utdikningen redan 

är genomförd (1947), kan man av artikelns innehåll förstå att detta än en gång är ett försök 

från naturskyddet att uppmärksamma människan och beslutsfattare på djur- och i synnerhet 

fågelvärdena (läs även; inkl. naturvärdena) i Lina myr.
318

 Moderniseringen var dock en stark 

kraft, inte minst i sin symboliska innebörd. Flera utdikningar i Lina myr legitimerades till slut, 

avgörande kopplat till argument om översvämningarna och misskörden till följd av detta. 
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Lina myr som åkermark 

Nedanstående urklipp får illustrera hur snart återigen den bestämda maktstrukturen gör sig 

påmind i pressen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Bilden (t. v.) visar Carl Gösta Greveback ståendes intill ett parti av Lina myr som inom kort skall 

torrläggas. I bildens undertext, som varit för otydlig för att kopiera, står det att Greveback säger ”Här vid 

Malmander börjar Operation Lina -59 som skall ge bönderna skördar igen på Lina myr.”
319

 Bilden (t. h.) 

illustrerar pågående omvandling av landskapet.
320

  

Retorik och innehåll i Carl Gösta Grevebacks kroppsspråk och uttalande (se bildtext) samt 

bilden på landskapsomvandlingen kan direkt kopplas till diskursen om det rationella 

jordbruket, som genom denna artikel kan ses bekräfta och reproducera gällande maktstruktur. 

Maktstrukturen kan ses som en direkt följd av människans idéer och värderingar av myrland-

skapen, vilka tillsammans med andra faktorer lagt grunden även för detta lokala beslut, och 

därefter kan avspeglas i landskapen. Här åskådliggjort genom dagstidningars dokumentation. 

Även om naturskyddet blivit starkare och vid denna tidpunkt kan anses vara etablerat, är det 

ur juridisk synvinkel fortfarande svagt. Texten i den artikel som knyter an till bilden på 

föregående sida visar vidare exempel på hur perspektivförskjutningen mellan det rationella 

jordbruket och naturskyddet trots den återigen manifesterade maktstrukturen ändå fortsatt att 

röra på sig. Urklippet nedan exemplifierar detta genom inkorporerandet av naturskydds-
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aspekter i texten, även om den i sin helhet representerar det rationella jordbrukets ledande 

diskurs. Urklippet får också representera och illustrera något från perioden i historien som 

karaktäriseras av nyorienteringen mot naturskyddet och som beskriver något om 

moderniseringen i denna tid. 

 

Figur 8 visar hur naturskyddsintressen inkorporerats i texten, som annars speglar diskursen om det rationella 

jordbruket. Detta visar på ett exempel på hur man i tiden kan se att och hur en nyorientering mot naturskyddet 

försiggår. Källa: Gotlands Allehanda 16 oktober 1959 sista sidan. 
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Föregående artikel i Gotlands Allehanda 16 oktober 1959 visar på maktrelationen mellan det 

dominerande rationella jordbruket och naturskyddet. Den ledande diskursens ”språkdräkt” 

och språkbruk har blivit tvunget att förändras med tiden naturskyddet blivit allt starkare i sina 

argument för myrens bevarande. I artikeln är det tydligt att man inom den ledande diskursen 

insett vikten av att inkorporera naturskyddsintressena i sina egna uttalanden. Det man härmed 

gör är att man omtalar teman som kan knytas till naturskyddet. Å ena sidan nämns 

naturskyddsopinionens intressen på olika sätt, å andra sidan nedtonas dess ursprungs-

argument. Exempelvis, genom att man likställer naturskyddets besvikelser med att även 

bönderna blivit besvikna i samband med första utdikningen. Man nämner också andra misstag 

som gjorts längs med vägen, men påtalar vidare bestämt hur rätt och riktigt utdiknings-

praktiken måste anses vara med hänvisning till problemen med översvämningarna. Slutligen 

vrider man också på naturskyddsargumenten: 

Fågelvännerna bör tacka oss. Nu får vi bort vårfloden som annars spolade bort fåglarnas 

ägg och bon.
321

 

 

Artikeln visar sammantaget ett exempel på hur myrdilemmat kunde framställas i skenet av 

den diskursiva maktstrukturen, hur man kunde underbygga den ledande diskursen samt vad 

som genom text kunnat analyseras indikera perspektivförskjutningen (som var i rörelse) mot 

naturskyddet som är på väg in i en ny fas av nyorientering mot densamma…  

Genom att känna till den vidare samhällsutvecklingen i stora drag har jag genom en smygtitt 

på tidningsartiklar längre fram kunnat ansluta artiklar till denna samt koppla ihop framförallt 

nästkommande decennium (1960-1970) till det jag resonerar om i denna uppsats. Detta har 

setts givande för studiens sammanhang.
322

  

 

 

  

                                                           
321 Gotlands Allehanda 16 oktober 1959 sista sidan.  

322 Se litteraturförteckning, tidningsartiklar mellan 1961-1971 



71 
 

Modernitet & 

rationalitet 

6 Slutsatser och diskussion 
 

Det övergripande syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för moderniseringen i 

det svenska landskapet, genom att beskriva och analysera förändringarna i markanvändning 

avseende våt- och myrmarker, med ett tidsfokus mellan ca. 1920-talet till 1960- talet. En 

fallstudie om Lina myr på Gotland har genomförts, där det har ingått att göra en diskursanalys 

av utdikningsdebatten mellan jordbruket och naturskyddet. Diskursanalysen har visat sig vara 

användbar på flera vis. Det har också specifikt Iver Neumanns idéer kring metoden och att 

strukturera resultatet varit (jmf. ev. sidan 22 f.). I hans sätt att se på metoden ingår att en 

diskurs identifieras med utgångspunkt i ett antal representationer. Representationer som 

bygger upp diskursen urskiljs och beskrivs. Som tredje steg analyseras diskursens innehåll i 

termer av representationernas inbördes innehåll och relationer närmare i detalj. Detta har 

presenterats i uppsatsen. Här följer några centrala slutsatser och diskussion. 

Sammanfattningsvis har studien om Lina myr lett fram till att en huvuddiskurs kunnat 

identifieras. Denna har jag valt att kalla diskursen om det moderna myrodlingslandskapet. Här 

framträder diskursiva maktförhållanden mellan olika perspektiv på myrmarken tydligt och 

samtidigt beskrivs att och hur olika idéer, ideologier och värderingar kopplade till våt- och 

myrmark varit av avgörande betydelse för de mest omfattande förändringarna av det svenska 

landskapet i modern tid. (Ev. jfr. Mels angående studier om landskap i teorikapitlet, se not).
323

  

Modell för att illustrera sambanden mellan moderniseringen, diskurser och riktningar 

Moderniseringen 

 

 

                                       Diskursen om det moderna myrodlingslandskapet 

 

                                                                                  

                            Jordbrukets idéer                    Idéer om              Naturskyddets idéer 

                       intressen och utveckling            landskapet          intressen och utveckling        

 

   
 

 

Figur 9 visar sambanden mellan moderniseringen, diskurser och diskursiva riktningar som fokuserats kring i 

denna studie. Mer specifikt om de diskursiva riktningarnas innehåll och understrukturer se bilaga 7. Finns även 

vidare utformat och sammanfattat skisserat dokument hos författaren.  
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Diskursen om det moderna myrodlingslandskapet bildar tillsammans med jordbruksdiskursen 

och naturskyddsdiskursen samt de tre diskursiva riktningarna en representation av moderni-

seringen. Diskursen om det moderna myrodlingslandskapet beskriver den specifika diskurs 

som utgjort grunden till omvärderingen av myrlandskapen under senare delen av 1900-talet, 

och vilka värderingar vi kopplar till dessa marker idag. Vidare kan diskursen också beskriva 

grunden och kanske bidra till förståelsen varför debatten om myrmarkerna är sådan den är 

idag. Våt- och myrmarker har jämförelsevis fått ett förhöjt värde som naturtyp. Kunskapen 

har ökat, politiken kring markerna har förändrats och policydokument och lagförslag styr 

markanvändningen strängt då de ses som värdefulla marker att skydda och bevara.  De 

centrala dragen i diskursen om det moderna myrodlingslandskapet rör å ena sidan det 

rationella jordbruket med dess utdikningspraktik, å andra sidan naturskyddets utveckling i 

Sverige, å tredje sidan hur dessa interagerar och relaterar till varandra och hur konflikten och 

spänningsfältet mellan dessa olika intressen utvecklats över tid - Direkt eller indirekt 

påverkande människornas handlingar i landskapet. 

