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1. Inledning.

1.1 Bakgrund.

I en tänkt triangel mellan Vetlanda, Växjö och Värnamo ligger Bäckaby. Kommer vi till

Landsbro från Vetlanda viker vi av mot Ramkvilla och kommer efter ca. en och en halv mil

fram till en ganska lång nedförsbacke, dessförinnan har vi passerat en platå och efter backen

kommer en liten lätt uppförsbacke innan nästa nedförsbacke. Just här i detta område passerar

vi avvattningsområdet ned mot Släthults mosse som ligger ca. femhundra meter in i markerna.

Vattnet rinner av mot Emån och Mörrumsån. Bäckaby socken ligger i ett kuperat område med

många bäckar, mindre sjöar och gölar. Socknen skulle kunna vara vilken plats som helst, en

behållare för händelser, känslor och attityder, just ett ganska normalt lokalsamhälle i en

ganska typisk s.k. glesbyggd. I bygder som denna, liksom i övriga landet har förändringarna

varit mycket stora under 1900 – talet, förändringar som lite beroende på hur vi räknar hade sitt

ursprung långt tidigare. Idag är markerna i socknen ganska väl definierade, det mesta är åkrar

eller skog, det finns betesmarker, men det rör sig om de största kvarvarande bitarna från ett

tidigare jordbrukslandskap. Landskapet ligger där, grunddragen finns fortfarande kvar av en

tidigare, öppnare på ett sätt kanske mer statiskt yttring. Möjligheterna att påverka landskapet

var mindre. Ett landskap av Gud anförtrott människan att bruka i sitt anletes svett, ibland med

gott resultat och ibland med sämre, men alltid underordnat naturen. Ändå finns spår av ganska

omfattande påverkan, diken går kors och tvärs genom landskapet, somliga nya och effekten av

modernt skogsbruk, andra lite äldre, kanske rester av en förtvivlad kamp mot vattnet på någon

mindre bit jordbruksmark. Åter andra kan utgöra spåren av ett storskaligt nationellt projekt.

1.2 Syfte och frågeställningar.

Syftet med denna undersökning är att studera vilka möjligheter, målsättningar  och

rationaliteter som kan spåras i diskussionen kring statligt bidrag till mossutdikningar under

senare hälften av 1800 – talet och hur de på lokalnivån förändrade det lokala landskapet,

Släthults mosse i Bäckaby socken.

För att kunna fullfölja syftet har fyra frågor ställts upp, den första – Vilket är landskapet? Är

tänkt att besvara hur landskapet såg ut och hur de olika berörda parterna beskriver landskapet.

För att sedan besvara det egentliga syftet skall frågan om vilka argument framförs i

riksdagens motioner och hur bemöts dessa av utskottet, besvaras. Diskussionen lokalt är tänkt
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att belysas med frågan vad anger man i Bäckaby socken som skäl för att göra utdikningarna

och förekom diskussion? Bäckaby är här det centrala men interaktionen med byråkratin

kommer in. Frågan hur förändrades landskapet, målsättning och realitet? Denna fråga pekar in

i en tänkt framtid och är tänkt att konkret visa på vilka olika målsättningar som går att utläsa

samt om dessa sedan fullföljdes eller inte.

1.3 Teori

Teori i sammanhanget kan spänna över ett ganska brett spektrum. Landskapet i sig är

det centrala även om det, beroende på vilket perspektiv vi väljer, kan vara svår att skriva

någonting om landskapet i sig utan att inkludera människan. Naturens olika processer

skulle naturligtvis pågå med eller utan mänsklig närvaro, här uppstår skillnaden mellan

naturlandskap och kulturlandskap i det att vi bebor landskapet, agerar i det och

reflekterar över det konstant1.

Synen på landskapet verkar röra sig om ett oerhört komplicerat samspel, historiskt och

kulturellt förankrat, vi kan se det i ”Landscape Nature and the Body Politic” av

Kenneth Olwig2, Eller densammes Nature’s Ideological Landscape3. I Landscape:

Politics and Perspectives spårar han synen på landskapet i att det är något som är skapt

”carved out by axe and plough”4. Olwig tycks vilja säga att bilden av naturen och bilden

av naturen kopplad till kulturen interagerar och påverkar det mer eller mindre dagliga

livet i det att makten använder bilderna för att ge en önskvärd uppfattning om sig själv

vinna acceptans för en åtgärd eller mobilisera befolkningen.  

                                                          

1Ett exempel på detta ur konfliktperspektiv i ett specifikt landskap kan vi hitta i Katarina Saltzman ”Striden om alvaret Konfrontation mellan
olika sätt att uppskatta ett landskap” i Johan Hedrén ed Naturen som brytpunkt: Om miljöfrågans  mystifieringar, konflikter och motsägelser.
2002.  83 - 103.
2 Kennet Olwig, Landscape Nature and the body politic: From Britain’s Renaissance to America’s new World 2002. 
3 Kennet Olwig Nature’s ideological Landscape. 1984.
4 Kennet Olwig “Sexual Cosmology: Nation and Landscape at the Conceptual Interstices of Nature and Culture; or, What does Lanscape
Really Mean” i Barbara Bender ed. Landscape Politics and Perspectives 1993.   311
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En genomgång av tänkandet kring ”det vilda” gör Max Oelschlaeger i hans The Idea of

Wilderness.5 Oelschlaeger är ur vissa perspektiv mer konkret och diskuterar människans

plats i ”det vilda” både som samhällsbildande organism med religiösa behov, etiska

regler, behov av styre och därav följande maktkamper kopplat till människan som en

organism som alla andra med behov av föda, trygghet och instinkt/vilja(?) att föröka sig.

Oelschlaeger gör detta genom att studerar mänskliga kulturyttringar som religion,

filosofi och vetenskap för att i slutet av framställningen gå in på enskilda 18 och 1900 –

tals filosofer som har problematiserat kring människans plats i naturen. 

Klassiker som Amerikanen Thoreaus Skogsliv vid Walden 6eller svensken Selanders

Svensk mark7  vill visa oss hur vi skulle kunna leva i umgänget med naturen. Deras

värld är dock bitvis idealiserad med i ena fallet någon form av lycklig vilde eller som i

Selanders fall den storslagna naturen. Just i detta säger de kanske mer om synen på

naturen i sig från U.S.A. under andra hälften av 1800 – talet respektive svenskt 1930 –

tal. 

En färsk genomgång av konkreta dagsaktuella svenska miljökonflikter ges av ett antal

artikelförfattare i antologin Naturen som brytpunkt.8 Den ger bilden av det brukade

landet som nu inbjuder till reflektion, vilka olika sätt att se på landskapet kan vi finna

och vilka konflikter uppstår mellan lokalsamhälle/ centralmakt samt grupper och

enskilda lokalt men också i ett internationellt perspektiv. 

Till föremålet för ämnesvalen i ”Naturen som brytpunkt” har vi kommit mycket genom

det framväxande moderna Sveriges 1800 – talsrötter. Christer Nordlund skriver i

Naturens Nytta, ”Exploateringen av naturen sågs som en förutsättning för landets

modernisering, och blev också, skulle det visa sig, basen för Sveriges välfärd som

kapitalistisk industrination. I detta låg vid denna tid inga stora problem ur

miljöhänseende; naturen betraktades som en näst intill outsinlig resurs, fri att tämja,

nyttja och förädla för dem som hade kunskap och kapital. Det som gällde var att hävda

sig med råvaror och produkter i det framväxande handelssystemet.”9 

                                                          
5 Max Oelschlaeger, The Idea of wilderness: From prehistory to the age of ecology 1991.
6 Henry David Thoreau, Skogsliv vid Walden. 1979 
7 Sten Selander, Svensk  Mark.1934 
8 Johan Hedrén ed. Naturen som brytpunkt 2002 
9 Christer Nordlund ”Att lära känna sitt land och sig själv: Aspekter på konstitueringen av det  svenska nationallandskapet” i  Per Eliasson
och Ebba Lisberg Jensen eds. Naturens Nytta Från Linné till det moderna samhället: 2000.  23
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Författaren utvecklar delar av förutsättningarna för denna utveckling i avhandlingen Det

upphöjda landet. I denna beskrivs vetenskapens framväxt som parallell med

vetenskapens landvinningar från enkla studier som ledde till ett ifrågasättande av bilden

av landet skapat av syndafloden till det egentligt samtidiga framväxandet av en mer

korrekt vetenskaplig syn på hur Sverige ”skapats” och den svenska självbilden.10 

Ulf Sporrong visar i Svenska landskap Sverige som kulturlandskap, hur Sverige faktiskt

rent fysiskt förändrats som en produkt av dess inbyggares faktiska kamp för sitt

näringsfång.11  Det är möjligt att här återkoppla till Oelschlaeger och hans formaliserade

beskrivning av det han kallar utnyttjande respektive bevarande.12 Om vi människor står

utanför naturen, som utnyttjande innebär, då påverkar vi människor ”vår” miljö. Är vi

däremot en del av naturen som bevarandet hävdar kan då landskapsförändringar i liten

skala under stor tidsåtgång ses som naturliga?  

En analys av något som skulle kunna sägas vara ett nästa steg från påverkan beskriven

av Ulf Sporrong i svenskens påverkan på miljön gör Hägerstrand, Lohm i artikeln om

Sverige i The earth as transfomed by human action13. De beskriver, med utgångspunkt i

människan, jordbruket och industrialiseringen, hur miljön kring lokalsamhällena

förändrats fysiskt och biokemiskt. 

En på sätt och vis modernare problematik med konflikten mellan olika bruk av ett och

samma landskap finns i Katarina Saltzmans Inget landskap är en ö en avhandling som

för övrigt kan sägas bjuda på en fjärde aspekt av rationaliteten i landskapet, det moderna

samhället med dess olika former av turism och för Sverige i dag en sådan sak som EU –

bidrag som faktiska kan sägas förändra landskapet genom att bevara det.14 

Dessa skulle kunna sägas ge en rad mer praktiska implikationer på

landskapsproblematiken i olika tider. Denna är ju dock beroende av s.a.s. synen på

densamma. Saltzman ställer de tidigare nämnda produktionslandskapen, kanske

                                                          
10 Christer Nordlund,  Det upphöjda landet: Vetenskapen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av Sveriges förflutna, 1860-1930  2001. 
11 Ulf Sporrong, Urban Ekstam och Kjell Samuelsson, eds. Svenska Landskap. 1995.
12 Max Oelschlaeger 1991.  287ff.
13 Torsten Hägerstrand och Ulrik Lohm,”Sweden”: Artikel 37 under Regional studies of transformation: Populous North.
I B. L. Turner II, ed. The Earth As Transformed by Human Action: Global and Regional Changes in the Biosphere over the past 300 Years
1990
14 Katarina Saltzman, . Inget landskap är en ö: Dialektik och praktik i öländska landskap. 2001
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framförallt jordbruket, mot turismens behov av service viss del av året och ”rena”

miljöer. Hon utgår från förhållandena på Öland vilket ger en turism av olika karaktär,

det finns de som bara vill bada och sola, det finns de som vill skåda fågel och de finns

de som vill studera kulturmiljöer och verka för desammas bevarande. Samtidigt finns

det en bofast befolkning som inte är jordbrukare och en del som fortfarande brukar

jorden. Av de bofasta finns en grupp som har kommit flyttande relativt sent. Den

sistnämnda gruppen vill bevara anledningen till att de valt Öland som bostadsort, det

speciella landskapet.

Utifrån dessa ganska skilda teoretiska perspektiv på landskapet där människan satts in i

olika sammanhang skall nu en bild skapas av den relativt sentida process som bidragen

till utdikningarna var en del av. Människans olika sammanhang har behandlats från dess

roll i ett mer biologiskt sammanhang, via den rena överlevnaden med människans

kanske främsta fördel i att vara en tänkande kulturvarelse till i förlängningen

människans maktyttringar och i modern tid beskrivningen av en självständigt tänkande

människa med egna idéer.  

1.4 Forskningsläge

Dikning är en verksamhet som pågått under lång tid i Sverige och beskrivs av August

Håkansson i boken Agrar historia som en förutsättning för odlig. Dikningsföretagen kunde

dels bli en anledning för samverkan mellan bönderna, dels med tiden komma att beröra större

områden än den enskilda byn. Man tvingades därför reglera verksamheten, med regleringen

följde ett ökande åtagande från centralmaktens sida. Dikningsverksamheten kom därför med

tiden att utvecklas, till exempel med utökad täckdikning. Det var dock först relativt sent som

dikning började användas för att medvetet utöka jordbruksarealen och i samband med detta

började man också gräva djupare diken. 

Under perioden d.v.s. från år 1800 och ca. hundratrettio år framåt i tiden sänkte man t.ex. ett

antal sjöar och det hela skedde under trycket av den kraftiga befolkningsökning som inföll

under 1800 – talet. Det var omfattande arbeten, sjöarna var t.ex. tvungna att sänkas flera

gånger med vissa mellanrum. När vi kommer in på ämnet för denna uppsats, mossutdikningar,

så krävde även denna typ av utdikning stora insatser i form av bland annat djupa diken.

Författaren pekar dock på fördelen med dessa marker som komplement till den vanliga jorden

i deras kraftigare fuktighet. Med tiden lärde man sig även att gödsla upp markerna vilket
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gjorde att de fungerade än bättre som odlingsmark. Myrutdikningen var särskilt stort i

Norrland just därför att man där även dikade för att minska frostrisken. Enligt Håkansson är

arealen jodbruksmark utdikad från myrar uppskattad till 600000 ha. Ingen stor myr är helt

opåverkad av utdikningarna.15 

Historiskt skulle de mer sentida utdikningarna kunna hänga samman med förändringen av

jordbruket under 1800 – talet med utgångspunkten i jordbruket som fabrik och dess ursprung i

det holländska och engelska ”high farming”. Erland Mårald diskuterar i artikeln Jordbruket

som fabrik och handelsbolag hur opinionsbildare, genom en förändrad syn på jordbruket

yttrat i metaforer under 1800 - talet påbörjar en omdaning av det svenska jordbruket. 

Tanken var att jordbruket på en förutsägbar input skulle ge en förutsägbar output och

samtidigt ge en allt högre avkastning, ett ekonomiskt nyttotänkande där jorden skulle ge ränta

på insatt kapital. Författaren pekar på maskinmetaforen, en metafor och ett tänkande som

författaren menar har funnits med sedan den vetenskapliga revolutionen på 1600 – talet och

som nu applicerades på naturen. För att uppnå den önskade effekten rationaliserades

landskapet för en allt större drift och utdikningar genomfördes men kanske viktigare, en

nyvunnen insikt om hur olika ämnen samspelar i naturen och i olika organismer gjorde att

konstgödsel började användas.16 Författaren menar att gödselanvändningen ökade i alla led

men att det ansågs önskvärt att gå ifrån stallgödseln till konstgödsel. Målet var att öka

förutsägbarheten, ett system skapades där naturens kretslopp synkroniserades med ekonomin.

För att tvinga fram en anpassning introducerades grödor som krävde ett intensivare jordbruk,

t.ex. sockerbetan.17 Sockerbetan gav socker och brännvin, avfall som kunde återföras som

gödsel och en omfattande infrastruktur.

Med abstraktionen av kopplingarna i naturen och samhället, en abstraktion som i sin tur

byggde på vetenskapliga upptäckter, blev sambanden för enkla. När ekonomins

förräntningstänkande och resonemang kring input – output fick råda försvann också spärrar

tillsammans med oförutsägbarheten. Även om försök och produktion ibland inte slog väl ut

förändrades inte tron på vetenskapens saliggörande, tvärt om ansågs att det egentligen bara

behövdes mer vetenskap. Författaren menar att sambanden i naturen fördunklades.18 

                                                          
15 August Håkansson ”Dränering, sjösänkning och ängsvattning” i Bengt M P Larsson, Mats Morell, Janken Myrdal eds. Agrar historia:
1997.  92ff.
16 Erland Mårald ”Jordbruket som fabrik och handelsbolag”  i Per Eliasson, Ebba Lisberg Jensen eds. 2000.  79ff.
17 Ibid.
18 Ibid. 95
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Miljöhistorikern Per Eliasson beskriver i artikeln ”Genom helvetets port men…” –

Skogsdikning som mål och medel diskussionen kring anläggandet av diken för torrläggning.

Redan under tidigt 1800 – tal ansåg sig professor G G Hällström från Finland ha kunnat visa

att sankmarker är ”köldhål” och att det skulle ha berott på avdunstningen av vatten. Nittio år

senare kunde detta vederläggas i en annan finsk undersökning efter att ganska stora summor

pengar hade gått till olika utdikningsprojekt. Inställningen till sankmarken ändrades dock inte

och viljan att dika ut minskade inte. Argumentet blev istället ett annat, försumpning av skogen

med minskad produktion som följd. De som propagerade för utdikningarna tänkte sig och

ansåg sig kunna visa att de svenska skogarna en gång hade bestått av tall, när granen kom

invandrande blev skogen dunklare och vitmossan bredde ut sig. Denna ansågs dra åt sig vatten

och gav därmed förutsättningar för ytterligare tillväxt av vitmossa. En Carl Malmström kunde

efter att ha gått igenom alla undersökningar vederlägga även denna teori 1931, mossmarken

uppnådde bara jämviktsstadier. Skedde det en tillväxt så var det bara till ett nytt

jämviktsstadium. 

Malmström inledde dock nästa fas i diskussionen kring nyttan av dikningar ”- ökad

skogsproduktion.” Författaren hänvisar till Selander som i ”Det levande landskapet” menar att

”Intet i svensk natur är så impopulärt som myren.” och att utdikningsföretag hamnar i

lokalbladet under rubriken ”’odlarbragd’”. Denna inställning kopplar Eliasson vidare in i

nutid (1980 – tal) men menar samtidigt att det parallellt finns en ökande miljömedvetenhet

och att det ingalunda var en enad vetenskaplig front som förespråkade utdikningar. 

Vetenskapsakademins naturvårdsutskott såg så tidigt som kring sekelskiftet positivt på att

bevara våtmarker. Nu har vetenskapen kunnat visa att våtmarkerna behövs och vad de gör för

nytta, detta har slagit rot hos politiker och media samtidigt som synen på människans roll har

förändrats. Vi kämpar inte idag mot en hotande natur utan anses själva utgöra ett hot mot den

natur som omger oss19 

Daniel Speich beskriver i sin artikel  Draining the Marshland, Disciplining the masses: The

Linth Valley Hydro Engineering Scheme (1807 – 1823) and the Genesis of Swiss National

Unity en tänkt koppling mellan landskap  - människa. Denna tanke användes för att motivera

                                                          
19 Per Eliasson, ’ ”Genom helvetets port, men…”: Skogsdikning som mål och medel.” Miljön har en historia. Aktuellt om historia 1992.
46ff.
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omfattande torrläggnings och vattenregleringsprojekt i Schweiz och skall ha fungerat som en

förenande kraft mellan de olika kantonerna. 

I själva verket skall samarbetet mellan kantonerna inte ha varit en bieffekt utan en direkt

förutsättning för projektens genomförande då det saknades kraft nog lokalt för att genomdriva

projektet. 

Hans Konrad Escher beskrivs som den drivande personen bakom projekten i Linth dalen.

Detta då han lyckades överbrygga en politisk ovilja, en ovilja att se till mer än katastrofhjälp

(något som i den aktuella dalen försvårades av att förändringarna var långsamma), ett

bristande politiskt inflytande på lokalplanet och ingen tydligt ansvarig myndighet. Denne

Escher tillhörde eliten och var därför inte motståndare till den patriarkalistiska syn på

auktoritet som var den rådande han hade dock mer av en elitistisk syn på vilka som borde

styra. 

Det ansågs allmänt att utdunstningar från sankmarker var osunda, att desamma förkrympte

den redan låga moralen hos lokalbefolkningen som ansågs ha förlorat sina möjligheter att

förbättra sin situation. Escher argumenterade utifrån naturrätten där naturen ansågs kunna

skapa både det som var bra och det som var mindre bra samtidigt som naturen hade givit

människan intelligens och förmågan att förändra det mindre bra i naturen till det bättre. 

En central tanke skall enligt författaren ha varit att naturen i sig inte motsvarade sitt riktiga

jag, det var först genom mänskligt ingripande för att korrigera naturen och disciplinera folket

som en riktig natur kunde framträda. Detta krävde samarbete men skulle med ett faderligt

ledande skikt som tog ansvar förhindra att folket förlorade sin mänsklighet.20 

Escher ansåg med Adam Smith att centralmaktens skyldighet vara att sörja för samhällets

institutioner som i sin tur skulle borga för en välmående och framgångsrik nation. För att

vattenregleringarna skulle kunna genomföras skapades en organisation som skulle fondera

medel och sörja för att dessa kom till nytta. 

Författaren anser sig kunna visa att trots att det sågs som ett förenande projekt för hela

Schweiz var det egentligen bara de ekonomiskt närmast berörda som ställde upp med medel. 

                                                          
20 Daniel Speich. ”Draining the marshland, disciplining the masses: The Linth valley hydro engineering scheme (1807 – 1823) and the
genesis of swiss national unity.” Environment and history 8 2002. 429 ff.
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Att det sågs som ett förenande nationellt projekt fungerade dock som katalysator tillsammans

med att projektet kunde framställas som en opolitisk form av nödhjälp.21

Med detta som utgångspunkt kommer här som förklaringsmodell till relationen staten-

lokalsamhället Lars Nyströms resonemang kring begreppet patriarkalism i avhandlingen

”Potatisriket” att användas. 

Författaren tar som utgångspunkt, den i hans ögon mest lyckade definitionen av begreppet,

konstruerat av historikern Börje Harnesk. Enligt denna finns det tre krav som skall vara

uppfyllda för att en relation skall kunna karakteriseras som patriarkalistisk; olikhet,

ömsesidighet och helhet.22 Tanken är att ena parten i relationen står över den andre, att de

båda får ett utbyte av relationen och att relationen är mer omfattande än till bara

arbetsmarknaden. Förklaringarna till varför arbetsgivare valde att satsa resurser av olika slag

på att bygga upp mer eller mindre samhällen i samhället skiftar. 

Enligt historikerna Thommy Svensson och Bo Stråth skall patriarkalismen helt enkelt ha varit

ett sätt för arbetsgivaren, inte bara att pacificera arbetarna utan också göra det svårare för dem

att organisera sig. Detta kunde ske genom att lojaliteten blev i förhållande till ägaren men

också genom att allt redan var sörjt för. På dessa sätt kunde också lönerna hållas nere. Ett

annat sätt beskrivet av en Ulf Jonsson var att skapa ett hierarkiskt uppbyggt system av olika

typer av arbetare, förhoppningen var att man skulle försvaga en eventuell solidaritet mellan

arbetarna genom konkurrenssituationen. 

Perspektiven skall ha fått kritik, Bland annat har det ensidiga ägarperspektivet angripits och

kritikerna har menat att arbetarna ofta hade vett att ställa krav på olika sätt. Lars Nyström

själv tycker att begreppet som det har använts fokuserat allt för mycket på ömsesidigheten och

för litet på de övriga två delarna. Själv kommer han fram till att vi bör definiera ”Ett

patriarkalt socialt system” som ett där privat och offentligt utgör en helhet och att all makt

sedan innehas av en entitet. ”Denne herre må sedan vara husbonde, patron greve, kung eller

gudfader själv, liksom ”hushållet” kan vara en familj, ett gods, ett grevskap, ett kungarike

eller vilken enhet som helst där de grundläggande principerna är de samma: där det inte råder

                                                          
21 Ibid.
22 Lars Nyström, Potatisriket: Stora Bjurum 1857 – 1917 Jorden, makten, samhället 2003.  134
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någon tvekan om vem som bestämmer, där makten är formellt sett obunden, där det offentliga

är privat.” 

Denna definition skulle kunna hjälpa till att göra förhållandet mellan staten och

lokalsamhället begripligt, samtidigt som den skulle tjäna på att vara mer precis. Det verkar

som vi skulle vara tvungna att gå in på enskilda individers relation till övriga samhället för att

hitta möjligen ickepatriarkala relationer. Just ömsesidigheten och organisk samhällssyn23

riskerar att bli intetsägande samtidigt som det kan tjäna som förklaringsmodell.

Avhandlingen ”Den nya staten och den gamla” av Svenbjörn Kilander har använts för att få

en övergripande bild och förklaring till samhällsförändringar i Sverige under andra hälften av

1800 - talet. Hans förklaring till hur Sverige förändrades politiskt under slutet av 1800 – talet

ligger i en attitydförändring till vad som skall fylla begreppen allmänt – enskilt och statligt –

privat24. Kilander menar att Sverige från mitten av 1800 – talet går igenom något han kallar en

församhälleligandeprocess25 . Denna hade börjat redan innan 1800 – talets mitt med

centraliseringssträvanden från statens sida i förhållande till städerna. Eftersom frihet var

ledtemat i politiken kom centralismen att löpa parallellt med en ökande kommunal frihet,

Kilander skriver, ”nu övergavs det fysiokratiska systemet till förmån för penningens.” 

Kommunerna kom att få samma status som företag som i allra högsta grad tillhörde den 

enskilda sfären. Från mitten av 1800 – talet och fram till ungefär 1900 förvandlades dock

företagens status från något författaren kallar industrikapitalism till organiserad kapitalism.

Detta i sin tur påverkade kommunernas status. Pådrivande i denna utveckling var flera

faktorer, Kilander pekar på industrialiseringen, missväxt och i förlängningen emigrationen. I

debatten framkom tanken att Sverige inte borde låta svenska medborgare fara illa någonstans

om de var i Amerika eller i Sverige. Utvecklingen ledde till att det allmänna, här i form av

staten tog på sig ett allt större ansvar för den enskildes väl. Kilander referera Göran B Nilsson

som pekat på att smakligheten i detta allt större ansvar från statens sida kom att öka för

liberaler och frihandelsvänner i det att friheten i form av ökat ansvar samtidigt ökade för den

enskilde26. För att sammanfatta verkade svenskarna ha vuxit ur sin lokalpolitiska kostym. 

                                                          
23 Nyström 2003. 142
24 Svenbjörn Kilander, Den nya staten och den gamla: En studie i ideologisk förändring: 1991. 32f.
25 Ibid. 65.
26 Ibid.  64 -87.
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Ett talande exempel på problemets relativa komplexitet och en samtidig anledning till

samhällsförändringen ger Kilander i järnvägarnas status, dessa betjänade rent faktiskt den

enskilda sektorn och borde därför finansieras av någon del inom denna. Samtidigt var

järnvägen till för hela näringslivet i ”’allmän’” mening och tillhörde därför den ”’allmänna’”

sfären27.

Kilander beskriver motståndet mot protektionismen som ”kompakt” i riksdagen ”ännu” under

1860 – talets slut. Jordbrukaren hänvisades till sparsamhet, man ansåg att hjälpen bara skulle

komma att stjälpa jordbruksnäringen. När jordbruksnäringen hamnade i en mer besvärlig

situation fram mot 1885 blev det svårare för frihandelsvännerna att försvara sin ståndpunkt.

Protektionisternas taktik gick ut på att utmåla en solidaritet mellan olika näringar som positiv.

Målet skulle vara ”…att ta hela näringslivets intressen tillvara.” 

Det senare på sidan följande resonemanget är intressant. Greve Sparre angrep

frihandelsvännerna och slog fast att ”…tullvännerna syftade till ett systemskifte på det

ekonomiskt politiska området.” Politiken skulle ta hänsyn till hela samhället, inte enskilda

näringar. Greve Sparre menade att begreppet frihandel bara var ett sätt för tullmotståndarna

att slå mot enskilda individer och ställa dessa isolerade och utan hjälp.28 

Argumentationen skall ha varit mycket nationalistisk med grundtonen att Sverige, dess

medborgare och näringar till varje pris skulle skyddas. 

Denna passus är central i och med att protektionisterna sedermera vann över

frihandelsvännerna. Staten tar här, i kraft av sina större resurser ett allt större övergripande

ansvar för den enskilde medborgaren mot att denne fick en större frihet, genom en minskad

roll för den lokala maktapparaten, i form av ökat ansvar för sig själv och sin försörjning. Detta

skedde mot bakgrund av Sveriges självbild internationellt och kris i folkförsörjningen.  

Lars Nyströms s.k. patriarkalismbegrepp och Svenbjön Kilanders analys av de politiska

förändringarna i Sverige mellan 1850 och 1900  kan komplettera varandra med staten som ny

patriark, en roll övertagen från Kilanders s.k. enskilda svär i att förklara omständigheterna

kring den för mig aktuella utdikningen. Kilander beskriver och analyserar på ett trovärdigt sätt

                                                          
27 Ibid. 138f.
28 Kilander 1991. 141
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den attitydförändring som inre och yttre tvång kompletterat med teknikutveckling

frammanade. 

I dagens Sverige hundra - hundrafemtio år efter de beskrivna scenarierna ovan och dryga 30

år efter att det moderna miljömedvetandet började göra sig påmint genom Tyst vår av Rachel

L. Carson lägger Socialdemokraterna fram sitt program ”Det gröna folkhemmet”. Här

formulerar socialdemokraterna hur de med hjälp av marknadskrafterna under politisk styrning

skall ta ansvar för kommande generationer och dessas trygghet genom att finna sätt att få fram

en produktion som inte tär ohämmat på resurserna i vår miljö. 