Resultatet visar att de samtliga tre diskursiva riktningarna (som från början varit teman och 

ansatser) kan kopplas till både det rationella jordbruket och naturskyddet, även om 

”berättelsetrådarna” ser lite olika ut i sin karaktär och även framkommit mer eller mindre lite 

olika över tid.  Detta utgör i sin tur grunden för den perspektivförskjutning mot naturskyddet 

som uppfattats. Det som binder samman jordbruket och naturskyddets respektive diskurs är 

dessa tre diskursiva riktningarna och de representationer som kan knytas till dem. 

Tillsammans utgör de det så kallade kittet för samhällsomvandlingens idéutveckling kring 

landskapet denna tid (vilket symboliserande hamnar mitt emellan jordbrukets och 

naturskyddets diskursiva fält, i den rörliga 3-dimensionella pilen i modellen ovan och visar på 

perspektivförskjutningen mot naturskyddet).  Perspektivförskjutningen återkommer jag till. 

Allt detta karaktäriserar diskursen om det moderna myrodlingslandskapet. 

 

Det rationella jordbruket och naturskyddets maktordning 1920-1960 

Varken diskursen om det rationella jordbruket eller naturskyddet, ej heller de tre diskursiva 

riktningarna som använts för denna studie har visat sig kunna tas för givna. I exemplet Lina 

myr har både mellandiskursiva och inomdiskursiva dilemman uppfattats i samtliga fall, vilket 

bidragit till bindestrecken (pilarna) mellan varje fält i figuren på föregående sida. För att 

illustrera exempel av genom fallet Lina myr så är två skarpa exempel fisken och fisket samt 

fågellivet. Fisket återfinns i både jordbruksdiskursen och naturskyddsdiskursen (presenterat i 

uppsatsen), men representeras även ingående av samtliga diskursiva riktningar. Detta kan 

förklaras på det sätt att fisket i början på 1920-talet stod högt i värde som naturresurs och 

fortfarande betydde mycket för bygdens liv. Det har framgått att det första utdiknings-

företagandet gick i stöpet, p.g.a. värderingen av fiskbeståndet, men här fanns alltså också 

starka kopplingar till diskursriktningen för hembygd och hemkänsla i sambandet det tradi-

tionella livet i bygden samt som ”männens fritidssysselsättning”. Fisket kom sedermera att 

nedvärderas som resurs (ca. 1925-1940) och därmed fasas ur diskursen för det rationella 

jordbruket. Naturskyddet gjorde senare, i slutet på 1930-talet ansträngningar att lyfta fram 

fisket, men lyckades inte med sina skydds- och bevarandeansatser med kopplingar till detta, ej 

heller med anspråk om ”nyttan” i bygden. Fiskeriet ansågs redan omodernt inom den domi-
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nerande rationella jordbruksdiskursen och därmed var det så att fisket också förlorat diskursiv 

makt i debatten. Fisket uteblev med tiden som argument för Lina myr, och händelseförloppet i 

Lina myr gick så långt som till att fisken i takt med utdikningarna också utplånades. 

Sammanfattningsvis har nu fisket genom analysen passerat igenom båda diskurserna och alla 

tre diskursriktningarna, innan det som aktivitet endast kunde anses som fritidssysselsättning, 

men inte i Lina myr, eftersom denna myr bättre ansågs använd som utdikad och uppodlad till 

åkermark.  

Argument om fågellivet blev allt vanligare naturskyddsargument in på 1900-talet, och fick 

både privat och offentlig respons. Från början flitigast använda argument av naturskyddet, 

men omsider även inkluderat i diskursen för det rationella jordbrukets ”språkdräkt”, med lite 

andra vinklingar. Detaljer framgår i uppsatsen. Anmärkningsvärt är att de omfattande 

inventeringarna av fåglar som följde vid Lina myr (som genom inräknandet gav naturen 

mening och betydelse) sannolikt bidrog till att naturskyddets växte sig allt starkare gentemot 

sina motståndare i dikningsintressenter vid myren. Detta sammanfaller med vad Haraldsson 

också påtalar angående mobiliseringen av naturskyddet och att det till en början rörde sig om 

en stark inriktning och krav på skydd för djurliv (så som fågellivet).
324

 Resultatet visar 

emellertid att den ledande diskursen (det rationella jordbruket) överlevde även denna 

utmaning. Kan hända inte helt utan naturskyddets bidragande genom sin inomdiskursiva 

problematik, men på en väg där de hur som helst ”tvingades” inkludera naturskyddets 

intressen i sin retorik och språkdräkt. Till slut var naturskyddet starkt nog och genom den 

andra naturskyddslagstiftningen 1952 skulle tydligare riktningar inom naturskyddsdiskursen 

dras upp. Samtidigt höll det på att hända något inom det rationella jordbruket, vilket skulle 

visa sig under 1960- och 1970-talen. Dessa kommande förändringar har dock inte varit 

möjliga att täcka genom denna studies avgränsning. Med fördel kan vidare studier kopplat till 

detta fördjupas och uppföljas. 

Tillbaka till slutsatserna kring maktordningen. Det rationella jordbruket har genom diknings-

praktiken setts vara den diskurs som genom hela perioden (1920-1960) haft den diskursiva 

makten gentemot naturskyddet, även om naturskyddet skulle komma starkt ju närmare 1960-

talet det led. På det sätt är den förra hegemonisk gentemot den andra, i den bemärkelsen att de 

aktörer som också burit upp denna bestämt (fått bestämma) över vilka frågor som ska 

diskuteras och hur de diskuteras. Både Foucault och Hajer har nämnts i metod och 

teorikapitlet, vilka förklarar hur diskurser blir dominerande och vilka mekanismer som styr i 

sådan process. I denna uppsats har exempel getts på hur naturskyddets motargument (ex. 

fågellivet i myren) marginaliserats och hur aspekter av naturskyddets argument också blivit 

tvunget inkluderas i den dominerande diskursen.  

Tydligt är hur det rationella jordbruket drivs av ekonomiska och ”rationella” intressen för 

utveckling och i strävan om ökad välfärd, medan naturskyddet söker skapa en arena där man 

kan bedöma även naturen i samhällsprocesser. I fallet Lina myr uppmärksammas särskilt 

naturskyddets inomdiskursiva dilemman - sambandet mellan naturskyddets ideologier och 

skapade principer för bevarandevärd natur kopplat till karaktäriserande för typiska (specifika) 

landskap (de administrativa) i Sverige och utslaget i praktiken. Mer om detta i nästa avsnitt. 

                                                           
324

 Haraldsson (1987) s. 45 ff. 



74 
 

Sammanfattningsvis så har maktstrukturen mellan jordbruket och naturskyddet under 

perioden som studerats varit märkbar. Diskursen om det rationella jordbruket har inte släppt 

sin dominerande position gentemot naturskyddet, men det har varit möjligt att följa 

perspektivförskjutningen gentemot en nyorientering mot naturskyddet och på den vägen har 

”språkdräkten” som den ledande diskursen använt sig av blivit/varit tvungen att revideras.  

 

Naturskyddets inomdiskursiva dilemman 

Vid en närmare analys av naturskyddets diskurs (som utgör en del av huvuddiskursen: 

diskursen om det moderna myrodlingslandskapet) framkom några tydliga inomdiskursiva 

dilemman. Det innebär att diskursen om det moderna myrodlingslandskapet, förutom de 

mellandiskursiva intressekonflikterna jordbruket och naturskyddet emellan, dess spänningsfält 

inklusive perspektivförskjutning, också karaktäriseras av hur naturskyddet brottas med 

motstridigheter inom sin egen diskurs.  I klartext visar studien hur det offentliga naturskyddet 

i början av perioden vetenskapligt kunde ge och också gav det rationella jordbruket fortsatt 

legitimitet för utdikning och uppodling av myrmarker.
325

  

Inom naturskyddets kretsar var man väl införstådd med det unika med Lina myr. Men, när det 

kom till den dag då en naturskyddsutredning skulle göras och naturskyddet fick uppgiften på 

sitt bord (naturskyddsutredningen färdigställd 1929) så blev utslaget i enlighet med 

naturskyddets egna ideologier att Lina myr inte kunde tillräknas de skyddsvärda myrarna på 

Gotland, som skulle vara ”typisk” och kunde karaktärisera just Gotland. Det gällde alltså för 

naturen att vara unik på ”rätt sätt”, enligt det människan myntat som ”det rätta”. Här 

rekommenderade det offentliga naturskyddet att Lina myr skulle utdikas, även om inte det 

offentliga naturskyddet visat sig vara ense angående detta.  