I programmet förutsätter de en fortsatt politisk styrning och vill ställa om alla delar av

samhället till en ”…ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.” Målet för ”Det

gröna folkhemmet” var i första hand att de stora miljöproblemen skulle vara lösta inom en

generation. En av delarna i att uppnå detta skulle vara det s.k. LIB programmet, ”Lokala

investeringsprogram för ekologiskt hållbar utveckling” som även skulle komma att skapa nya

”gröna” arbetstillfällen och i vilket t.ex. våtmarksrestaurering ingick. Det fanns också en

regionalstödjande agenda, de skriver. 

”Miljö- och landsbygdsutvecklingsprogrammet som satsar på en ekologiskt hållbar utveckling

på landsbygden med stöd till bland annat ekologisk odling i jordbruket.

Grön skatteväxling, som på sikt främjar framväxten av en grön marknad för varor och

tjänster. Det betyder bland annat höjda energi- och koldioxidavgifter och sänkta skatter och

avgifter på arbetskraft och inkomster.”29

                                                          
29 http://www.sap.se/ efter sökning på hela hemsidan från sökmotor i gula bandet uppe på startsidan.
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1.5 Våtmarken idag

Attityden till våtmarker och mossar idag är egentligen odelat positiv, de anses spela en rad

viktiga roller i miljön som orörda eller återskapade samtidigt som torrläggningen i sig anses

föra med sig negativa miljöeffekter. Bland de positiva effekterna märks tre olika fält, ett som

rör vattnet i sig och i det sammanhanget våtmarkens förmåga att rena vattnet från föroreningar

som kväve och fosfor samtidigt som det kan bildas bioenergi och gröngödsel. 

Eftersom vattnet i en våtmark är mer eller mindre stillastående ger våtmarken också en

utjämnade effekt i vattenflödet genom landskapet. Det andra fältet är våtmarken som

livsbetingelse eller del av livsbetingelse för organismer och därigenom en förutsättning för

biologisk mångfald. I detta fält passar också det egentligen tredje fältet in våtmarken som

plats för upplevelser och/eller förutsättning för upplevelser genom t.ex. fritidsfiske i

förbundna sjöar.30 Den för denna undersökning aktuella våtmarken, är en s.k. inlandsvåtmark

och kännetecknas som sådan av att den inte är beroende av annat vatten än det som kommer

från ovan. Detta gör att den är mycket näringsfattig samtidigt som gränszonen, laggen,

påverkas av omgivande marker och därför  har en delvis annan växtlighet p.g.a.

närsaltsinflöde.31 

Den kanske mest uttalade problematiken kring utdikningar är dess effekt på växthuseffekten.

Som outdikad släpper myren ifrån sig metangas, vid en kraftig sänkning av vattennivån börjar

istället en frisättning av koldioxid då torven, en tidig form av kol, börjar brytas ned. Om detta

sker samtidigt som man låter dikena växa igen kommer det att ske en kraftig metangasavgång

från dikena samtidigt som koldioxid frisätts från den torrlagda marken.32

Utdikning kan som vi ser ovan vara av olika slag, den kan röra olika marker och ha olika

målsättning. Om vi tolkar utdikningen i dess mest basala form är den tänkt att ge någon form

av förbättring lokalt. Under den period som är föremålet för denna undersökning regleras

verksamheten samtidigt som den både utvecklas och utökas.

                                                          
30 Karin Tonderski, Stefan Weisner, Jan Landin och Hans Oscarsson, eds. Våtmarksboken: Skapande och nyttjande av värdefulla våtmarker
2002. 7
31 Ibid.  35ff.
32Åsa Kasimir – Klemendtsson och Marianne Lilliesköld, eds. Växthusgasflöden från myrar och organogena jordar. Naturvårdsverkets
rapport 5132 . 33ff.
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Enligt Lars Emmelin ändras också attityden till våtmarkerna, från att jordbruket tidigare

ansträngt sig för att försöka utnyttja vattnet i markerna på olika sätt började nu utryck som

”vattensjuk mark” användas. Emmelin kopplar förändringen till en påbörjad användning av

jordbruksmaskiner och det skedde mycket utvecklingsarbete för att verkligen lyckas torrlägga

marker och sedan helst också kunna använda desamma som jordbruksmark genom t.ex.

gödsling. 

Statens engagemang under den period som behandlas i denna undersökning skall ha emanerat

ur missväxter på 1830 –talet som orsakades av frost. Emmelin pekar också, när det gäller

statens inblandning på befolkningsökningen, folkförsörjningen, nyodling som ett alternativ till

emigrationen och i norrland torrläggningen som en möjlighet att utöka jordbruket. Ett

antagande som troligen är helt riktigt är att det vi i dag kanske har svårast att föreställa oss i

jordbrukslandskapet från innan de stora utdikningarna är mängden vatten i markerna.

Samtidigt var utdikning fortfarande en pågående verksamhet när boken skrevs. 33 

Jordbrukets förändring med dess olika yttringar är, som vi kan se ovan, ett ganska väl

avhandlat ämne både nationellt i Sverige och internationellt. Denna studie är tänkt att ge en

komplettering genom kopplingen landskap, lokalsamhälle och centralmakt, studien går rent

ämnesmässigt närmast att hänföra till Daniel Speich tidigare avhandlade artikel.

Sammankopplingen är menad att bidra till förståelsen kring hur dagens Sverige blev till det

land vi känner och ett av sätten på vilket det skedde, genom miljöpåverkan i form av

mossutdikning och därmed landskapsomvandling. Tanken med undersökningen rent historiskt

ligger kanske närmast Donald Worsters förslag till utmaning för historiker, den att undersöka

idéer som ekologiska faktorer.34  För att på ett hanterbart sätt kunna presentera de olika

inblandade nivåerna, koppla samman dessa och förklara interaktionen presenteras strukturval

nedan.    

                                                          
33Gunnar Brusewitz och Lars Emmelin eds. Det föränderliga landskapet: Utveckling och framtidsbilder 1985 sid. 42 ff.
34Donald Worster “Doing Environmental History” i  idem. eds. The ends of the earth 1988. 304 
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1.6 Strukturval

För att ge undersökningen struktur används Donald Worsters tanke om tre nivåer inom studiet

av miljöhistoria.35 Det som Lars J. Lundgren menar kan kallas ”den stränga

definitionen av miljöhistoria”.36 Den första nivå består enligt Worster av att förstå naturen i

sig genom naturvetenskap och ekologi, här spelar människan en viktig roll genom sin

förändring från en del av naturen som alla andra till medveten påverkare av naturen i stor

skala med egna målsättningar. 

Lars Lundgren ifrågasätter Worsters tanke att naturen skulle ha fungerat annorlunda förr.37 De

verkar dock röra sig på olika nivåer, Worster verkar mena att människan genom sitt

näringsfång påverkar ekologin på platser dit hon kommer, i modernare samhällen skulle vi

kunna tänka oss att blotta storskaligheten i människans påverkan kan förändra funktionen i

naturen genom väder och nya cirkulationsmönster. Lars Lundgren verkar mena att naturen är

begränsad av sina egna lagar och därför alltid måste fungera på ett bestämt sätt.

Den andra nivån handlar om människans överlevnad i en större eller mindre grupp under

trycket av tvingande exogena omständigheter i livsmiljön. Författaren tar t.ex. upp inuiterna i

Alaska som i huvudsak äter en diet baserad på kött och fisk. Dessa omständigheter skall i

förlängningen ha kodifierats i kulturella yttringar vilka i sig därigenom skulle kunna vara

yttringar av ren anpassning med möjliga paralleller till pälsen eller tänderna hos andra högre

stående organismer på vår jord. 

Vissa kulturer verkar ha drag som gör dem mer expansiva. Genom försörjningen utarmar

dessa kulturer miljön men kan genom att anpassa sig skapa en ny kultur som inte utarmar

miljön på samma sätt. Worster beskriver i slutet som en självklarhet något han kallar dialogen

mellan ekologi och ekonomi, här har ekonomin alltid haft ett överläge, Worster skriver ”…or

there would be little history.”38 Vi får väl anta att författaren här syftar på någon form av

materiellt utbyte mellan människor och vad detta leder till i en ganska vid betydelse. 

                                                          
35 Donald Worster i idem. eds. 1988. 293.
36 Lars J. Lundgren ”Vad är miljöhistoria? eller Den gamla frågan om bofinken”  i Andersson och Oredsson eds. På historiens slagfält : en
festskrift tillägnad Sverker Oredsson. 2002. 335
37 Ibid. 354
38 Donald Worster ed. 1988. .302.
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Den tredje nivån framställs som den som gör oss till människor. Worster räknar här upp, som

rent mentala eller intellektuella yttringar, t.ex. etik, lagar, myter. Denna tredje nivå verkar

vara de mest omfattande och samtidigt, enligt Worster ställa höga krav på historikerna. Idén

om naturen ingår som en av de viktigaste bland mänskliga idéer, för att kunna studera naturen,

naturen inte bara som något eget separerat från oss utan också som en produkt av våra egna

hjärnor måste miljöhistorikern studera många yttringar av den mänskliga kulturen. Det verkar

som att denna tredje nivå skulle kunna vara någon form av kulturellt överjag som har

utvecklat ur nivåerna ett och två. 

Worsters ståndpunkt verkar vara att människans drivkraft i grunden gör henne störande i

miljön. Samhällen påverkar olika mycket beroende på dels tvingande nödvändigheter men

också kulturella yttringar, som under tre ovan. Ett samhälle som bygger sin framgång på

produktionen av olika nyttigheter kommer att föröda miljön.        

För att bidra till sammankopplingen metod, teori och undersökning i förändringen av

landskapet har valet fallit på att använda Björn – Ola Linnérs utvecklade s.k. Kvadrupel helix.

Grunden, trippel helix hämtad från ett flertal teoretiker bland andra Dieter Steiner. Grundidén

vill visa hur natur, kultur och produktion påverkar varandra, interagerar och på detta sätt drivs

framåt. 

Grundtanken i Produktionen av ett nytt landskap är att vår kultur och vårt sätt att leva bygger

på språket och att vi påverkar landskapet samtidigt som landskapet påverkar oss. Nya

målsättningar och idéer bygger på tidigare målsättningar och idéer men också på nya

förutsättningar. Författaren refererar till ekonomen Richard B. Norgaard som menar att

ingenting är exogent i den ömsesidiga utvecklingen av ekologiska och sociala system39.

Människan är som biologisk varelse en del av naturen samtidigt som vi kan reflektera över

densamma40. För att kunna förklara den medvetna processen i skapandet av en ny identitet

utifrån exemplet Valdemarsvik menar artikelförfattaren att vi måste ta hänsyn till

maktfaktorer och vill därför lägga till den fjärde delen politik41. Fördelen med detta sätt att

närma sig t.ex. ett landskap är att det beskriver alla processer kopplade till landskapet och

dess utveckling som en helhet42.

                                                          
39 Björn – Ola Linnér ”Produktionen  av ett nytt landskap”  i Johan Hedrén ed.  Naturen som brytpunkt 2002. 226
40 Ibid. 220ff.
41 Ibid. 238.
42 Björn – Ola Linnér ”produktionen av ett nytt landskap” i Hedrén ed. Naturen som brytpunkt 2002 sid. 226
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Tanken är att Worsters tre nivåer i strukturvalet ovan i första hand skall tjäna som ett ramverk.

Landskapet är tänkt att representera Worsters orörda, vilda natur. Lokalsamhället, Worsters

socioekonomiska nivå och Worsters tredjenivå, centralmakten med idéer och politik. För att

formalisera och göra skeendet begriplig samt koppla samman nivåerna används Linnérs

kvadrupelhelixmodell.   

1.7  Metod

Undersökningen består av materialsökning och texttolkning. När det gäller riksdagsmaterialet

har utgångspunkten varit att de mest distinkta textavsnitten i form av motioner och

utskottsutlåtanden skall vara med. Tanken är att dessa på ett mer formaliserat och precist sätt

för fram argument för en åtgärd, och/ eller önskningar kring omständigheterna runt åtgärden

samt i fallet med utskottet ger en korrekt bild av rådande ställningstagande. Antagandet är a-

priori att författarna till motioner är måna om att nå fram och få gehör för sin åsikt och att de

därför anstränger sig för att spegla det aktuella sättet att tänka genom bilder och liknelser.

Risken med att välja de mest talande textavsnitten är att en eventuellt mindre tydlig del av

debatten kommer bort. En sådan kan vara de ekonomiska lösningarnas detaljer och ekonomin

som styrmedel.

Kategoriseringen gick till så att det som tydligas framstod som argument i motioner

respektive ställningstagande i utskottsutlåtanden skildes från den övriga texten. Argumenten

ur motionerna delades sedan upp i sjutton grupper. Dessa presenteras här i den ordning som

de dyker upp i texten och kan därför framstå som oordnade. Den första var Rättvisa i sig,

mellan jordbrukare och landsändar, kan också vara en förstoring av dikningarnas omfattning.

Det naturliga landskapet som missgynnar fick bli nästa typ följt av skillnad i erfarenhet på

lokal respektive centralplanet. Som fjärde kategori följde det naturliga landskapet som skadar

ett argument som hör nära samman med det naturliga landskapet som riskerar att bli mer

omfattande alltså argument nummer fem. Argument nummer sex och sju kan också sägas

hänga samman, de är människovalda aktivitet t.ex. skogväxt och erfarenhet av förbättring,

moraliskt och materiellt om man förändrar landskapet. Som nummer åtta märks beskrivning

av det naturliga landskapet. Här liksom i andra fall är det exemplifierandet i sig som tolkas

som ett argument. Argument nio kallas rationalitet och syftar på en typ av alldaglig



20

rationalitet av typen att det är bättre att folk arbetar med någonting och kan försörja sig än att

ingenting görs och staten väntar tills det blir en svältkatastrof. 

Argument tio och elva, framstår som en annan typ av argument det första är att stärka staten

och inbegriper inte bara ett hävdande att staten skall bli starkare utan också t.ex. hänvisningar

till en möjlighet att öka byråkratin, den andra är helt enkelt för Sverige att hävda sig

internationellt. Självklarhet har här kommit att bli nummer tolv, alla länder dikar ut och a –

prioritaganden av fördelarna. Naturen som har präglat svensken kommer en bit in i debatten

och ha blivit nummer tretton, det argumentet hör samman med möjligheten att slippa konflikt,

att expandera sin domän ut över den vilda naturen och inte behöva strida. Emigrationen är i

debatten ingen stor sak relaterat till att den ibland framställs som en av huvudanledningarna

till dikningsprojekten, det ha här fått bli argument femton. Logiken av mer språkligt -

filosofiskt slag har fått bli argument sexton och koncentration av medel argument sjutton. 

Dessa argumenttyper har sedan förts samman i fem huvudgrupper där ett, tre, nio och sjutton

fått bli den första gruppen och två, fyra, fem och tretton fått bli den andra. I den tredje

gruppen placerades argument typ sex och sju, i den fjärde tio, elva, fjorton och femton. I en

sista femte grupp lades därmed argument tolv och sexton.

Valet har fallit på att inte betrakta riksdagsargumentationen som arena för att uppnå något

annat än utdikningen i sig. Förfarandet kan ifrågasättas då utdikningarna betraktades som ett

verktyg i sig och att propagera för utdikning som fenomen i riksdagen förmodligen skulle ha

förorsakat höjda ögonbryn men i övrigt gått obemärkt förbi. Argumenttyperna i sig valdes

utifrån enklast möjliga kriterier, vad är det motionären skriver?

Gällande tolkningen av föremålet för undersökningen, landskapet, Släthults mosse så finns en

gammal skifteskarta som användes i samband med projekteringen 1895 och för nutid d.v.s.

egentligen år 2000 ett flygfoto över området som stöd. För att få en bild av resonemangen

lokalt gjordes ett fåtal kortfattade förfrågningar. Det var menat att dessa skulle ha kunnat

blomma ut till regelrätta intervjuer och orsaken till att de blev korta var att första fråga var om

de som tillfrågades hade något material följt av om de kände till någonting om utdikningen av

Släthults mosse. Tredje frågan var om de visste någon som kunde tänkas ha material. Den

första förfrågningen skilde sig då den gick ut på att ta reda på om material hade förlorats i

brand. Inget av svaren på frågorna visade på tillräckligt mycket kunskap om skeendet för att
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det skulle kunna leda till intervjuer. Lokalt verkar behandlingen ha varit minst sagt rudimentär

och det finns mycket litet dokumenterat. 

De genomförda förfrågningarna hade alla karaktär av första sondering och var resonerande.

Målet var att få reda på om det fanns material och uttömma möjligheterna, inte i första hand

gå absolut vetenskapligt tillväga. Genom att svaren var spontana och omständigheterna

redovisas kring dem bör förfrågningarna kunna vara användbara som material. En möjlighet

hade varit att expandera undersökningen in i vår tid och därmed kunna göra mer fullödiga

intervjuer. Uppsatsen kommer att behandla dagsaktuella intryck, inte minst landskapets

förändring. Målet har dock varit att så gott det låter sig göra beskriva en begränsad period och

se det nutida landskapet och den nutida politiken som kontrastpunkter.

1.8 Källäget, en diskussion

Arkivmaterial är ganska begränsat och finns kanske främst representerat i form av

utredningen kring utdikningen i sig. I riksdagsmaterialet speglas s.a.s. det styrandes Sveriges

syn på utdikningarna, eller rättare, olika former av statsstött utdikande. I arkivmaterialet var

tanken att finna t.ex. motiveringen till projektet i sig, något som även gick att finna i

utredningen. När det gäller materialet är resultatet ganska blandat. Riksdagsmaterialet är ju

alldeles utmärkt, klart och tydligt. När det sedan gäller den administrativa delen är den delvis

en besvikelse. Brev och skrivelser finns angivna i diarier men finns sedan inte på angiven

plats. I något fall tycktes det som om aktuellt diarienummer hade satts på ett nytt dokument

efter att det egentliga dokumentet skickats till berörd tjänsteman.

Bristen på material har tvingat fram ett sökande efter information från många olika håll, något

som tillsammans med ett ganska omfattande sammanhang är menat att säga tillräckligt

mycket om det omgivande samhället och naturen för att kunna säga något substantiellt om

föremålet för studien i sig. Undersökningen av arkivmaterialet har fått bli av en mer

översiktlig karaktär än som var tänkt från början och har i viss utsträckning kommit att handla

om vad som står i diarierna. I detta ligger både problem och möjligheter, fördelen är att

översikten kan bli bättre, nackdelen är därmed naturligtvis att fördjupningen blir mindre.

Diarierna ger ingalunda ett dåligt intryck som material, detta då de sammanfattar vad som står

i akterna i sig samtidigt hade det varit bra att hitta någon akt.
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Källäget ger, som uttrycks ovan, utrymme för funderingar. Det ideala hade naturligtvis varit

om akterna hade stått att finna på angiven plats, Nu letade jag ett halvår framåt och ett halvår

bakåt i tiden för att finna akterna. Det hade också varit bra om åtminstånde någon av de som

förfrågan riktades till hade vetat så pass mycket om utdikningen att det hade kunnat utvecklas

till en mer regelrätt intervju. Samtidigt finns det en del i mellanrummen som kan vara

intressant, frågan varför materialet är så dåligt eller varför man känner till så lite om skeendet

vaknar lätt till liv. Kunskapen om marken i sig kan säga en del liksom jordbruket.

Förändringen av Sverige i sig, som behandlats ovan, med en modernisering av det politiska

systemet i och med tvåkammarriksdagens införande samt en förändring i attityden

centralmakt – lokalsamhälle. Valet har fallit på att lägga tyngdpunkten på riksdagsmaterialet

och den utredning som finns direkt tillgänglig. Utredningen i sig är menad att vara saklig,

personen som gör utredningen är dock lantbruksstipendiat och inte färdig lantbruksingenjör. 

Det finns alltså en möjlighet att utredningen var ett sätt för honom att visa framfötterna, något

som verkar skina igenom inte bara genom att den är lättläst, välstrukturerad och pedagogisk

utan också genom att stipendiaten använder ordval och beskrivningar som tyder på att han

ville se stöd utgå till projektet och att det skulle genomföras.    

1.9 Avgränsning

Avgränsningen i ämnesvalet är till argumentationen kring stödet till mossutdikningar.

Mossutdikningar menade att minska kyla och på det sättet förbättra klimatet.

Argumentationen är i form av motioner till Sveriges riksdag från perioden 1867 - 1894 och

dessas bemötande i utskottet. Avgränsningen är genom olika institutioner och aktörerna lokalt

till denna argumentations yttring i en del av landskapet i lokalsamhället. Utdikningen av

Släthults mosse, Bäckaby socken, Vetlanda kommun i Jönköpings län. 

Målsättningen har varit att begränsa materialvalet till södra Sverige och rena bidrag. För att ge

en bild av aktuell argumentation har dock gjorts avsteg i några fall tillåts argumentationen

gälla även Norrland och i något fall även möjligheten till lån. Något som varit möjligt då

argumentationen i stort tycktes ha samma karaktär och det är argumenten i sig som är viktiga. 

Rikspolitikens påverkan på landskapet lokalt studeras genom politiken lokalt i Bäckaby

kommun. Det är av vikt att få med den politiska utvecklingen för att kunna förklara

händelseförloppet. Kontrasten mellan de olika åren är tänkt att få problematiken att framstå
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klarare. Valet föll på motioner och utskottsbehandling då inte riksdagsarbetet i sig är det

intressanta utan argumentationen. Ett faktum som också återspeglas i att huvuddelen av

motionerna och utskottsutlåtandena gäller södra Sverige men att det också finns med motioner

och utskottsutlåtande i mycket begränsad omfattning som gäller norra Sverige.  Mitten av den

undersökta perioden infaller när den s.k. tullstriden stod som hetast, Kilander beskriver den

som ”…en vattendelare i svensk politisk historia.”43 Ämnesvalet ger på något sätt också

tidsspannet. Undersökningen handlar eg. om initierandet, i princip ifrån det att spaden sätts i

jorden blir ämnet ett annat. Lokalsamhället kallas Bäckaby socken.

Synen i uppsatsen på människans roll och sätt att fungera i sitt förhållande till naturen går

närmast att hänföra till Oelschlaegers utnyttjan. Människan är tänkt som en extern kraft som

förändrar sin natur, om än inte nödvändigtvis en främmande fågel.

Distinktionen leder till ett något mindre problem men samtidigt en möjlighet. Skulle någon

idag få en möjlighet att på plats studera en människa från skogsbygder under slutet av 1800 –

talet utifrån begreppen utnyttjan respektive bevarande är det troligt att denna någon skulle

konstatera att människan tvingades fungera så mycket på naturens villkor att bevarande

termen lång närmast till hands. Detta hjälper dock inte i synen på helheten, är människan del

av naturen vad hon än gör, eller är hon en extern kraft. Möjligheten ligger i diskussionen

kring ett tänkbart fjärmande från naturen, om vi människor ”alltid” kan räknas som en del av

naturen blir begreppet svårfalsifierat. 

                                                          
43 Kilander. 1991.
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Undersökning

2. Landskapet.

”Afdikningsområdet består af typiska högmossar af delvis stor mäktighet …, endast å Säby

inom Gunnarstorp belägna egoområde är ytan beväxt med tufstarr. I mosslaggarne uppträder

dessutom en förkrympt skogsvegetation.”44 I utredningen beskrivs mossen som att

den när den är ”vattendränkt” gör ”orten” kallare. Utdikningsområdet, 269 ha beskrivs som i

huvudsak skogbeväxt och ”obetydligt kuperat”. Beskrivningen är saklig och odramatisk.

 

Högmosseplan i Småland. Från SGUs hemsida.© Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU). Medgivande: 30-22/2004

Just mossen i sig är det som kanske mest tydligt går att definiera som Worsters

ursprungsnatur, människans plats i den aktuella naturen var antagligen som jagande och

bärplockande småbrukare, idag förekommer älgjakt på mossen och de som hade möjlighet

jagade antagligen även då. De omgivande markerna var enligt kartan tagna i anspråk som

jordbruksmark och betesmarker. 

                                                          
44 Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen 1895. Handlingar rörande utdikning af frostländiga mossar inom Säby och Gunnarstorp uti Bäckaby
socken, Vestra härad och Jönköpings län upprättade år 1895 af Axel Palm e. Lantbruksingeniör.
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Vilken roll skogen spelade går inte att få någon riktig klarhet i. Enligt Per Eliasson hade

skogens roll på riksplanet förändrats under 1800 – talet.45 Skogsbruket lokalt verkar ha varit

begränsat till ved och gärdesvirke46 något som antyder att skogen i sig, i form av träprodukter,

hade ett relativt litet värde och också skulle kunna passa in under någon form av

ursprungsnatur. Samtidigt var skogen som mark betraktad mer nyttjad än idag i form av

skogsbete. Skogen kan alltså beroende på hur/ (om?) den sköts sägas ha varit mer

kulturlandskap för hundra år sedan jämfört med idag. 

Det lokala reflekterandet är ju naturligtvis svårt att veta någonting om mer i detalj och vad

man reflekterade över. Kan vi anta att naturen var en plats för produktion, funderade man

kanske inte så mycket över hur landskapet såg ut ur ett mer estetiskt perspektiv. Med stöd i

utredningens beskrivning av markområdet som skulle dikas ut används här bilden av marken

som någon form av oskrivet ark. Marken beskrivs som en ganska stor mosse,

utdikningskostnaden i relation till andra projekt talar emot detta.47 

Att mossen beskrivs som högmosse av ”delvis stor mäktighet” syftar troligtvis på att det inte

rör sig om en mer symetrisk fläck utan ett område som är ganska flikigt och inte heller

sammanhängande. Tuvstarr och förkrympt skogsvegetation verkar syfta till att frammana

bilden av något obrukat och kanske obrukbart. I kartbeskrivningen anges trädbeteckning som

markering för betesmark och skog, övrig mark, t.ex. tomt är omarkerad. I det sammanhanget

är mossarna saklöst omarkerade. 

Här delar sig landskapsbilden egentligen i tre delar, en kanske mer riktig, som är svårt att veta

något om, en som det oskrivna arket, en tom öde våtmark och en tredje, den vattenskadade

vildmarken, mer negativ än den öde våtmarken. Det är nummer två i exemplet som närmast

passar in på Worsters första nivå, vildmarken. Den första handlar mer om Worsters nivå två,

den socioekonomiska nivån och nummer tre är kanske mer ett exempel på bilden av naturen

d.v.s. närmast Worsters nivå tre. 

                                                          
45 Per Eliasson, Skog, Makt och Människor En miljöhistoria om svensk skog 1800 – 1875 2002. 372
46 Hembygdsföreningen Bäckaby. Bäckaby: en smålandssockens historia: 1975. 57ff.
47 Statsutskottets utlåtande N:o 16 1893 punkt 3:0 sid.4
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Naturen i Linnérs modell tycks syfta på en redan brukat natur där användningen av densamma

skall förändras, alltså ett skeende som egentligen skulle kunna sägas pågå helt i Worsters nivå

två. På något sätt blir det hela ändå applicerbart genom att ”den obrukade” naturen,

landskapet i det här fallet var en del av jordbrukarens vardag och man närde en förhoppning

om att denna del skulle förändras. Landskapet har här i beskrivningen av detsamma innan

utdikningen, genom valet av formuleringar, redan börjat interagera med politiken i form av

önskemål om fler utdikningar och kanske kulturen i form av en lantbruksstipendiats vilja att

visa framfötterna. 

 

Området där utdikningen skedde.

Hämtat från Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen 1895. Handlingar rörande utdikning af frostländiga mossar inom Säby och Gunnarstorp uti

Bäckaby socken, Vestra härad och Jönköpings län upprättade år 1895 af Axel Palm e. Lantbruksingeniör. Del av Generalstabskarta©

Lantmäteriverket Gävle 2004. Medgivande 2004/ 1482 
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Källa: Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen 1895. Handlingar rörande utdikning af frostländiga mossar inom Säby och Gunnarstorp uti Bäckaby

socken, Vestra härad och Jönköpings län upprättade år 1895 af Axel Palm e. Lantbruksingeniör. På skifteskarta©Lantmäteriverket Gävle

2004. Medgivande 2004/1482.

3. Lokalsamhället

3.1 Bäckaby under slutet av 1800 - talet

Gottfrid Petersson och en Ebbe Engdahl beskriver i boken Bäckaby En Smålandssockens

Historia jordbruket under senare delen av 1800 – talet. Boken i sig är produkten av

studiecirkelarbete i Bäckaby hembygdsförenings regi och utgiven med anslag från

Längmanska Kulturfonden. I socknen var skogen fortfarande kring sekelskiftet 1800 – 1900

inte något som var med i produktionen och man ägnade sig fortfarande åt svedjebruk i viss

omfattning. 

Detta kallades att bränna fälla och ”Utsädet hackades ned för hand.” På andra odlingsytor

använde man träharvar i vissa fall så lätta att de gick att dra med handkraft. Runt den förste
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juli slåttrade man, inte bara ängar utan också t.ex. sjöstränder.48 Boken i sig är ingen

vetenskaplig text och inte menad att vara detsamma. Den är intressant då den är ganska

omfattande och skriven av en generation vars föräldrar och de själva i vissa fall levde under

en större eller mindre del av 1800 – talet. 