Naturskyddets inomdiskursiva dilemman överrensstämmer med och kan kopplas till dess 

grundideologier, som i praktiken talade för en öppen inställning till industrialisering och 

exploatering av naturen. Här tas exempelvis hänsyn till ekonomiska intressen. Detta exempel 

visar på hur den diskursiva riktningen modernitet och rationalitet inte bara fanns inom det 

rationella jordbrukets diskurs utan även tolkats in inom naturskyddets diskurs. I praktiken 

bidrog detta till att naturskydd för naturen i sig inom det svenska naturskyddet kunde vara 

sekundärt. Det svenska naturskyddet hade med andra ord ett förbehåll, dvs. naturskydd, med 

förbehåll att inga andra ekonomiska intressen föreligger.
326

 Lina myr är ett typexempel.  

Naturskyddets inomdiskursiva dilemman ses som en påverkansfaktor för moderniseringens 

möjlighet till fortskridande, med ett tydligt exempel i studien om Lina myr. 

 

Perspektivförskjutning mot naturskyddet 

För att friska upp minnet. Modernitet och rationalitet nämnt ovan, är ju som sagt en av tre 

diskursiva riktningar som tagits upp i studien och som utgjort en del av analysverktyget i 

diskursanalysen (fig.1 sid 23 samt figur 9 detta kap s.71). De andra riktningarna är natur-
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skydd och bevarande samt hembygd och hemkänsla. (Riktningarna kan också ses representera 

olika syn på landskapet, eller som olika dominerande ideal under olika tidsperioder. Snarare 

överlappande än direkt angränsande till varandra, inom diskursen för det moderna myrod-

lingslandskapet.) Liksom den första riktningen har även de båda andra riktningarna påträffats 

i både jordbruksdiskursen och naturskyddsdiskursen, som figur 9 illustrerar, men det måste 

påtalas igen att samtliga diskursiva riktningar förekommer olika över tid och att de i sina 

”berättelsetrådar” ser lite olika ut. Dessa tre nämnda riktningarna bidrar därför å ena sidan till 

beskrivning av respektive diskurs (det rationella jordbruket och naturskyddet). Å andra sidan 

visar de på perspektivförskjutningen mot naturskyddet i tiden som studeras (genom att 

riktningarna använts olika över tid, sett genom dagstidningarna som studerats). Dessutom 

bildar de tre riktningarna tillsammans med jordbruksdiskursen och naturskyddsdiskursen en 

stomme för huvuddiskursen om det moderna myrodlingslandskapet.
327

 

Vad gäller perspektivförskjutningen mot naturskyddet är det tydligt hur naturskyddsföre-

språkare både på det offentliga planet, men också privat och lokalt med tiden lyckas stärka det 

svenska naturskyddet. Inriktningen på fåglar och inventeringarna kring fågellivet och dess 

livsmiljöer kan ha bidragit till naturskyddets förstärkning (jfr. Haraldsson angående 

naturskyddets mobilisering genom fokuseringen på djurlivet.) I fallet Lina myr var det 

privata, lokala naturskyddet och andra fågelvänner också mycket betydelsefulla.
328

  

Även om den Svenska naturskyddsföreningen (SNF) bildades 1909, har studien visat på att ett 

etablerande av det svenska naturskyddet egentligen inte varit att räkna med förrän senare 

1950-talet, efter då att den andra naturskyddslagen antagits (1952). Sannolikt spelade 

naturskyddets inomdiskursiva dilemman roll för naturskyddets etableringsprocess. Hur som 

helst hade Lina myr då redan utdikats omfattande.  

Debatten och processen fram till nära in på 1960-talet hade pågått i flera decennier. Värt att 

nämna här i slutsatserna är hur beslutet om utdikningen om Lina myr intressant nog har setts 

sammanfalla med ett viktigt riksdagsbeslut. Ett riksdagsbeslutet som driver på jordbrukets 

produktion och därmed indirekt ger legitimitet till ytterligare utdikningar.
329

 Jag har tolkat det 

som att det finns ett troligt samband mellan nämnda riksdagsbeslut och att den avgörande 

tidpunkten för Lina myr sammanföll samma år. 

Genom studien och diskursanalysen som gjorts av artiklar från gotländska dagstidningar 1920 

-1960 har det varit möjligt att följa perspektivförskjutningen mot naturskyddet och förstå hur 

naturskyddet successivt stärkts, också kopplat till ett exempel. Från det att naturskyddets 

inomdiskursiva problematik avtäckts, där det också framgår att det offentliga naturskyddet i 

sig självt faktiskt föreslår utdikning av Lina myr, har det också varit tydligt hur representanter 

för diskursen om det rationella jordbruket blivit tvungen att se över sina argument och sitt 

språkbruk, för att kunna bibehålla sin diskursiva maktposition ju starkare naturskyddet med 

tiden blev. Resultatet visar att naturvårdsaspekter successivt inkorporerats i text och 

argumentering som kan kopplas till det rationella jordbruket. Naturvårdsaspekterna används 
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dock inte på samma vis inom diskursen för det rationella jordbruket, utan har bl.a. använts för 

motsatta syften.
330

 Det viktiga här är att naturskyddsaspekter blir allt vanligare förekommande 

(i allt fler artiklar) i slutet av perioden (1920 - 1960). Både genom att naturskyddsförespråkare 

höjer sina röster på olika sätt i/genom tidningarna och genom att naturvårdsaspekter 

inkorporeras i text som i det stora hela egentligen är representerande det rationella jordbruket. 

Det har setts intressant att genom en snabbtitt på efterföljande tidsperiod och träffar på artiklar 

i ämnet, ha kunnat ansluta till det jag resonerar om genom denna uppsats. Perspektiv-

förskjutningen har kunnat bekräftas ytterligare, likväl som den diskursiva maktstrukturen. 

 

Avslutning  

Resultatet av studien om Lina myr har slutligen visat att och hur ägandet av mark samt land-

skapets sociala sammansättning av människor varit utslagsgivande faktorer för det lokala 

utfallet i landskapet. Genom att äga viss mark (areal) har man innehaft viss makt rörande 

beslut om landskapets utformning. Lina myr AB som var ägare till nästan hälften av Lina 

myr
331

 har exempelvis kunnat ses utöva sin makt vid olika tillfällen. Vad gäller landskapets 

sociala sammansättning av människor har det varit tydligt hur diskursiva maktaspekter varit 

närvarande och via människor i bygden kunnat implementeras i praktiken. Även om den 

rationella jordbruksdiskursen med dikningspraktiken hade många anhängare bland markägare 

och bönder vid Lina myr har en individ varit speciellt viktig i detta avseende. Detta var den 

inflyttade ölänningen Carl Jacobsson som till mångt och mycket blev den drivande av 

diskursen om det rationella jordbruket vid Lina myr, till dess utdikning. Till detta kopplas 

bland annat tidigare erfarenheter, visioner och viss kunskap, men kanske framförallt det som 

den rationella jordbruksdiskursen i denna tid främst hade som drivkraft - ekonomisk 

utvinning. Frågan är om utdikningen av Lina myr kunnat drivas igenom utan den 

utdikningsenergiske Jacobssons initiativ, kamp och ledning? Det får vi kanske aldrig veta, 

men än finns det material att forska närmare kring. Som motpart till Jacobsson har Arvid 

Ohlsson med sitt naturskyddsintresse, specifikt för Lina myr, blivit belyst på flera sätt i 

studien. Ohlsson fick emellertid, trots sitt vida engagemang och bidragande till den ökade 

kunskapen om myren, ändå se sig besegrad av det rationella jordbrukets diskursiva maktlinje 

gällande hur myren slutligen skulle värderas. Resultatet blev dess omvandling från våtmark 

till myrodlingslandskap, med start 1947. Därmed blev den sista jättemyren på Gotland i det 

närmaste utraderad. Berättelsen om Lina myr har visat att den diskursiva maktstrukturen med 

det dominerande rationella jordbruket efter första utdikningen fortlevt, egentligen ända fram 

till idag, även om den ändrats till sin karaktär. 