Kyrkan, skolan, föreningslivet, donationen i form av ålderdomshemmet, biblioteket, enskilda

föremål och utmärkande personer är centrala. Miljön i sig beskrivs genom jordbruket och det

verkar inte ha varit något utmärkande. Laga skifte skedde vid mitten av 1800 – talet, ”Efter

detta” skriver man ”företogs en del nyodlingar. Mossar dikades ut och lades under plogen,

och man försökte rätta till sina nya ägor och få bättre form på sina åkrar. I Puketorp lade Frans

Holmberg flera tunnland gammal ängsmark under hackan, liksom Elof Svensson, Slageryd

Svensgård. Även i Säby kom mycket nyodlingar till.”49

Flera delar i detta är intressanta, jordbruket verkar ha varit ganska outvecklat. Inte så konstigt

kanske med tanke på att det i huvudsak är skogsbygd. Det finns inga bra vattenvägar så

skogen kan inte ha varit lättfraktad. Samtidigt beskrivs en vilja till expansion av

jordbruksmarken. Det finns en komplexitet, som ett exempel utöver expansionen av

jordbruksmark skulle det kunna kännas paradoxalt att det fanns en vilja och resurser att satsa

på byggandet av en ny kyrka. En möjlighet är att det fanns en medvetenhet om att tiderna höll

på att förändras och att det fanns drivande personer i socknen som ville vara en del av

utvecklingen. Det kan också ha varit tvärt om , att byborna, som vi alla är tvingade att göra,

utgick från sin horisont och antog att socknen skulle fortsätta att ha runt tusen invånare och att

jordbruken skulle fortsätta att vara en stor arbetsgivare. 

Beskrivningen i boken av utdikningsföretagen ger ett intryck av att de handlade om

odlingsutdikningar när i själva verket t.ex. den aktuella utdikningen inte fick leda till mer eller

förbättrad jordbruksmark. Beskrivningen är intressant i första hand därför att personen som

drev projektet (inte Ek-Nilsson) var svärdotter till en av de som initierade utdikningen av

mossen aktuell i denna undersökning. Det skulle ju i sig inte behöva säga mer än att affärer

inte diskuterades vid frukostbordet, men skulle samtidigt kunna tyda på att varken statsbidrag

eller omvandlingen av ett landskap var någon stor sak. 

                                                          
48 Ibid.
49 Hembygdsföreningen Bäckaby 1975. Sid. 6f. sic.
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Det är också intressant med tanke på att slåttern verkar ha skett överallt där det fanns

möjlighet kanske de som initierade utdikningen hoppades på att det i en framtid skulle växa

djurfoder på de utdikade mossarna. 

Det kan tilläggas att på den ursprungliga kartan för utdikningen är, utöver de färglagda

ägoslagen även t.ex. vägar markerade som ängsmark. Hushållningssällskapet nämns i boken

från perioden 1920 – 1930 – tal men vad jag har kunnat se så finns det ingen medlem i

hushållningssällskapet från Bäckaby varken 1894 eller 1895. Det intressanta är att det finns

medlemmar från grannsocknar som t.ex. Korsberga.50 Nu behöver ju inte det innebära att det

var vattentäta skott mellan socknarna och idéer spreds antagligen i bygderna.                                                    

Byn var ganska välmående, det kan vi t.ex. se i ”Räkning öfver Bäckaby sockens enskilda

Brandstodskassa från den 1 januari 1894”. ”Till samma dag 1895” Kassans behållning var 1/1

1895 6781,75. Ordinarie kommunstämman skulle samlas 21/3 1895.51 År 1896 har beloppet i

kassan stigit till 7258, 40 kr. I kommunalnämndens räkenskapsbok för åren 1863 – 1951 finns

dock inga noteringar om några utgifter gällande utdikningar de aktuella åren.52 Ett annat bevis

för att byn var ganska välmående, mer konkret och forfarande i dag i hög grad levande bevis

är kyrkan.  

Det samhälle som här framträder är begränsat av klimat, jordmån och landskapets struktur

med dess yttring i den natur som skulle bemästras. Jordbruken var, kanske beroende på vad

man jämför med, små och baserade på kreatursskötsel och biinkomster. Författarna, Petersson

och Engdahl beskriver perioden som en del av naturahushållningens tid53. Hittills har

landskapet och produktionen lokalt behandlats, det som verkar framträda är ett ganska

traditionellt småskaligt jordbruk som verkar ha räckt för att föda invånarna i socknen, det

förekommer inga historier om direkta svältkatastrofer, en annan sak är att folk antagligen gick

hungriga. Ingreppen i landskapet från jordbruket vid denhär tiden hade från någon form av

tänkt vildmark varit ganska omfattande. Samtidigt ledde de ovan nämnda begränsningarna till

                                                          
50 Jönköpings läns hushållningssällskap: Protokoll 1893 – 1895 A I: 14 
51 Bäckaby sockens enskilda brandstodsbolag: Räkenskapsbok 1884 – 1939.
52 Bäckaby kommun Kommunalnämnden: Räkenskapsbok 1863 – 1951.
53 Hembygdsföreningen Bäckaby. Sid. 60.
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en svårighet att utnyttja marken och därmed paradoxalt nog till att jordbruket kanske blev vad

vi skulle säga idag ”mer ekologiskt”.

Landskapet i sig och jordbruket har varit tänkta att representera Worsters nivåer ett och två. I

Linnérs modell representerade närmast av natur, kultur och produktion. Överbyggnaden d.v.s.

Worsters nivå tre och Linnérs politik har vi nu kommit fram till i undersökningen. Riksdagen

får representera något som här kan kallas överbyggnaden. Det är i sig en förenkling, riksdagen

är på sätt och vis är ett forum för idéer skapade någon annanstans. Samtidigt gör den direkta

maktaspekten att riksdagen framstår som den enda fungerande nivån när det gäller att förklara

en landskapspåverkan.     

4. Riksdagen

Argumentationen i motionerna delades upp i fem huvudsakliga kategorier. Under den första

kan vi år 1867 se en skillnad mellan de riksdagsmän som vill expandera verksamheten till

större delen av Sverige och de som vill behålla den tidigare uppdelningen i bidrag till norra

Sverige och lån till södra54. Det finns patriarkala inslag i det att befolkningen framställs som

behövande och en argumentation kring skillnaden centralt – lokalt, synlig framför allt i en

erfarenhetsargumentation. Lokalt hade befolkning och representanter för makten klart för sig

nyttan med utdikningarna, nu skulle bara centralmakten övertygas. När det gäller

konstruktionen av lån och bidrag är det vissa aspekter som flyter upp, en är tidsaspekten,

räckte det med att utdikningsarbetena i varje enskilt fall delades upp över flera år, eller skulle

de ändå bli för krävande. Herr Faxe i första kammaren argumenterar 1867 för att

utdikningarnas roll skall förändras till företag av ”mer allmän beskaffenhet” och därmed

kunna understödjas direkt av staten. En argumentation som låter sig återkopplas till Kilander i

uppsatsens sammanhang. Faxe väljer den enskilde jordbrukaren som mottagare av stödet,

Faxe menar att om staten går in med bidrag skall staten kunna kräva något i gengälld.

Jordbrukarna var beredda att ställa upp om staten gick in med två tredjedelar av kostnaden.

Faxe ville få en förfrågan om 30000 kronor i extra anslag utan återbetalningsskyldighet

remitterad till  statsutskottet.55

                                                          
54 Motion nr. 29 F.K. och nr.  81 A.K. 1867
55 Motion nr. 29 F.K. 1867
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I beskrivningen av landskapet är Faxe under kategori två bestämd, klimatet och mängden

våtmarker missgynnar befolkningen i Jönköpings län, han vill se flera mossar utdikade och

skriver.  

”Flertalet af sådana mossar äro i högsta motto frostbringande och icke nog med att den

omgifvande nejden deraf för närvarande skadas, det kan derjemte befaras att, derest hjälp icke

mellankommer, de skadliga verkningarne skola än ytterligare utsträckas samt nu odlade och

bebyggda trakter såmedelst förvandlas till vildmarker, enär det är kändt att i samma mån som

skogarne i dessa trakter uthuggas, utan att marken tillika odlas, i samma mån vidga sig äfven

de frostförande mossarne.”56 

Herr Häggström i andra kammaren beskriver frostens härjningar som ruinerande i norra

Sverige.57

Rent praktiskt hänvisade herr Faxe under kategori tre till Lantbruksingenjören Zetterstedts

förslag till utdikningar. Där skall ha framgått att utdikningarna hade två mål, ett var att minska

frosten genom torrläggandet och det andra var att det småningom skulle växa skog på

mossarna. Motionären ser alltså framför sig en dubbel påverkan av landskapet och använder

detta som argument för att utverka bidrag även till Jönköpings län.58 Häggström å sin sida

ansåg inte att det fullt ut gick att förstå vilken betydelse dikningarna egentligen hade i norra

Sverige utan att tänka på den positiva påverkan  (”välsignelsebringande verkan”) både

materiellt och moraliskt snara utdikningarna hade på kolonisationen av landskapet.59  

Herr Orre Lägger fram samma motion i andra kammaren som herr Faxes i förstakammaren.60 

Utskottsutlåtandet från 1867 är stramt hållet, man konstaterar vad motionärerna anfört och

konstaterar att det säkert är helt riktigt. Utskottet konstaterar att verksamhet redan genomförts

bl. a. genom landstingets försorg men att, tillskillnad från i norra Sverige fick man hänvisa

hugade utdikare till statliga lån.61 Detta motiveras inte vidare på något sätt, man nöjer sig

alltså med att tala om att det redan pågår verksamhet. 

                                                          
56 Ibid
57 Motion  nr. 81 A.K. 1867
58 Motion nr. 29 F.K. 1867
59 Motion nr. 81 A.K. 1867
60 Motion nr. 95 A.K. 1867
61 Statsutskottets utlåtande nr. 46. 1867. Punkt 18. Sid. 15.  
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Det patriarkala inslaget träder tillsammans med rationaliteten fram under argument av första

typen i herr August Danielssons motion i andra kammaren 1868 rörande Norrbotten. Han

pekar på en brist på arbete, som gjorde att folk var tvungna att underhållas av fattigvården ”till

större eller mindre del”. Motionären pekar på tre fördelar med utdikningarna, ett, folk fick

arbete, två, en ökning av den tillgängliga åkerjorden och tre klimatet bli mindre avgörande för

jordbruket. På ett mer övergripande plan hoppades motionären att staten i en framtid skulle

slippa betala understöd vid missväxt. I förlängningen tänkte han sig att befolkningen i

Norrbotten skulle kunna bidra till det allmänna, ” jemte det länets invånare genom tilltagande

välstånd blifva i tillfälle att mera än hittills lemna bidrag till det allmännas behofver.”62

Här kan vi, liksom i motionerna året innan, se att parallellt med det patriarkala inslaget finns

tanken att centralmakten skall rikta sina insatser direkt till befolkningen En befolkning som i

en förlängning skall kunna återgälda stödet genom att bidra till Sveriges bästa.

Danielsson menar i en beskrivning av förhållandena i norrland under kategori två, att små

skördar under fem års tid beror på att de norrländska myrarna håller kvar tjälen i marken och

att tjälen då inte fullt ut går ur under sommaren. När sen vindarna kommer från fjällen med

kallare luft finns det ingen marginal, då ”dessa kalla sanka trakter draga till sig den ringa

återstoden av värme, och sålunda orsaka frost.”63

Danielsson anser sig under argument tre kunna hänvisa till att erfarenheten hade visat att frost

var mindre förekommande i avdikade trakter.64 Herr Olof Nilsson i andra kammaren ansåg

under samma argument, att utdikningarna och torrläggningarna visat att människan är herre

över naturen och att hon som sådan kan sätta sig över sina begränsningar, han pekar särskilt

på att ”en starkt växande och utblottad befolkning” dels hade sluppit att blanda ”sitt bröd med

bark och andra otjenliga födoämnen” och dessutom fått en ”väl behöflig arbetsförtjenst”.65

Detta menade motionären var så viktigt inte bara för befolkningen som sådan utan också för

landets styrka och förbättring (”förkovran”) att man inte borde visa för mycket sparsamhet.66

                                                          
62 Motion  nr. 306 A.K. 1868
63 Motion nr. 306 A.K. 1868
64 Ibid
65 Motion  nr. 53 A.K. 1868
66 Ibid
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Utskottet rekommenderar 1868 riksdagen att  för år 1869 avsätta 50000 riksdaler som lån för

mellersta och södra Sverige.67

Motionären Bennich uttrycker i sin motion till förstakammaren 1869 den tredje kategorin

argument, att staten bör stödja utdikningarna, Bennich hänvisar till att hopplösheten minskar

men att enskilda inte kan förväntas visa självuppoffring nog för att genomför projekten på

egen hand.68 Ingen speciellt uppseendeväckande motion om det inte var så att samme Bennich

av Kilander framställs som ”frihandelssystemets kanske främste förkämpe,”69 och

frihandelsförespråkarna framställs som motståndare till olika former av jordbruksstöd. 

Utskottet rekommenderar för 1870 att 50000 fortsatt skall utgå som lån. Detta grundar de på

en rapport från Väg och vattenbyggnadsstyrelsen som redovisar 35 företag med  planer från

11 län.70  År 1870 rekommenderar utskottet riksdagen att för 1871 fortsatt sätta av 50000

riksdaler i lån.

I första kammaren lägger riksdagsmannen Casparsson 1871 fram den mest omfattande

motionen under perioden, han inleder under argument av första typen med att referera till ett

tidigare riksdagsmaterial utan att redovisa vilket det rör sig om. Här hade man anfört att

dikningarna skulle kunna förhindra en ökande arbetslöshet och därigenom ett ”ekonomiskt

och moraliskt elände”. Fördelen skulle också vara att arbetstillfällen jämnades ut över landet

och därigenom bidrog även till landets övriga näringar.71 Casparsson själv trycker på det

rationella i att staten bidrar till att utföra dikningarna, bidragspengar menar han återbetalas

genom minskade behov av stöd vid missväxt. Motionären uttrycker upprört exempel på det

han tolkar som misshushållning. Riksdagen sätter av 259000 kr. årligen som nödhjälp, medan

bara halva den summan går till produktiva understöd i form av åtgärder. Åtgärder som i

förlängningen leder till minskat lidande, befrämjande av jordbrukets utveckling ”på säkra och

för framtiden fullt betryggande grunder,” och allmänt ökat välmående. Motionären menade

också att med nödhjälpsystemet fick stora summor pengar avskrivas, pengar som staten rakt

av gick miste om. Casparsson menar att skattebördan i förlängningen också skulle bli mindre

tung att bära om den fördelades över mer mark.72 

                                                          
67 Statsutskottets utlåtande N:o 48 1868
68 Motion nr. 21 F.K. 1869
69 Kilander 1991 sid. 140
70 Statsutskottets utlåtande N:o 43 1869
71 Motion nr. 24 F.K. 1871
72 Motion nr. 24 F.K. 1871
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I materialet av oredovisad härstamning hade man under den andra typen av argument menat

att jordbrukets tillkortakommande när det gällde att föda befolkningen berodde mindre på

markbrist än på markens ”kulturtillstånd”. Casparsson själv menade att det var när vatten i

markerna dunstade som problemet uppstod, avdunstningen förbrukade nämligen värme

menade han, värme som växterna behövde. Mer kyla gjorde det därför svårt för jordbrukaren

att planera och de riskerade dessutom att få göra arbete i onödan. Det intressanta är att

samtidigt som motionären beskriver skeendet som att marken blivit vattenbefriad eller

förbättrad och nämner frosten som ”Vårt nordliga jordbruks farligaste fiende” ger han

samtidigt följande beskrivning av den svenska naturen i sig själv och i relation till naturen i

andra länder. 

”Denna omvexling af lugna sjöar, strida forssar och skummande vattenfall, som gifver en så

bestämmande prägel åt den svenska naturen, och som troget återspeglas i det svenska

folklynnet,”73

Casparsson beskriver som en av fördelarna med att få bort ”stillastående” vatten, under tre,

”Dessa talrika terrassformigt liggande sjöar, dessa frostiga sidlända ängar, dessa ofantliga på

vatten hvilande kärr och mossar, som alstra ’klimat i klimatet’, kunna nemligen med i

allmänhet relativt ringa kostnad aftappas och förvandlas till fruktbärande marker.” Tanken

med utdikningarna var att de skulle fungera som en hävstång för att höja jordbrukets

produktionsförmåga till sin tänkt riktiga nivå. Som en bieffekt skulle också klimatet jämnas ut

och förbättras i landet och på det sättet göras mer förutsägbart. Motionären beskriver fördelen

med att Sveriges ”strävsammaste befolkning” görs mindre utsatta för frostens ”oberäkneliga

härjningar”. Daniel Speichs beskrivning av naturrätten74 stämmer här till eftertanke. Naturen

hade alltså bidragit till att göra svensken till vad hon var, samtidigt kunde samma svensk

omskapa sina förhållanden, de dåvarande var alltså inte till hennes fördel längre. Intressant då

det kanske inte framgår som alldeles klart är att författaren till motionen gör en distinktion till

den strävsammaste delen av befolkningen, dikningarna var alltså för motionären inte tänkta att

underlätta för vem som helst.

Utdikningarna skulle, argumenterade Casparsson under fjärde typen, som åtgärd, växelverka

med utdikningarna som förstärkare av staten i sig genom t.ex. Hushållningssällskapen i de

                                                          
73 Ibid
74 Speich i Environment and History  2002 sid. 431.
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olika länen och landstingen genom att låta dessa stå för delar av administrationen. En del av

målet var att förbättra och trygga Sveriges roll internationellt. Motionären anför att karaktären

på det svenska landskapet erbjuder en möjlighet som de flesta andra folk saknar. ”Att på de

fredliga eröfringarnes och de oblodiga bedrifternas väg utvidga sitt område. Medan andra

folk, då inre kraft eller inre oro driver dem att utvidga sitt område, måste anlita våldets och

styrkan rätt, är deremot för det svenska folket en annan och mycket säkrare väg anvisad.”75

Casparsson beskriver de nödvändiga åtgärderna i överslätande ordalag ”några tusen centner

dynamit och några millioner famnar afloppsgrafar äro de medel vi behöfva använda till

eröfringar, utan blod och tårar, med framgångens visshet, utan nederlagets förödmjukelse!”

Det skulle krävas en enda ordentlig samfälld insatts för att genomföra något på några

årtionden som om man lämnade det till varje enskild jordbrukare skulle ta flera århundraden.

Uppgiften var att bevara det nationella oberoendet, 

” det politiska oberoendet är på det närmaste förbundet med det ekonomiska;  och ett litet

folk, som vill bevara det förra, måste tillgodogöra alla sitt lands krafter, de materiella, såväl

som de andliga, för att göra dem självtillräckliga och outtömliga”. 

Motionären kopplar odlingen till civilisationens gränser som skulle kunna föda en växande

befolkning, en befolkning som skulle vara mindre beroende av om det blev frost eller inte.

Han hoppades också att utdikningsprojekten skulle ge människor ökade möjligheter till

försörjning ”och därigenom undanröja en av emigrationens verksammaste orsaker”.

Motionären stödde sig på att efter varje felslagen skörd riskerade emigrationen att öka, denna

risk skulle minska om folk kunde få en försörjning i hemlandet, ett ”ökat utrymme för det

idoga arbetet och ökad säkerhet att få inhösta arbetets lön.” Casparsson menade att dessa

åtgärder skulle ” höja landets förmåga af ökade uppoffringar för dess framtida utveckling och

sjelfbestånd.” 

För att understryka det självklara beskriver motionären under fem, dikningen som

grundförbättringsarbeten som mycket rikare stater än Sverige gick in och stödde i sina

respektive länder då det var ett problem alla läder delade. 76

                                                          
75 Motion nr. 24 F.K. 1871
76 Motion nr. 24 F.K. 1871
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Motionären äskar 90000 R:dr R:mt  för 1872 77 i direkta anslag till norra Sverige och delar av

Värmland. Till södra och mellersta Sverige vill han se en förhöjning till 100000 R:dr R:mt av

låneunderstöd ”för befrämjande af utdikningar och aftappningar af sanka trakter och sjöar”. 

Utskottet konstaterar att Majestätet hade äskat 60000 kr. till företag som ”…hufvudsakligen

afse att förminska frostländigheten…”, pengarna skulle gå till norra Sverige. Utskottet

refererar till motionerna 21 och 24, i den första hade man velat se ett bidrag om 120000 kr. i

det andra 90000 kr. Utskottet ansåg stödet vara för viktigt för att upphöra men samtidigt

menade man att då stödet bara skulle uppgå till 1/3 av kostnaden och stödens popularitet

minskat fanns ingen anledning att öka anslaget. Utskottet ville i första hand se stödet gå till

större företag ”… utan någon viss fördelning mellan de olika länen…”. Stödet skulle

motsvara 1/3 av kostnaden och ”…att vederbörande kommuner, föreningar eller enskilda…”

skulle utöver att betala resten av kostnaden för projektet i sig också ”…för all framtid

behöringen underhålla de afloppsgrafar och andra för ändamålets vinnande utförda arbeten,

som med statsbidrag blivit understödda;”78 För södra och mellersta Sverige hade kungen äskat

ett låneunderstöd om 50000 kr. ”…för befrämjande af utdikningar och aftappningar af sanka

trakter och sjöar till beredande af odlingsbar mark…”.  När det gällde Casparssons

omfattande motion, så noterade man vad han hade anfört men kunde inte finna grund för

annat än rekommendera riksdagen att inte bifalla motionen.79 

 

Utskottet hänvisade, i sitt utlåtande för 1872 jordbrukare i södra Sverige som ville dika ut, till

lån även för 1873.80

Motionären herr S.F. Norén återkopplar i motion 19 i andrakammaren 1873 under första

argumenttypen till det stående bidraget på 60000 riksdaler och menar att då detta inte används

varje år i de berörda områdena borde pengarna kunna användas även i södra Sverige.

Bekymret i södra Sverige var att jordägarna var för små och företagen för omfattande för att

de skulle kunna klaras utan statsbidrag.

Norén beskriver ett landskap, under två, på många platser i södra Sverige som väldigt likt

Norrland, att det höga läget bidrar till detta liksom många och stora vattendrag och mossar.

Skillnaden var att det i södra Sverige inte fanns någon skog som Norrlands ”betydliga

                                                          
77 R:mt. står för riksmynt enligt Motion nr. 212 A.K.1870. 
78 Stats- Utskottets Utlåtande, nr. 19 1871 
79 Ibid.
80 Statsutskottets utlåtande nr. 44 1872
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tillgångar” för att hjälpa befolkningen. Han beskriver förfärliga frostskador, en mager

jordmån och refererar tillbaka till 1868 års nöd som var resultatet av en ”härjande frost”.81

Utskottet tillstår nu för första gången att Jönköpings län också kan vara i behov av

dikningsbidrag då det har stora mossar och en fattig befolkning som inte klarar att bära

kostnaderna för utdikning själv. Utskottet refererar tillbaka till motionerna 29 FK 1867 och 95

AK 1867 och dessas redovisade undersökningar av arealen mossmark i länet och konstaterar

att det tidigare inte varit aktuellt med bidrag då det funnits möjlighet att ta lån. Detta faktum

härleder utskottet tillbaka till tidigare begränsningar i hur medel anslagna medel skulle

utnyttjas. Nu kunde det dock konstatera att de förhållanden som tidigare utgjorde skillnaden

inte längre gällde. 

Vad utskottet här syftar på är något oklart, tänkbart är att stora arealer i norr redan var

utdikade med bidrag och att det därför fanns ett större utrymme. Det kan också ha varit så att

lånen i södra Sverige hade börjat spela ut sin roll genom att tänkbara projekt börjat bli färre.

Utskottet anför att det i södra Sverige med stor sannolikhet fanns stora arealer som borde

dikas ut för att skydda redan odlad jord och att det i norr borde finnas möjlighet att idka

nyodling på sådan mark som bara skulle ge rätt till lån. Utskottet rekommenderade därför

riksdagen att dela upp den anslagna summan i två delar en att utgå som lån för att ”befrämja

odlingsföretag” och en att ” såsom anslag utan återbetalningsskyldighet användas till

understödjande af sådana myrutdikningar och vattenaftappningar, som företrädesvis afse att

förminska frostländigheten;”. I hemställan rekommenderas sextiotusen riksdaler i bidrag och

att bidraget högst fick uppgå till en tredjedel av kostnaden. Utskottet förutsätter också att

”vederbörande kommuner, föreningar eller enskilda” skulle ha skyldigheten att stå för resten

av kostnaden  och dessutom i all framtid ”behörigen underhålla” det bidraget utgått för.82 

Året 1874 läggs, vad jag har kunnat se, inga motioner. Utskottet hemställer att riksdagen skall

bifalla Kongl. Maj:ts proposition om ett anslag på 80000 kr.83

Året 1875 var det goda tider, motionären herr C. Johansson yrkade, under ett, för att staten

borde mångfördubbla stödet till jordbruket då det var modernäringen och ingen visste hur

länge de goda tiderna skulle vara.84
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För motionären var det under tre en självklarhet att de ”som känner de goda och

välsignelsebringande frukter det anslag frambringar som i föregående år utgått” skulle

välkomna en ökning av anslaget.85

 

Utskottet förordar med hänvisning till tidigare voteringsresultat 1873 och utifrån Kongl.

Maj:ts proposition samt hänvisande till Kongl. Väg- och vattenbyggnads styrelsen att inte

tillstyrka motionen om ökning av fonden från 80000 till 150000 kr.86  

Tolv lantbruksingenjörer är anställda 1876, det är för få anser motionären herr P. Sahlström,

under ett, som vill se en ökning av anslaget med sextusen för att kunna hålla ytterligare två

ingenjörer. Han hänför en förutspådd ökning av antalet rekvisitioner till att lönerna hade gott

ned och att den arbetskraft som tidigare valt att arbeta i skogen nu sökte sig tillbaka till

jordbruket.87 

Pengarna skulle komma att användas på bästa sätt argumenterade motionären under tre, då få

anslag till produktiva ändamål ”lemna så goda och varaktiga resultat”88 

Utskottet biföll Kongl. Majt:s förslag i propositionen och avslog Herr Sahlströms motion

förordande ett anslag om 80000kr.89

Det läggs inga motioner 1877 och utskottet ger sitt bifall till Kongl. Maj:ts förslag om anslag

utan återbetalningsskyldighet om 80000 kr. för 1878.90

Det läggs inga motioner 1878 gällande södra Sverige, däremot ville motionärer få anslaget

höjt till norra Sverige upp till 300000 kronor. Kungliga befallningshavare hade kommit in

med en propå om 400000 kronor för de tre norra länen, Väster – norrland Norrbotten och

Västerbotten. Med hänvisning till Väg och vattenbyggnadsstyrelsen, som ansåg att utlåning

                                                                                                                                                                                    
83 Statsutskottets utlåtande N:o 39 1874 sid. 13
84 Motion nr. 26 A.K. 1875
85 Ibid
86 Statsutskottets utlåtande N:o 16 1875
87 Motion nr. 150 A.K. 1876
88 Ibid
89  Statsutskottets utlåtande nr. 28. 1876 sid.12
90  Statsutskottets Utlåtande nr. 24 1877 sid. 10
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var principiellt att föredra för att vara säker på att åtgärderna verkligen var önskade och skulle

komma att utföras, hemställde utskottet om att 80000kr. skulle beviljas till dikningsstöd.91

Det Läggs inga motioner 1879 och utskottet rekommenderar riksdagen att bifalla Kongl.

Maj:ts förslag om anslag på 80000kr.92 År 1880 Läggs ingen aktuell motion och utskottet

hemställer att riksdagen bör bevilja Kongl. Maj:ts proposition om 80000 kr. i bidrag.93

Rent generellt kan vi konstatera att motionärerna gärna talar för sin egen landsända. Att de

senare under perioden gärna vill se en förhöjning av anslagen. Argumentet kan som t.ex. i en

motion 1881 av herr H.A. Widmark trycka på ökning av anslaget som en logisk följd av

beslutet om att dela ut anslag, ansågs stödet viktigt för landet var det naturligtvis riktigt att

höja anslaget.94 

Utskottet konstaterar att det inte kan förorda en ökning av anslaget utöver de 80000 kr. som

Kongl. Majt hade föreslagit. 

Lantbruksingenjören C.A. Myrin hade beräknat att större mängder mark i Kronobergs län inte

kunde odlas efter utdikning än som kunde odlas. Knut Posse ville i en förstakammarmotion,

under ett, 1882 därför se en höjning av anslaget, en omdirigering och en renodling. Lån och

bidrag skulle gå ut till hela landet, ansökan om lån ville motionären även skulle innefatta vad

jordbrukaren kunde tänkas vinna på dikningen. Fördelen med skulle vara möjligheten att få

loss medel till en ökning från en tredjedel av kostnaden till tre fjärdedelar av kostnaden för

oduglig marks dikning. Motionären stödjer detta på att den som söker anslaget fortfarande

betalar en fjärdedel ur egen ficka utan att få något egentligt utbyte samtidigt som orternas

frostländighet minskar.