Denna studie har visat hur diskursiv makt kan fungera och att omvärderingar av specifikt våt- 

och myrmarker varit möjliga och också nödvändiga att göra, i flera omgångar. Idag är våt- 

och myrlandskap en högt skattad naturtyp igen. Den globala våtmarksdebatten har förändrats 

från att handla om utdikning och uppodling av markerna, till att istället handla om 

restaurering, återskapande och nyanläggande av våtmarker. Vad gällande myrodlingsland-

skapens värde idag, som å ena sidan vittnar om ett resonemang kring att restaurera för att 
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skapa mer gynnande miljöer igen för dess flora och fauna, å andra sidan om att helt lägga 

dessa marker under vatten, har ett ytterligare perspektiv uppkommit. En utdikningsepok finns 

nu i historien och har lämnat tydliga spår i våra landskap i form av diken, dammar, industrier 

och diverse andra avtryck. I detta finns ett kulturvärde. Spåren säger något om tiden, 

landskapet och människorna och bör därför också vara intressanta i avvägningar kring 

myrodlingslandskap idag.
332

  

Landskapet är komplext, det är i ständig förändring och hela tiden uppkommer nya problem. 

Kunskapen behöver förnyas och sättas in i nya sammanhang. För att förstå dagens landskap 

behöver vi förstå gårdagens landskap. Studien har indikerat att teknik, ekonomi och politik 

behöver sammanfalla för att nya idéer och kunskap ska få genomslag, också vad gäller 

genererande värderingsförändringar av landskap.
333

 Som ett led i detta verkar det vara 

essentiellt att kunna tillgängliggöra diskursiva ordningar, för att omvärderingar ska vara 

möjliga. Insikten kring just detta kan vi dra nytta av idag, vilket också betonas på olika sätt i 

både Runfelt (2008) och Ödmann et. al. (1991).  

Värt att belysa igen är hur denna studie kunnat visa hur olika diskursers intressekonflikter 

tillsammans kunnat utgöra en bred grund för att öka och/eller bilda ny kunskap. Kortfattat, för 

att bl.a. öppna upp för naturvården och den globala samhälls- och miljödebatten där omvärde-

ringar av våtmarkerna spelar en stor roll. Detta talar för ett kunskapsresonemang dit olika 

diskurser har tillträde samtidigt och inte enbart handlar om en dominerande diskurs, eller 

kunskapsregim, som Foucault menar. För att i det närmaste citera Sverker Sörlin: Det är 

viktigt att se att miljörörelsen i det stora hela inte bara är kritisk utan också och kanske 

framförallt varit och är både skapande och samhällsbyggande. Det ekologiska tänkandet har 

en viktig politisk dimension och en alldeles enastående framtidsdimension.
334

  

Förhoppningsvis har denna studie kunnat spegla en viktig del av moderniseringen och ge en 

bakgrund till varur dagens landskap vuxit fram, samt bidragit till perspektiv på hur våra idéer, 

ideologier och värderingar om landskapet kan påverka utvecklingen i detsamma.  

Avslutningsvis hoppas jag att studien bidragit till en ökad förståelse för moderniseringen i 

Sverige och i bästa fall även inspirerat till vidare studier i ämnet. Här finns nämligen 

fortfarande mycket att hämta!   
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Allehanda av fil. kand. Bertil J. O. Wahlin. 

 Gotlands Allehanda 11 september 1942 s. 7 Gotländska myrdikningsproblem. Till Gotlands 
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 Gotlänningen 13 februari 1958 s. 1,2 Ny utdikning av Lina myr för 600 000 kronor diskuterad 

med markägarna på torsdagen. 

 Gotlänningen 25 mars 1958 s. 5 Hampans placering i växtföljden på våra gotländska 

myrområden. Av Kåre Fröier, Svalöv. 

 Gotlänningen 8 april 1958 s. 1, 2 Storspoven kom till ön i påsk, men idfisket hindras av isen. 

A-d (Arvid Ohlsson) 

 Gotlänningen 24 april 1958 s. 1,2,5 Den långa vintern försenade vårbruket nästan en hel 

månad. A-d (Arvid Ohlsson) 

 Gotlänningen 20 maj 1958 s. 5 Aktuellt om hampaodlingen. Några reflektioner över 

hampaodlingens lokala utbredning på gotlands myrjordar under senare år. Av fil dr. Kåre 

Fröier  

 Gotlänningen 3 juni 1958 s. 8 Låga myrar torkar långsamt.  

 Gotlänningen 7 juni 1958 s. 4 Rördrommen ropar i Storsund. A-d (Arvid Ohlsson) 

 Gotlänningen 12 juni 1958 s. 4 Fåglar i Lina myr. Göte Thomsson 

 Gotlänningen 1 juli 1958 s. 1, sista sidan. God men sen skörd på fastmarksvallarna 

Vattensjuka myrar ger ingen skörd alls. 

 Gotlänningen 22 juli 1958 s. 4 Dräneringen av åkerjorden starkt försämrad Dikning den 

angelägnaste investeringen nu. Lantbruksnämnden. 

 Gotlänningen 16 augusti 1958 s. 4 Jordbruket har rationaliserat i samma takt som vår 

industri 

 Gotlänningen 28 augusti 1958 s. 3 Skogsexkursionen till Gotland Mycket givande för 

deltagarna. A-d (Arvid Ohlsson) 

 Gotlänningen 2 september 1958 s. 1, 2 Skörden på Gotland försenad men väntas bli ganska 

hygglig. A-d (Arvid Ohlsson) 

 Gotlänningen 30 oktober 1958 s. 1 Torrläggningen av Lina myr kräver stora kostnader.  

 Gotlänningen 31 oktober 1958 s. 1 Över en halv miljon till Lina myr, för att kunna bärga 

skördarna. 

 Gotlänningen 7 november 1958 s. 8 Lina myr. Karl Kahlström. Arvid Ohlsson svarar. 

 Gotlänningen 11 november 1958 s. 1 Förorenat industrivatten dödar fisken i Gothemsån. A-d 

(Arvid Ohlsson) 

 Gotlands Allehanda 28 november 1958 s. 2 Ny sänkning hotar sällsynt fågelliv. Karin 

Jansson om Lina myr och den eventuella utdikningen.  

 Gotlänningen 11 dec . 1958 s. 1 Lina myrs utdikning väntas bli helt färdig senast 1968.  

 Gotlänningen 3 januari 1959 s. 1,4 ”Vårflod” med översvämningar på utsatta ställen på 

Gotland.  

 Gotlänningen 4 mars 1959 s. 4 Lina myr åter aktuell. - obs- 

 Gotlänningen 5 mars 1959 s. 1 Pessimism i Lina gille efter krånglet med myrutdikningen 

 Gotlänningen 10 mars 1959 s. 4 Fakta om Lina myr. D.S. 

 Gotlänningen 15 april 1959 s. 1 Utdikningsstopp i Lina myr katastrof för hela bygden 
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 Gotlänningen 12 juni 1959 s. Dom i Lina den 29 juli 

 Gotlänningen 13 juni 1959 s. 3 Karin Jansson till attack mot myrutdikningarna. Referat av 

artikel i Svenska Turistföreningens Tidning. 

 Gotlänningen 29 juli 1959 s. 1, 3 Lina myr får utdikas Dock viss begränsning.  

 Gotlänningen 12 augusti 1959 s. 1 Missnöje med Linamyrutslaget men deltagarna överklagar 

ej 

 Gotlänningen 3 september 1959 s. 1,3 Kohandlade naturskyddet om Lina myr? Arvid Ohlsson 

bemöter ovederhäftigt utfall. 