Motionären ville, under två, dela upp marken möjlig för dikning i tre kategorier, en där det

efter dikningen gick att odla säd, en där det gick att odla skog och en tredje som inte kunde

förväntas ge någon avkastning.95 

Det fanns en risk menade Posse, under tre, att den tredje typen av mark skulle avskräcka från

dikning, något som inte vore så bra då både orterna lokalt och Sverige som land tjänade på att

                                                          
91  Statsutskottets utlåtande nr. 30 1878
92  Statsutskottets Utlåtande nr.  17 1879 sid. 6
93  Statsutskottets Utlåtande nr. 14 1880 sid. 4
94 Motion nr. 153 A.K. 1881
95 Motion nr. 2 .F.K. 1882
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”dessa sumpiga marker blifva torrlagda”. Av denna anledning hade staten gått in med bidrag

för mossutdikningar men, menade motionären, under fyra, det behövdes en höjning av

bidragen då lånen hade höjts för att skapa ny jordbruksmark.96 

Utskottet beskriver i ett ganska omfattande yttrande att Kongl. Majt nu var benägen att se ett

höjt anslag efter att ha fått in anhållan från stora delar av norra Sverige. Utskottets argument

var att kylan förhindrade en utveckling av jordbruket genom att jordbrukaren tvingades

skörda innan grödan var färdig samtidigt som de jordar som skulle dikas ut inte inom rimlig

tid kunde göras om till jordbruksjord. Väg och vattenbyggnadsstyrelsen menade dock bestämt

att en större kontroll av medlen skulle kunna uppnås om dessa utgick som lån. Greve Posses

motion tillmötesgick därför i så måtto att man höjde anslaget till 150000 kr, utskottet ansåg att

åtgärderna var viktiga men dessutom låg det inne ansökningar om bidrag upp till 367000 kr..

men att fortsatt 80000 skulle utgå som bidrag och 70000 kr. framgent skulle utgå som lån.97 

År 1883 läggs inga motioner, Utskottet hemställde, med hänvisning till argumentet om

mindre nytta än kostnader för jordägaren, att förslaget i propositionen skulle tillmötesgås med

en ökning av beloppet på 20000 tillskillnad från de 80000 som föreslagits.98 Inte heller 1884

läggs några motioner och utskottet hemställer att riksdagen bör bifalla kongl. Majt:s

proposition och anvisa 100000 kr. till bidrag för frostförande marker.99 

Utskottet rekommenderar att riksdagen avslår en motion som läggs år 1885 gällande norra

Sverige där motionären ville se en höjd bidragsfond till 150000 och refererade till en motion i

andrakammaren där motionärerna vill se 200000 kr. i fonden. Argumentet de använt var

nyttan för jordägaren. Utskottet hemställer istället att riksdagen går på Kongl. Majt:s linje i

propositionen om ett anslag på 100000 kr.100 År 1886 läggs inga motioner och även om Väg –

och vattenbyggnadsstyrelsen hade upplyst om att hela den fonderade summan från föregående

år inte hade utnyttjats fann inte utskottet skäl att sätta ned fondens belopp utan hemställde att

riksdagen skulle gå på kongl. Majt:s linje och anvisa 100000 kr. för år 1887.101 

                                                          
96 Motion nr. 2 F.K. 1882
97 Statsutskottets utlåtande nr. 17 1882.
98 Statsutskottets utlåtande nr. 41 1883
99 Statsutskottets utlåtande nr. 5 1884.
100 Statsutskottets Utlåtande nr. 5 1885.
101 Statsutskottets Utlåtande nr. 4 1886.
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Det läggs inga motioner heller år 1887 och utskottet hemställer att riksdagen skall gå på

Kongl. Majt:s linje och anvisa 100000 kr. i stöd för år 1888.102 1888 läggs inga motioner och

utskottet rekommenderade en sänkning av anslagsbeloppet till 50000 kr. med hänvisning till

att bara dryga 45000 kr. utnyttjats för året 1887.103 Inga motioner läggs 1889. Utskottet

stödjer sig på föregående år samt Väg – och vattenbyggnadsstyrelsen när de hemställer att

Riksdagen skulle gå på Kongl. Majt:s linje och anvisa 50000 kr. för aktuella utdikningar.104 

Nyttjandet av bidragen till utdikningar hade 1890 minskat, motionären A. Andersson i Hakarp

antog att orsaken kunde sökas i ett allt mindre intresse från jordbrukarnas sida men att detta

inte var det riktigt skälet. Snarare menade han att anslagen var för små och att de ekonomiska

kraven på jordbrukarna därför blev för stora.105 Detsamma anför J. Andersson i Baggböle.106 

A. Andersson beskriver de marker han vill se utdikade som vattensjuka.107

Utskottet kunde inte finna anledning att ändra varken villkor eller anvisad summa pengar,

utskottet hänvisade här till att om den egna kostnaden för jordägaren hölls uppe skulle de

noggrannare överväga utdikningen och dessutom ta ett större ansvar för skötseln av dikena. de

yrkade därför avslag på motionerna och hemställde att riksdagen skulle gå på Kongl. Majt:s

linje om 50000 kr. i anslag för de aktuella utdikningarna.108

Efter en tillbakablick 1891 på frågan om bidragen till utdikning av frostförande mark

hemställer utskottet att Konl. Majt:s förslag om 100000 kr. skall anvisas för 1892. Utskottet

stödjer detta beslut på framställningar av Väg och vattenbygnadsstyrelsen  och

Lantbruksstyrelsen där dessa påpekar att definitionen av vad exakt bidragen skall användas

till är svävande, om detta ändras tror utskottet att de använda medlen, som under ett par år

bara kommit upp i knappa 50000  nu skulle komma upp i 100000 kr. igen109 

Utskottet stödde sig 1892 på att riksdagen hade höjt stödet året innan från 50 – 100000 kr. och

att det ”redan” hade gått åt 33,150 kr. av de anslagna medlen och hemställde att 100000 kr.

skulle avsättas för utdikningsbidragen. När det gällde villkoren rekommenderade utskottet

även framgent att de skulle utgå med 1/3 del av kostnaden och inte som en motionär hade
                                                          
102 Statsutskottets Utlåtande nr. 9 fjärde samlingen 1887 A.
103 Statsutskottets Utlåtande nr. 24 1888
104 Statsutskottets utlåtande nr. 11 1889
105 Motion nr. 110 A.K.  1890
106 Motion nr. 164  A.K. 1890
107 Motion nr. 110 A.K. 1890
108 Statsutskottets Utlåtande nr. 13 1890
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yrkat för, hälften. Anledningen var att man ville försäkra sig om att bidragstagaren verkligen

ville genomföra utdikningarna och sedan även underhålla dikena. Detta försäkrade man sig

om genom att kostnaden för den enskilde hölls på en rimlig nivå.110

Samma år som rekvisitionen kommer in för utdikningen av Släthults mosse 1893 vill

motionären Magnus Andersson från Lövhult i Kronobergs län se en fördubbling av anslaget

till utdikningar då ”det inom de flesta provinser af vårt land finnas stora vildmyrar och

vattendränkta marker, som ej äro tjenliga till odling men förorsaka frostskada för närliggande

odlad mark”111

Utskottet anser att motionen ovan ”… hvars formulering lemnar rum för någon tvekan,

huruvida icke motionären, utom sjelfva beloppets ökande, äfven åsyftar anslagets användande

för ändamål, som snarare torde böra tillgodoses genom lån ur den s. k. Odlingslånefonden…”.

Utskottet hemställde därför att Riksdagen skulle gå på Kongl. Majt:s linje och anvisa 100000

kr. till utdikningsbidrag. När det gällde villkoren så hemställde utskottet att de tidigare även

skulle gälla fortsättningsvis.

”För närvarande äro hos väg- och vattenbyggnadsstyrelsen under behandling ansökningar om

statsbidrag till 6 arbeten beräknade att kosta inalles 94,238 kronor 80 öre. Då fonden sålunda

visat sig fullt tillräcklig, lärer skäl för dess höjande saknas, …”112 Dessa sex arbeten måste ha

varit mycket omfattande om vi betänker att företagen fick bidrag till en tredjedel av

kostnaden. Det gör också att vi kan börja fundera över om utdikningen av Släthults mosse var

ett relativt billigt och begränsat pilotprojekt menat att inspirera till fler i omgivningen. Det

framkommer i utredningen som en motivering till projektet. 

Här kan vi se att bidraget specificeras, anslaget till rena utdikningsbidrag är mindre än det var

1883. Utskottets svar på motionen visar tydligt att odlad mark inte fick påverkas positivt av

mossutdikningarna utan hänvisar i sådant fall till rena odlingslån. Utskottet hemställer 1894

inget nytt, varken när det gäller anslagets storlek eller de kringgärdande regelverket.113

Året 1894 året innan utredningen kring utdikning av Släthults mosse görs framkommer inget

av intresse kring mossutdikningar i motionerna.

                                                                                                                                                                                    
109 Statsutskottets utlåtande nr. 14 1891
110 Statsutskottets Utlåtande nr. 12 1892
111 Motion nr. 100 F.K. 1893
112 Statsutskottets utlåtande nr. 16. 1893 Punkt 3:0 sid.4
113 Statsutskottets Utlåtande nr. 18. 1894 
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I motionerna till riksdagen, som under den undersökta perioden sammantaget inte var

omfattande till antalet, kan vi se fem olika övergripande argumenttyper. Motionärerna

refererar gärna till ekonomiska argument av en patriarkal natur. Jordbrukarna är utsatta,

bidragen fyller en funktion och staten bör gå in för att ytterligare utöka dikningsverksamheten

genom att underlätta med utökade bidrag. 

Här finns också en rättviseaspekt i det att bidrag gick till norra Sverige medan man i södra

Sverige var hänvisade till lån. Det finns en koppling till nästa argumenttyp här i refererandet

till naturen. Naturen är i bästa fall någonting som har präglat svensken i får vi anta, positiv

bemärkelse, i övrigt är den ett hinder. 

Genom sitt sätt att vara missgynnar naturen, den skadar och återgår, om inget görs, till

vildmark. Det finns också en koppling mellan argument av den första typen och argument av

typ fyra då en del av bidragen till norra Sverige verkade bero på en vilja att bryta ny mark,

utöka och förstärka landet, en kolonisation. Som ett svar på argumenten ett och två uppstår

argument tre med den människovalda aktiviteten och en positiv erfarenhet av densamma,

tyglandet av naturen och förslag på hur detsamma skulle kunna göras. Minst förekommande

men ändå giltigt är självklarheten och logiken som argument. Motionärerna hänvisar till andra

länder, ett argument som också kan koppla tillbaka till argument typ fyra där hävdandet av

staten är det centrala. Logiken under argument typ fem framträder ganska sent och skulle

kunna vara ett svar på förekomsten av bidrag och diskussionen kring bidragens utnyttjande. 

I motionärernas inlägg och utskottets svar på dessa går det att spåra en förändring i attityden

under den undersökta perioden. I fallet med motionerna är den mindre tydlig då det finns

exempel på motionärer som har skrivit likartade motioner tidigt under perioden som senare.

Utskottet blir däremot mer välvilligt inställt till en ökning av bidragsmöjligheten ett faktum

som verkar bero på att något vi skulle kalla lobbying pågick parallellt med motionerandet.

Utskottet beskriver 1882 hur kungen hade fått in anhållan från stora delar av norra Sverige

och detta ledde till ökade anslag. Motionären Casparsson är den som tydligast beskriver

utdikningarnas vikt för Sverige som land och som vill se ett förstärkande av den regionala

byråkratin genom att denna får administrera bidrag från centralmakten.

Staten påverkas av drivande personer lokalt, regionalt och även på riksplanet att utöka

möjligheten till dikningsbidrag. Det verkar inte ha varit en envägskommunikation, målet var

som det verkar att i första hand stampa fram en ökad möjlighet till försörjning regionalt, för
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att uppnå detta anförde motionärerna olika argument. Argumenten var naturligtvis menade att

utverka ett positivt utfall, d.v.s. en förändring av den förda politiken, kung och riksdag kom

därför att påverka lokalt genom att de lät sig påverkas av vissa argument. 

Bäringen på Släthults mosse är ganska sentida och inte så tydlig. Bidragen fanns redan och

med tanke på företagets omfattning kan det ha fått pengar för att inte de anslagna medlen

skulle gå ned.

Det verkar som hundratusen kronor delades ut till sex projekt det aktuella året, till Släthults

mosse utgick fyrahundra kronor. Släthults mosse ligger på sydsvenska höglandet och tillhörde

de delar av Sydsverige som motionärerna syftade på när de menade att det fanns fler platser

än Norrland som var illa utsatta för frosten. Socknen skulle nog också kunna vara intressant

för centralmakten att knyta närmare till sig vid denna tid.  

5. Institutionerna

De institutioner som var drivande rent generellt var Hushållningssällskapet, som även kunde

låna ut pengar som startkostnad och Länsstyrelsen. När det gäller den här aktuella dikningen

finns det inga tydliga referenser till någon av dessa. På ett generellt plan finns det också en

anknytning till mosskulturföreningen. Den startade 1886 men verkar under tiden fram till

1900 ha arbetat med metoder för ren mossodling114 och hamnar därför utanför denna

undersökning även om den säkert bidrog till att öka intresset för mossmarken i relation till

odling. 

Rekvisition ingick till Jönköpings läns Landskansli redan 1893115, året efter överlämnades

ärendet till Axel Palm ”för vederbörlig åtgärd”.116 Lantbruksingenjören eller rättare

lantbruksstipendiaten Palm verkar ha varit en ambitiös man. Från kungligt håll avkräver man

honom t.o.m. förklaring till varför han tagit på sig uppdrag117. I början av 1894 får han sig

tilldelat 13 ärenden som ”som icke kunnat i Krooks reseplan upptagas.”118

Lantbruksingenjören Krook verkar således ha varit områdets ordinarie lantbruksingenjör. I

diariet förkommer ganska ofta uppgifter om brev med förfrågningar om att få ta på sig olika

uppdrag. Han ansökte t.ex. om att få vara med i utvidgandet av Trollhätte kanal119 och att få

                                                          
114 Torvarkivet SGU. http://.sgu.se/geologi/jord/torv/arkiv_s.htm
115 Jönköpings läns Landskansli. 1893 BI: 59 sid. 292
116 Jönköping läns Landskansli.1894 BI: 60 sid. 292
117Kungl. Lantbruksstyrelsen  1894: ärende 827. 
118 Ibid. ärende 183.
119 Ibid. ärende 216.
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vara med vid Balingslövs och Finjasjöns sänkning120. År 1897 – 98 har den ganska osynlige

Palm blivit ordinarie lantbruksingenjör och ansvarar för torrläggningen av Bälinge mossar 2,5

mil nordväst om Uppsala.121  

Rekvisitionen av lantbruksingenjör skedde dock av de närmast berörda. I detta specifika fall

gjordes utredningen genom Väg och Vattenbyggnadsstyrelsens försorg av

lantbruksstipendiaten Palm. Det besynnerliga är att denne Palm bara tycks förekomma i

lantbruksstyrelsens diarier. Begäran om undersökning verkar vara skickad till VoV först, de

har sedan skickat den vidare till lantbruksstyrelsen122.

5.1 Intressenterna

J. A. Svensson ägde Släthults mosse under den aktuella perioden och var den som stod som

bidragstagare var farfar till en av de intervjuade och levde fram till 1936. Svensson köpte

Säby som idag består av tre gårdar och hans dotter bodde borta i Släthult, en av dessa gårdar,

under en period.123 Som varande jordbrukare finns J. A. Svensson som var med och initierade

utdikningen med i ”Förteckning på Brandstodskassan” år 1895 med 250 kr.1892 finns samme

man inlagd med 100 kr. J. A. Svensson finns också med under skuldsedlar med en lista över

Borgensmännens namn.124 I protokollet framstår det som om det bara är en drivande person.