 Gotlands Allehanda 5 september 1959 Arvid Ohlsson bemöter angreppet om Lina myr. (I: 

Från allmänheten) 

 Gotlänningen 9 september 1959 s. 4 Lina myr- debatten fortsätter. I: Från allmänheten skriver 

Karin Jansson i öppet brev till Arvid Ohlsson.  

 Gotlands Allehanda 9 september 1959 s. 5 Brev till Arvid Ohlsson om Lina myr-utdikning. 

Karin Jansson i: Från allmänheten 

 Gotlands Allehanda 9 september 1959 s. 5 Arvid Ohlsson svarar (på ovan artikel) 

 Gotlänningen 14 september 1959 s. 5 Karin Jansson svarar Arvid Ohlsson i tvisten om Lina 

myr. Arvid Ohlsson svarar Karin Jansson. 

 Gotlänningen 18 september 1959 s. 1 Gott om mink i Lina myr. Nils Vahlgren rapporterar till 

Gotlänningen 

 Gotlands Allehanda 19 september 1959 s. 5 Lina myr-tvisten. Karin Jansson i: Från 

allmänheten 

 Gotlands Allehanda 19 september 1959 s. 5 Arvid Ohlsson svarar (ovan artikel i: från 

allmänheten 

 Gotlänningen 19 september 1959 s. 2 Minkhane fångad i Lina myr. Nils Vahlgren rapporterar 

till Gotlänningen 

 Gotlands Allehanda 22 september 1959 första sidan Nu schaktas det i Lina myr fem firmor 

samsas om jobbet 

 Gotlänningen 22 september 1959 s. 1 Lina myr-grävningarna är igång Öns grävmaskinfirmor 

samverka 

 Gotlands Allehanda 16 oktober 1959 s. 1, sista sidan. Nya utdikningen ger bättre skörd i Lina. 

Av Ingvar Ygeman. 

 Gotlands Allehanda 16 oktober 1959 sista sidan Han säger: (Birger Hallgren, Hörsne, 

lantbrukare och utdikningschef för Lina myrutdikningen, inlägg i debatten om Lina myr) 

 Gotlands Allehanda 16 oktober 1959 sista sidan Hon säger: (Karin Jansson i inlägg om Lina 

myr) 

 Gotlänningen 17 oktober 1959 s. 4 Lina myr-debatten blossar upp. Arvid Ohlsson bemöter 

GA- rep. 

 Gotlands Allehanda 19 oktober 1959 s. 2 Naturskyddet är ingen Övervattensdomstol. Arvid 

Ohlsson 

 Gotlands Allehanda 12 december 1959 s. 8 Mer och mer kapital behövs ATT BLI 

LANTBRUKARE. (Av Sven-Erik Sidén) 

 Gotlänningen 31 juli 1961 s. 3 Arvid Ohlsson i Vallstena vill skriva roman från 1800-talet. 

Willy Walfridsson  
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 Gotlänningen 23 oktober 1961 s. 2 Fördjupningen och breddningen av Lina myrs kanal färdig 

i år.  

 Gotlänningen 23 december 1963. Julläsning. Lina myr – sjön som blev öns bästa betesmark 

Naturvänner kämpade i 20 år för att behålla fågelsjön (Text och bilder : Arvid Ohlsson) 

 Gotlands Allehanda 17 april 1965 s. 1, 6 Dagens lördagsgäst har fåglar som hobby. 

Lärarinnan som sitter vårnätter i Lina myr – ensam bland fåglar  

 Gotlänningen 30 november 1965 s. 7 En enda jordbrukare kvar av grannlaget vid Lina myr. 

A-d (Arvid Ohlsson) 

 Gotlands Allehanda 29 december 1966 s. 10. Ödemarkens agmyrar kunde räddas av sin 

fattigdom MEN’RIKEMANSMYRARNA’ BLEV UTDIKADE. Vi har de sista fornsjöarna inom 

Sverige. GA-serie av Arvid Ohlsson. 

 Gotlands Allehanda 18 mars 1967 s. 7. För tjugo år sedan levde ännu vildmyren vid Lina. 

Den 7:e i Arvid Ohlssons serie om gotländska träsk och fågelmyrar.  

 Gotlands Allehanda 6 augusti 1969 s. 7. Ropet från myren. Arvid Ohlsson 

 Gotlands Allehanda 19 november 1969 s. 2. Grundvattnet på ön minskar och blir alltmer 

infekterat Myrarnas utdikning dock utan skuld. Lennart Edbom, Lantbruksnämnden i Visby 

 Gotlands Allehanda 3 december 1971 s. 2. Hushållningssällskapet på parisutställning 1878 

Utdikning av Gotlands myrmarker gav guldmedalj 

 Gotlands Allehanda 4 december 1971 s. 1. Diplom och belöningar vid det 180:e årsmötet. 
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Bilaga 1 

 

             Kartan visar Lina myr med fokus på dess vegetation i original uppförd av Bertil  

             J.O Wahlin 1941. Källa: Särtryck ur Bygd och Natur, årsboken 1942. 
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Bilaga 2 Några fotografier från myren, som illustrerar naturlandskapet och även något 

från fågellivet i myren före den första utdikningen 1947. 

Lina myr vid högvatten om våren, före 

utdikningarna. Arvid Ohlsson skriver:  

”Området är numera det sista ännu 

outdikade av Gotlands stormyrar.  

Det rika fågellivet har gjort Linemyr 

känt även utanför landets gränser.” 

Foto: Arvid Ohlsson. Källa Pettersson 

och Curry-Lindahl (1946) s. 93. Se även 

Jansson (1961) med flertalet 

illustrativa bilder. 

 

Tall-vass- savannen i Lina myr, 

karaktäriserades av ett glest trädskikt 

av huvudsakligen tall, ett tätt bladvass-

skikt och underst kärräng med låga 

starr och gräsarter. Foto: K. Curry-

Lindahl 12/7 1945. Källa: Pettersson 

och Curry Lindahl (1946) s. 99. Se även 

Jansson (1961) sid. 21 fig. 12. 

 

Råby träsk i lågvatten, en av Lina myrs 

två dåvarande klarvattenområden 

belägen i östra änden av myren. En 

populär fågellokal före utdikningarna. 

Foto: Arvid Ohlsson 29/7 1944. För 

närmare beskrivning före och efter 

utdikningarna, se Jansson (1961) s.197. 

 Svarthakedoppingen och Svarttärnan 

G. Håkansson resp. R. Nordström Källa: 

Pettersson och Curry-Lindahl (1946)   (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Bilaga 3 Något från kulturen vid myren innan utdikningarna 

På fotografiet ses Arvid Ohlsson ”styda” sin 

”flatäske” genom ”träsket” i Lina myr.
336

 

Det var en vanlig syn i samband med bland 

annat jakt och fiske i myren fram till tiden 

för den första utdikningen 1947. I flatäsken 

stod man som Ohlsson gör och stakade sig 

fram med en lång trästav. På detta sätt var 

det lätt att ta sig fram över de lugna vatten, 

och så även mellan vass och snårigheter, 

som just våtmarkerna kunde erbjuda. I och 

med utdikningarna av våt- och myrmarker 

reducerades detta traditionella levnadssätt 

och denna fritidssyssla markant. Den ansågs 

i en övergångstid tillhöra ”det omoderna”, 

vilket ligger i linje med dåvarande syn inom 

modernitetens och rationalitetens diskurs. 

Med tiden har det blivit en utrotad aktivitet. 

Källa: Carl Fries (1950) , s. 215  

 

Fotografiet är hämtat från Carl Fries verk Svensk natur från hav till fjäll (1950).  Kapitlet i 

Fries verk handlar om myr och bygd i generella termer, där flera av Gotlands myrar nämns 

och där Lina myr och Arvid Ohlsson fått en särskild plats. Ovanstående bild vill framhäva 

dels hur myren kunde användas före utdikning och uppodling, men också belysa Lina myr och 

det lokala engagemangets uppmärksammande även på riksnivå.
337

 Detta är ändå bara ett 

exempel. Nätverket kring engagemanget för myrens bevarande växte, spreds och nådde även 

nationella och offentliga arenor, dels för det allmänna svenska ”naturskyddet”, men inte desto 

mindre även ”folket” på olika sätt. Ohlsson vann viktiga sympatier för sitt engagemang på 

fastlandet.
338

 Lina myr blev även känt i vissa kretsar utom Sverige.
339

 Ett sätt att nå ut var 

genom dagstidningar, och Gotlands dagstidningar var inte det enda mediet Ohlsson fick 

tillträde till.
340

 Huruvida han var den påtryckande, eller tidningarna var de uppsökande är 

svårt att säga, men sannolikt fanns ett gemensamt intresse. 

 

 

                                                           
336

 ”Styda” betyder staka sig fram. ”Flatäske” är den ålderdomliga formen av eka man använde i syfte att fiska, 

jaga eller färdas över vattnen vid träsken på Gotland. ”Träsk” är den gotländska benämningen på sjö även 

motsvarande klarvattensjö. Denna typ av benämning på sjö, som på andra håll i landet istället kallas sjö, visade 

sig bidra till myrens problematik vid Lina myr. Källa: Ohlsson (1961) samt Fries (1959). 
337

 Det var dock inte enda källa som återspeglar Ohlssons engagemang och kunskaper, som hade en riksomfatt-

ande spännvidd. Även Pettersson et al. (1946) har förstått att Ohlsson är en lokal förmåga att ”ta väl hand om”. s. 

92 ff.  
338

 I samtal med Åke G. Sjöberg. 
339

 Ohlsson i Pettersson och Curry-Lindahl (1946) s. 93. 
340

 Ex. Dagens Nyheter 14 sept. 1958  
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Bilden föreställer täckating (takating) enligt den 

flera hundraåriga traditionen. Agtaket anses vara den 

äldsta taktypen och ag användes framförallt i skogs-

fattiga områden där trä ansågs för dyrt. Den 

gotländska bonden har förr skördat och lagt agen på 

framförallt uthus och ladugårdar, men även bo-

städer. Ett agtak kunde vara hållbart i 75 år, om det 

bara lades på rätt sätt, och ansågs därmed vara det 

bästa takläggningsmaterialet ända inpå 1900-talet. 

Agen trivdes bra i vissa våt- och myrmarker och på 

Gotland var agen vanlig inpå 1900-talet. Vid Lina 

myr var det synnerliga bra förhållanden för ag innan 

myren utdikades. Agen kom emellertid att betraktas 

som omodern. Idag skulle den gamla traditionen av 

att lägga tak av ag varit helt utbytt av modernare 

metoder och därmed också utdöd om man inte 

medvetet hållit kunskapen om täckating vid liv. 

Källa: Ölandsmyren (2005). 
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Bilaga 4 Lina myr idag utdikad och uppodlad till åkermark 

Lina myr är idag en utdikad och i det närmaste en helt uppodlad dalsänka i det östgotländska 

lanskapet, utdikad i flera omgångar sedan den första utdikningen 1947. Myren nyttjas till 

största delen för jordbruksproduktion. Huvudsakligen odlas vallväxter, men till viss del odlar 

man även stråsäd. Endast de tidigare träsken, Råbyträsk och Lina träsk kan sägas ha något av 

myrkaraktär. Fortfarande på 1980-talet berättas det i inventeringen kring myren att fågellivet 

är att betrakta som rikt, även om det har ändrat karaktär. Vissa arter har förlorats till följd av 

utdikningarna (ex. brushanen och kornknarren), medan andra gynnats, varför myren fort-

farande är intressant ur ornitologisk synpunkt. Ur botaniskt perspektiv har myren förlorat sitt 

mesta värde, även om t.ex. kärrnycklar fortfarande förekommer. Utdikningarna har förstört 

många biotoper. På 1980-talet uttrycktes att konflikten mellan naturvård och jordbruk inte 

längre är så uttalad.
341

 Uppfattningen idag är dock annorlunda. Även om inte konflikten är så 

högljudd så finns det en levande debatt även om dagens Lina myr.
 342

 Se även bilaga 6. 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                                

                                                                                                                                Fotografiet ovan visar Norrbys   

                                                                                                                                gård våren 2011. Foto: Camilla  

                                                                                                                                Björkander.                                 

 

 

 

Flygfotografiet visar Lina myr omvandlad till åkermark, i nutid. Östersjön  

syns i öster. Fotografi och tillstånd: Gunnar Britse. (Fotograferat 14 mars 2007). 

Om man tittar närmare på flygfotografiet ovan kan man se det som är en vanlig företeelse i 

Lina myr idag. I mitten av bilden kan man se hur Gothemsån, som rinner på tvären genom 

myren, har svämmat över. Lilla bilden visar Norrbys gård nutid. Den vittnar om en 

bebyggelse- och gårdsstruktur än idag som kan återses i bygden runt Lina myr, och om att det 

varit en relativt rik bygd. Detta överrensstämmer med vad också Arvid Ohlsson skriver i sin 

bok om Lina myr. En stor areal i myren tillhörde Norrbys gård när ölänningen Carl Jacobsson 

köpte dess ägor i 1930-talets början.
343

 Det var ännu då mycket ovanligt att någon från annan 

ort fick möjlighet att köpa in sig på gotlandsgårdar. Men, den förre ägaren hade varit tvungen 

att sälja gården i samband med skulder efter dikningsföretagandet kring 1930-talet som gick i 

stöpet. Carl Jacobsson var sedan en av de absolut främsta initiativtagarna till nästa utdiknings-

företagande, som hade en annan utgång några år senare. Lina myr innehåller idag en mängd 

spår från svunnen tid som är av kulturhistoriska intressen. 

                                                           
341

 Länsstyrelsen (1987) s. 167 
342

 Länsstyrelsen på Gotland 
343

 Lantmäteriet fastighetskarta. Kan kontrolleras närmare med Lantmäteriet i Härnösand. 
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Det hör alltså inte till ovanligheterna att Gothemsån som rinner genom Lina myr över-

svämmas än idag och gör jordbruksmarken sank. Särskilt vid vår- och höstflod. I samband 

med det fortsatta dikandet oxiderades myrjorden och odlades på det vis bort. Detta medför i 

sin tur marksättningar och förnyad och fördjupad dränering måste tillämpas ifall odling ska 

kunna fortsätta. Till stora delar blir därför också jorden svårbrukbar. På närmare håll kan det 

se ut så här:                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiet ovan visar en vy över Lina myr med Gothemsån närmast slingrande genom landskapet, över-

svämmad. Till vänster i horisonten ses Hörsne kyrktorn sticka upp alldeles ovanför trädtopparna. Fotografiet är 

taget strax nedanför Hörsneburgen, 20110409. Foto: Camilla Björkander.  

 

Skissen nedan visar Lina myr som streckat område och ungefärlig placering av kamera vid 

fotograferandet som visar bilden ovan. En bilväg leder längst med höjden på burgen och Lina 

myrs östra sida. De två tidigare klarvattenområdena, Lina träsk och Råby träsk är här även 

utritat (enl. beskrivning Sernander 1941) för att låta oss jämföra fotografiet vi har ovan med 

det som tidigare varit att betrakta som sjö, här; Lina träsk, före utdikningarna på 1900-talet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Skissen visar ungefärlig placering och vinkel med kamera vid foto-  

                                                                      graferandet av Lina myr ovan. Ståendes i sänkan intill Hörsneburgen.  
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Bilaga 5 

Vattenavledningsföretag av 1958 vid Lina myr samt andra utdikningar i myrens närområde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan visar vattenavledningsföretaget 1958 samt tidigare utdikningar i Lina myrs närområde. Källa: 

Länsstyrelsen i Visby via Annika Broms. Tidigare planeringsunderlag för torrläggningsföretag, vatten-

regleringsföretag samt vattenavledningsföretag finnes i original hos Länsstyrelsen på Gotland samt hos 

författaren i elektroniska kopior.
344

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
344

 Lina myrs torrläggningsföretag av år 1930, Lina myrs torrläggningsföretag av år 1937, Lina myrs 

regleringsföretag av år 1943. Lägg märke till namnförändringen (jmf. även med det företaget som presenteras via 

kartan ovan) vilken också indikerar en viss förskjutning i temat. 

 
teckenförklaring 

---- Lstl Vatten Dikesföretag 

           1958 års Vattenavledningsföretag 
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Bilaga 6 

Detta är också Lina myr, vilket kan illustrera varför debatten om Lina myr pågår än idag. 

Bilderna får utöver undertexten tala för sig själva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flygfotografiet ovan visar exempel på översvämningars utbredning i Lina myr i nutid och illusterar också  kon-

flikten mellan naturen och människan och myren. Fotot är taget 2007. Fotografi och tillstånd av Gunnar Britse. 

 

I Gotlands Tidningar den 1 feb. 2012 kan man läsa:   
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Bilaga 7 Sammanfattning av diskursriktningarna till innehåll och relationer 

(1)Modernitet och rationalitet: Denna riktning karaktäriseras av produktionsinriktade och 

vinstdrivande verksamheter. I denna studie berörs främst moderniseringen inom jordbruket 

och relationen mellan jordbruksnäringen, det svenska naturskyddets framväxt och landskapet, 

från tid som rör tidigare skiftesreformer till de förändringar och resultat som följd därefter, 

fram till och med mitten av 1900-talet. Riktningen grundar sig i idéer om naturen och 

landskapet kopplat till människans nyttjande av densamma, inklusive idéer om effektivitet 

och ekonomisk tillväxt genom rationalitet, produktivitet, och tankar om utveckling och ökat 

välstånd/välfärd etc. Till moderniteten hörde tre grundläggande föreställningar om naturen. 

För det första, att naturen gick att förstå, för det andra att naturen gick att kontrollera, för det 

tredje att naturen var underordnad människan.
345

 Detta har setts utgjort en väsentlig betydelse 

för hur man hanterat landskapet. ”Nyttotänket” var utbrett och naturresurser skulle nyttjas 

rationellt. Myrmarker var en naturresurs som ansågs göra bättre nytta som utdikad och 

omvandlad till åkermark, sett till en ökad befolkning som argument, samt som argument för 

sysselsättning på landsbygden. Tankarna återkommer i fallet Lina myr. Därtill har i detta fall 

konkurrensinslag visat sig. En berättelse säger att en utdikning exempelvis skulle kunna 

undanröja hinder för att komma efter i utvecklingen i jämförelse med andra socknar. Men, 

märk väl, även bönderna i bygden hade anslutit sig till idéerna, som kan ses som en direkt 

konsekvens av andra utdikningar runt om. Med andra ord; Vissa kopplingar kan göras till 

rådande omständigheter i samband med den specifika bygdens förändrade förutsättningar, 

beroende på andra bygders utdikningar, och där önskningar och behov av utdikning i Lina 

myr därutav kan ses tvingats fram från första början. Samtidigt som det traditionella livet i 

jämförelse/motsats med det ”moderna livet” gjorde det förra ”omodernt”. 

Utdikningarna vid Lina myr kan emellertid också ses ur andra perspektiv med koppling till 

modernitet och rationalitet. Det som å ena sidan hindrade det traditionella livet vid Lina myr 

var det ökade vattentillflödet och översvämningarna, vilka samtidigt bidrog till möjligheter 

för att utdikningsdiskursen skulle få fäste (även i bondebefolkningen) och sedermera också 

gynna förändringarna till ett ”modernt liv” även i denna bygd. Satsningar som kan undanröja 

detta hinder blir därför återkommande argument i debatten. Och, om dessa satsningar inte 

gjordes har det också framgått konkurrensaspekter, som att då skulle denna bygd ”halka efter” 

i utvecklingen. Denna berättelse har framkommit i olika former. Genom att fokusera på 

översvämningsproblematiken ses utdikningsfrågan ha tillskansat sig poäng. Dels för att det 

lyfte frågorna till att handla om en lösning för bygdens problem, dels kunde frågorna 

egentligen bara hanteras av ett ”expertsamhälle”. Detta ingår inom ramen för fenomenet 

utdikning och uppodling som framförallt ses som en modern företeelse där tankar om 

utveckling, välfärd och ekonomisk tillväxt är ledande och ses även användas i fallet Lina myr, 

som ett medel att stänga ute ”folkets röster”. Iakttagen klyfta mellan folket och experterna 

finns även i de gotländska dagstidningarna. Inom denna diskursiva riktning återfinns även 

naturskyddet genom exempelvis sitt inbyggda ”naturskydd med förbehåll” som de inkor-

porerat i sina grundtankar, som har en tydlig förankring till att de i princip inte var emot 

industrialiseringen och exploateringen. (Se även angående natursynen i början på stycket.) 
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Natursynen och naturskyddets inomdiskursiva dilemma har visat sig vara ett dominerande 

inomdiskursivt dilemma i tiden som studeras. Hur der det ut idag?  

Typiskt för modernitetens diskursriktning är hur myrmarken, fisket och agtaket bl.a. 

nedvärderas och att nyodlingen vinner stor areal våt- och myrmarker.
346

 Slutet på den 

traditionssammansvetsande aktiviteten kring takets resning i form av ”täckating” var ett hårt 

slag mot bygdegemenskapen - som så länge utgjort grund och kittet till gemenskap i bygden 

(se bilaga 3). Ledande: ”De(t) moderna.” 

Här har bl.a. Den svenska mosskulturföreningen och Hushållningssällskapet (fd. Gothlands 

ekonomiska sällskap/Patriotiska sällskapet) varit av stort intresse att utforska och införskaffa 

mer kunskaper om.
347

 Dessa har haft stor betydelse för utvecklingen av Gotlands jordbruk, så 

även utdikningen av Gotlands våtmarker, och har därför varit viktiga källor som kan bidra till 

förståelsen av denna diskursriktning. En genomgående teknisk och ekonomisk special-

inriktning karaktäriserar båda dessa sällskap, vilka också direkt är framåtsyftandes. 

(2) Naturskydd och bevarande: Denna riktning berör främst naturskyddets utveckling i 

Sverige. Naturskyddet under 1900-talet baserar sina kunskaper på framförallt geologiska, 

växt-ekologiska och biologiska vetenskapliga grunder. Det dröjde flera decennier inpå 1900-

talet innan naturskyddet skulle växa fram, som har tydliga kopplingar till och som kan sägas 

växte fram ur en motrörelse till moderniseringen och det rationella jordbruket. Svenska 

naturskyddsföreningen (SNF) bildades 1909 och naturskyddets utveckling liksom lagstiftning 

har varit intressant att titta på här. Utvecklingslinjen inom naturskyddet handlar bl.a. om olika 

syften kopplade till bevarandefrågor (hur man betraktade, skattade natur och landskap och 

varför) till utvecklade frågor som sedan lett till frågor om biologisk mångfald, bevarande, 

återskapande och nyanläggande av våtmarker. Med hänsyn även till regional och global skala. 

För att komma nära in på denna riktning har förutom betydelsefulla verk såsom Vildmarken 

och Välfärden, Naturkontraktet, Skydda vår natur!, Naturskyddsbegreppet i Sverige och Från 

naturskydd till bevarande av biologisk mångfald, också Rutger Sernander, Arvid Ohlsson och 

Karin Janssons verk varit särskilt betydande. De tre sistnämnda speglar dels Lina myr/myr-

debatten utifrån olika nivåer och är viktiga samtliga personer bidragande till förståelsen av 

diskursriktningens vidare utveckling.  

Inomdiskursiva dilemman har gjort sig tydliga i uppsatsen genom olika exempel. Paradoxalt 

nog, som nämnts, har studien visat att naturskyddet i princip inte var emot industrialisering 

och exploatering, vilket tydligt också kunnat exemplifieras i fallet Lina myr. Myrens 

nationella förespråkare hade skilda uppfattningar om myrens beskaffenhet och unikhet och 

därmed också hur den skulle värderas. Vad som också nämnts tidigare är hur Lina myr 

motsägelsefullt var och ansågs unik, men inte unik i det slag att det kunde karaktärisera 
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 Att agen ansågs omodern var en typisk syn/handling inom modernitetens diskurs. Agen ansågs alltmer 
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annat (rationaliseringen inom jordbruket och kravet på produktion) ökade, spädde vidare på kritiken. 
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Gotlands landskap. Eller, rättare sagt, naturskyddet behövde något decennium in på 1900-talet 

bl.a. av resursskäl (bristande resurser) reformera grundprinciperna kring naturskyddet något 

och i denna veva förändrades också inriktningen från att uppmärksamma ”det unika” till det 

”typiskt karaktäristiska” för Sveriges administrativa landskap.
348

 Lokala naturskydds-

förespråkare berättar dock osvikligt om myrens värde både ur växtlighets-, men framförallt ur 

djur- (framförallt ur fågellivs-) synpunkter, samt kulturlivsaspekter.  De som ansåg att myren 

skulle bevaras menade att den var skyddsvärd av riksintresse - som ”ursprunglig” till sin natur 

och beaktansvärd i sin ”vildhet”. I synnerhet forskningen framhävdes på olika sätt som 

drivkraft, men en stark berättelse vill även ”ge” något åt kommande generationer. Här 

skymtas även tanken om Lina myr som en ”inordning” av museum i naturen, som kan kopplas 

till att vara nationalistisk eller lokal-patriotisk. Ledande: ”De vetenskapligt orienterade”, till 

en början en naturvetenskaplig elit med bl.a. estetiska intressen, men vartefter anslöt sig även 

”lokalt förankrade naturentusiaster”. Naturskyddet har sedan visat sig tillta i styrka och inta en 

riktning som följt med länge - angående skydd för djur- och här framförallt fågellivet. I Lina 

myr fick dikningsdiskursen ett rejält motstånd. I takt med att kunskapen ökade angående 

våtmarkernas roll för miljö och ekosystem, så har gruppen av ledande också gjort detsamma.  

Motståndet från fågelskyddsförespråkare visade sig ge visst utfall. Men, det skulle inte kunna 

hindra vidare utdikningar. Det som går att se i studien om Lina myr är hur diskursen om det 

rationella jordbruket, varit tvungen att se om sin ”språkdräkt”. Detta har man gjort genom att 

integrera naturvårdsapekter i sin text, samt genom att man samtidigt lyfte fram diknings-

diskursens ”minimala” påverkan, på fågellivet bl.a. Förändringarna i det rationella jordbrukets 

språkdräkt kan ses vara ett led ”framtvingat” av naturskyddsdiskursen. En perspektiv-

förskjutning gentemot naturskyddet har kunnat följas, både genom analys av text och genom 

att förstå hur regelverk förändrats i olika led. Först på 1960-talet tonas den rationella 

jordbruksdiskursen ned (någonting är på väg att hända i det diskursiva universumet) men efter 

det att naturskyddet börjat ingå som riktning inom jordbrukets diskurs. Samtidigt är 

diskurserna på väg att omformas. Detta sker i en ström av rörelser. Hur spännande det än är, 

så ligger detta tyvärr utanför denna uppsats. 

(3) Hembygd och hemkänsla: Hembygden kan ha olika betydelse för olika människor. Det 

kan handla om den fysisk materiella platsen som vi kan se och som vi verkar och använder 

oss av, för människans överlevnads skull, eller så kan det också handla om mer abstrakta 

saker som upplevelsevärden och känsla/känslor kopplade till platsen (hembygdskänslor), här 

inkl. nostalgi.
349

 Det kan också handla om en inre betydelse av att känna bundenhet till/av 

platsen, lokalsamhället, genom exempelvis gemensamma traditioner – ”hembygdsminne” etc. 

Hembygden framträder i olika material som en viktig betydelsebärande aspekt för 

människorna. Riktningen om hembygden uppfattas ha en viss koppling till något som vuxit 

fram ur känslor, reaktioner och kritik gentemot det moderna, men framförallt finns starka 

kopplingar till nationalismen, patriotismen och i synnerhet en viss lokalpatriotism. Här har 
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 Sernander mfl. i Schaar (1978) s. 23f. 
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 Nostalgi som del av plats – känsla: ”History is experienced as nostalgia, and nature as regret – as a horizon 

fast disappearing behind us.” Källa: Henri Lefebvre, The production of Space (1991), s. 51 i Mels (1999) s. 185. 

“The rational is thus naturalized, while nature cloaks itself in nostalgias which supplant rationality.” Källa: 

Lefebvre (1991) s. 30 i Mels (1999) s. 189.  
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exempelvis Rutger Sernanders och Arvid Ohlssons texter varit betydelsefulla på olika sätt. 

Hembygdslitteraturen finns kvar att studera till den som vill studera vidare. 

Denna diskursiva riktning upplevs som den mest diffusa av de tre, men saken är den att det är 

den riktning som kan återses i olika former sträckt över hela perioden som undersökts och av 

båda diskurserna. Detta ses synnerligen intressant. Det borde tala för att just hembygd och 

hemkänsla egentligen borde ha förhöjd status i debatten. Riktningen karaktäriseras bl.a. av att 

allmogens betydelse belyses på olika sätt, liksom det traditionella brukets betydelse för 

känslan och sammanhållningen. Även trivseln och hemkänslan i bygden, i olika former 

refereras till regelbundet, främst genom naturskyddet och genom lokala naturskyddsföre-

språkare. Riktningen har länkar till vad som kan kallas konservativa tankar och ”folkhemmet” 

där patriotism och nostalgiska uttryck är återkommande. Tydligt är att hembygden och 

hemkänslan är viktig för människor. Ledande: ”Folket”.  

Oavsett anknytning till de olika diskursernas (jordbrukets respektive naturskyddets) ideo-

logiska ursprung så används hembygd och hemkänsla i olika berättelser kring/argument 

kopplade till just myrmarken.  

Här analyseras detta återkommande inslag ha att göra med att många var medvetna om 

hembygdens starka ställning denna tid och därmed förstärkte sina argument med länkar till 

just hembygd och hemkänsla. För att nämna något exempel här, kan sägas att det rationella 

jordbruket kunde hänvisa till dikningsverksamheten som ”lösningen” på frågan om den annars 

pågående trenden av utflyttning i bygden, och kunde också berömma allmogen när de hade 

deltagit med stort antal på möten som hållits av tjänstemän etc. Naturskyddet å andra sidan 

lade större vikt vid känslosamma och nostalgiska uttryck för naturen och dess liv i hem-

bygden, det traditionella livet och dess betydelse, för att naturvärdena skulle uppmärk-

sammas och inte ”köras över” av den dominerande diskursen. Även estetiska värden påtalas.  

 

Sammanfattningsvis om de diskursiva riktningarna 

 De tre diskursiva riktningarna kan representera olika syn på landskapet, men det finns en del 

problem/paradoxer här att vara uppmärksam på. Uppsatsen inklusive denna bilaga har visat att 

både jordbruksdiskursen och naturskyddsdiskursen kunde använda sig av de olika 

riktningarna. Av denna anledning har resultaten kring huvuddiskursen om det moderna 

myrodlingslandskapet som är uppbyggd kring diskurserna om det rationella jordbruket och 

naturskyddets utveckling, samt de tre diskursiva riktningarna varit särskilt svåra att försöka 

beskriva. Flera ”flytande signifikanter” - ord och begrepp som används gränsöverskridande 

och med olika innebörd - är återkommande. Kanske är just detta karaktäriserande för 

landskapdilemman överhuvudtaget, oavsett tid och plats? 
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Modernitet & 

rationalitet 

 

Illustration av relationen mellan de tre olika diskursriktningarna 

 

 

    

 

 

 

 

 

Figur 10 Modellen visar relationen mellan de tre olika diskursiva riktningarna använda i denna studie. 

 

Diskursriktningen om modernitet och rationalitet har under hela undersökningsperioden varit 

hegemonisk gentemot de andra även om vi kunnat följa hur denna riktning (som också kan ses 

som ett dominant ideal) också har kunnat förändras till sin karaktär över tid. Naturskydd och 

bevarande har under 1900-talet successivt vunnit diskursiv mark och politisk anknytning, 

även om denna riktning länge varit juridiskt svag. Hembygd och hemkänsla är den riktning 

som över tid varit mest kontinuerligt återkommande i tidningstexten som analyserats, utan att 

egentligen varken uppmärksammas, ges legitimitet eller vinna politisk mark och samtidigt 

utan att utgå ur skrift. Inom var och en av dessa finns några huvudsakliga ”berättelsetrådar", 

som kan härröras till det rationella jordbrukets och naturskyddets olika ursprungsidéer och 

ideologier, vilket beskrivits. Det som knyter dessa samman i en triangel som ovan är de 

aspekter som bl.a. via ”flytande signifikanter”
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 kunnat ses gränsöverskridande.  
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