En av de intervjuade hade dock förstått att det var hans farfar, David Eliasson som vid

tidpunkten var kommunstyrelsens ordförande och hade angränsande ägor i Säby liksom Nils

Petter Petterson hade i Gunarstorp, som initierat och inspirerat till mossutdikningen. Han skall

ha angett som skäl till utdikningen att Släthult nästan inte var beskogat och att torrläggningen

skulle skydda Säby genom den ökade beskogningen som skulle fungera som skärm mot den

nedrullande frosten.125. Dessas marker skulle framförallt påverkas och de är därför med och

bildar föreningen. Axel Palm är på sitt sätt även han intressent i det att han ännu inte var

färdig lantbruksingenjör och utredningen var ett sätt för honom att meritera sig.

                                                          
120 Ibid. ärende 316.
121 Niklas Ingvar Nilsson odat. och utan sid. Inst. För Landskapsplanering Ultuna
122 Kungl. Landtbruksstyrelsen. 1895 ärende 1266. 
123 Samtal 3. 17 – 17.15 ca. 7/5 03.
124 Bäckaby sockens enskilda brandstodsbolag: Räkenskapsbok 1884 – 1939
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6. Lokalpolitiken

I Bäckby sockenstuga hölls 16 juni 1895 en extrainkallad kommunalstämma, en  J. A.

Svensson från Säby hade av kommunstyrelsens ordförande David Eliasson krävt att den

skulle sammankallas för att behandla utdikningen av Släthults mosse. Av protokollet framstår

inte stämman som någon hetsig sammankomst;

”Till kommunalstämmans ordförande i Bäckaby socken, hade af

hemmansegaren J. A. Svensson Säby blifvit anmält det han måtte utlysa stämma

för att vid densamma kunna af socknens öfriga innevånare få intyg om att den

såkallade Släthults mossen inom Bäckaby socken som genom sin sumpighet och

vattensjuka förorsaka frostskador.”126

Vid tidpunkten var redan processen igång, varför släppa upp frågan i en, dessutom

extrainkallad, kommunalstämma? Det saknas källor som skulle kunna bekräfta att det hela var

en symbolhandling även om det framstår som en. Ingenstans framställs krav på att den lokala

politiken varken brukade vara eller skulle vara med i processen. I de fall utdikningen berörde

en hel byggd och statliga lån som i fallet med Bälinge Mossar verkar beslutsprocessen inte ha

varit av lokalpolitisk natur127 

Intresset på själva stämman verkar inte ha varit så stort, alla håller med och ställer upp på

något som närmast är att betrakta som det officiella Sveriges skrivning på slutet. Antingen

(troligen?) var det ingen stor fråga eller så hade någon drivande person (J. A. Svensson?) gjort

ett ordentligt förarbete. Det som skulle kunna tyda på att frågan drevs igenom på ett i våra

ögon mindre demokratiskt sätt är den korta liggtiden, för att inte säga negativa, då

utredningen redan var igång. 

                                                                                                                                                                                    
125 Samtal 2. 16 - 16.15 ca. 3/5 03
126 Utdrag af protokoll hållet vid extra kommunalstämma med Bäckaby församlings röstgande ledamöter i sockenstugan den 16 juni 1895.
Afskrift. Axel Palm, Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen 1895 .
127 Niklas Ingvar Nilsson odat. och utan sid. Inst. För Landskapsplanering Ultuna
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Det kan också vara så att den extra kommunalstämman bara var ett officiellt stadfästande av

något som redan var klart ute i gårdarna.

”Samtliga närvarande medgåfvo att frostiga dimmor uppstiga från ofvannämnde

mosse; men att faran för frostskador säkert skulle upphöra, såvida det förslag

som af landtbruks – ingeniören Axel Palm för utdikning och

torrläggning af mossen blifvit upprättat blifver verkstäldt. Stämman beslöt

enhälligt att gifva sitt intyg om, att det torrläggningsföretag som J. A. Svensson i

Säby ämnar utföra å de frostländiga marker som är inom Säby och Gunnarstorp

egor, kommer att blifva till stor fördel och nytta för närgränsande hemman.”128

Centralmakten påverkade den politiska processen lokalt, stämman är noggrann med att tala i

allmänna termer om hur det förbättrade klimatet skall påverka omgivningarna. 

Det bristande intresset och projektets osynlighet kan förklaras med att förberedelserna för

kyrkbygget under perioden pågår som bäst. Med tanke på hur centralt detta verkar vara i

sockenprotokollet måste det ha krävt ansenlig kraft och ansenliga resurser. 

6.1. Utförandet

Chefen för civildepartementet hade 1891 anfört att utdelning av bidrag mindre skulle bero på

om marken var odlingsbar eller ej utan vilket syftet var med utdikningen, syftet skulle

framkomma ur utredningen i varje enskilt fall.129

Lantbruksstipendiaten Palm lägger år1895 fram utredningen, om vad som bör göras, vilka

marker som kommer att påverkas samt möjligheten till statligt bidrag för att utdika Släthults

mosse i Bäckaby socken (idag Vetlanda kommun), västra härad, Jönköpings län. Utredningen

var gjord på initiativ av ägaren till Släthults mosse och undertecknande i föreningen var J. A.

Svensson, ägare till 15/64 mantal Säby, som skulle organisera arbetet och Nils Peter

Pettersson, ägare till 1/4 mantal Gunnarstorp som skulle upplåta mark och avstå från att kräva

                                                          
128 Utdrag af protokoll hållet vid extra kommunalstämma med Bäckaby församlings röstgande ledamöter i sockenstugan den 16 juni 1895.
Afskrift. Axel Palm, Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen 1895 
129 Statsutskottets utlåtande  nr. 14 1891
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ersättning för den påverkan åtgärderna hade på marken. Tanken med utdikningen, som var

den första i trakten att lyfta statligt bidrag, var att minska en tänkt frostländighet. I

betänkandet nämns att den ökande frosten särskilt under höstnätter skadade växande gröda.

Nederbördsområdet är 269 ha och Palm konstaterade.

”Laga hinder för arbetets utförande enligt det upprättade förslaget möter ej, i det

hvarken farled, flottled, tid för fiskens gång, vattenbyggnad under någon form,

ej heller allmän väg af företaget beröres.”

Palm räknade med att 1,80 ha åker och odligsmark samt 23,66 ha ”högmossar” inom

utdikningsområdet kunde ”…beräknas vinna förbättring…”. Han räknade också med att 6.43

ha åker och odlingsmark samt 26,69 ha skogs och betesmark skulle bli förbättrade genom

utdikningen. Summan förbättrad mark slutade på 58,58 ha. Kostnaden för dessa åtgärder

skulle landa på 1200kr130, således 20 kronor och 50 öre per ha. 

Under tre års tid skulle dryga fyratusen kubikmeter torv, sten, grus och rötter grävas upp ur ett

system av diken som går kors och tvärs genom landskapet. Dagpenningen var två kronor och

arton personer var enrollerade på ett eller annat sätt under de defakto fyra åren som projektet

pågick. Utdikningen skulle ha varit klar 1898 men förlängning hade enligt avsyningsbeviset

godkänts till 1/9 1900. Kostnaden blev tillslut 1331 kr. och 29 öre, vid granskningen av

räkenskaperna utgick dock 88 kr. och 75 öre och återstoden blev därmed 1242 kr. och 54 öre.

En Arvid Blomberg hade gått igenom räkenskaperna i Linköping 28/11 1900.131

                                                          
130 Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen 1895.

131 Handling 2417/ 00 Hushållningssällskapets arkiv Länstyrelsen Jönköpings län 
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Ortofoto© Lantmäteriverket Gävle 2004. Medgivande 2004/1482

7. Landskapet, målsättning och realitet

Lokalt verkar utdikningen inte ha lämnat några outplånliga spår. Spontant i socknen är

reaktionen att utdikningen skedde för torvbrytning. Brytningen skedde först fram på 1930 –

talet. Att det trots allt var en utdikning i hopp om att få mer jordbruksmark av något slag

samtidigt som frosten inte lika fritt skulle kunna rulla ned över Säby skulle kunna vara troliga

anledningar tillsammans med kanske ökad tillgänglighet. 

Jag stödjer detta på två egentligen ganska svaga indicier och en starkare. Den spontana

uppfattningen i studiecirkeln var att det handlade om mossodling även om utdikningen av just

Släthults mosse inte nämns specifikt. De intervjuade, personer, vars farföräldrageneration var

med i processen trodde att torftighet, en svårighet att få en utkomst och kanske en vilja att

jämna ut skillnader mellan olika delar av samma gård (förf. tolkning) kan ha drivit på. 
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Utifrån det material jag har studerat tror jag att frågan var av mycket begränsat intresse.

Släthults mosse är fortfarande idag vad som skulle betraktas som utmark. Jag tror inte att de

röstberättigade upplevde att de hade något att förlora, gick det som de hoppades skulle

markerna ge mer avkastning, gick det inte skulle det bli torrare i markerna. En av

sagesmännen trodde att Släthult vid tidpunkten var ganska torftigt, hon kallade Slätthult för

”torpet” i intervjun och menade att anledningen till utdikningen helt enkelt var att förbättra

stället.132 

Den enklaste förklaringen är att J. A. Svensson såg en möjlighet att öka värdet på gården. Den

bit som kallas Släthults mosse såldes av 1913 alltså bara tretton år efter att utdikningen var

färdig.133 Detta utesluter inte de tidigare förklaringarna, mer skog, mer slåttermarker och

slutligen en möjlighet att bryta torv bör ha ökat värdet på marken. Att minska frosten blir då

ett sätt att övertyga omgivande markägare om det nödvändiga med utdikningen.

Målsättningen med utdikningen, som beskrivs under rubriken ”klimatförhållanden m.m.” var

enligt utredningen att minska frostskador på växande gröda. Tanken var att avdunstningen

från mossmarken särskilt på hösten var ett stort problem då den sänkte temperaturen. Enligt

utredningen var ”det känt” att frosten berodde på ”den starka avdunstningen från vattensjuka

marker i synnerhet högmossars yta”. Samtidigt skulle också vitmossan försvinna. ”Efter en

väl utförd torrläggning upphöra dessa frostskador genom orsakernas undanröjande hvarjämte

vitmossan ej längre kan tillväxa, utan småningom dör bort.” Bilden var en av växelverkan och

det verkar som mossen sågs som en organism som kunde förhindras att växa. Palm motiverar

även varför Släthults mosse skall dikas ut med att det hela skall följas av fler projekt. Detta

skedde dock inte förrän 1929 – 30 då Slageryd by i Bäckaby socken dikades ut134 

Palm pekar i utredningen på att åkrar ligger i närheten av mossen och att det skulle växa bättre

på åkrar, ängar och betesmarker om mossen dikades ut, skogen skulle också växa bättre men

inte få en lika märkbar förbättring.135 Under punkt 13 pratas det om små åkerfigurer som blir

något bättre genom torrläggningen men att fördelen uppvägs av skyldigheten att ”för all

framtid underhålla dikena i de odugliga mossarna”. Palm tillstår att förbättringen skulle bli

större på Gunnarstorps marker än vad som framgår men att det inte hade funnits någon bra

karta att tillgå för det området. Ruriken ”klimatförhållanden m.m.” ger intrycket av att Palm

                                                          
132 Samtal 4. 8/5 03 09.55 – 10.15 ca.
133 Utdrag af lagfartsprotokollet fört vid lagtima hösttinget med Wästra härad å tingsrätten i Sävsjö den 1 september 1913.
134 Handlingar rörande Slageryds dikningsföretag av år 1929 uti Bäckaby socken av Jönköpings län upprättade vid syneförättning av Carl
Berner Statens Lantbruksingejör.  Diarie. Nr. 23719 K. Lantbruksstyrelsen 27 nov. 1929. 
135 Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen 1895
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på något sätt i stället för att skriva en klar målsättning och klara klimatförhållanden försöka

pytsa ihop saker han kanske inte vill understryka. Ville Palm kamouflera det faktum att

jordbruksmark skulle bli bättre?

I riksdagsmaterialet framkommer skillnaden mellan bidrag till utdikning och odlingslån.

Gränsen mellan dessa skulle vara distinkt, påverkades jordbruksmark positivt, hänvisades

jordbrukaren till odlingslån.136 Enligt utredningen verkar den dock ha kunnat vara något

flytande. Detta projekt kan ha legat på gränsen och Palm är noggrann med att poängtera att

det hela inte egentligen är fråga om att förbättra jordbruksmark. Det fanns alltså en vilja, som

med tanke på hur noggrant de utrycker sig, kunde begränsas av kostnaden.

Samtliga positionsangivelser är från dikningskarta upprättade på skifteskartan år 1895.

Bild.1.

Åker nr. 22, kort taget från södra hörnet mot norr. Under björken, delvis täckt av hasselblad

ligger en del av stenröret, en annan del, mycket omfattande  både bred och lång  ligger ca. en

tumme ut från björken på sidans vänstra kant.

                                                          
136 Statsutskottets utlåtande nr. 16. 1893 Punkt 3:0 sid.4
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Bilderna över området är intressanta, de visar hur stora förändringar som faktiskt har skett,

idag är marken, bortsett från en relativt liten yta, skogsbetäckt. De visar också på sitt sätt vilka

förhoppningar man kanske hade på lokalsamhället i slutet av nittonde århundrades Sverige.

Spridda åkrar skulle förbättras en aning, åkrar i vissa fall stora som en större trädgårdstäppa.

Samtidigt är Palm noggrann med att i utredningen påtala att det handlar om en utdikning för

att minska frosten och inte att öka skördarna. Marken var helt beskogad 1987 av i huvudsak

gallringsskog, en fläck skog för slutavverkning på en liten bergknalle mitt på mossen och

någon mindre bit röjningsskog.137

Bild.2. 

Ett av dikena ur vilket man tog torv på 30 – talet, kort taget från norr till söder.

                                                          
137 Skogskarta över Hökhult – Kallsjö – omr. Fröderyd o Bäckaby socknar uppr. 1987 av Svk. L. Nordholm Skogsvårdsstyrelsen. Ek
Kartblad nr 5E 9h, 5E 9i, 5E 9j, 6E 0H, 6E 0i, 6E 0j, Dnr 87 -132  
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Bild.3. 

Dike mellan ytorna fem och sex mot norr.
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Bild.4.

Dike mellan ytorna fem och sex mot söder.

Vid fototillfället för de två senare bilderna stod författaren med ett ben på vardera sida om

dikesresten ungefär i höjd med vattendelaren och tog bilden rakt fram.
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Bild.5.

Dike mellan ytorna 66 och 67 kort taget mot nordväst.
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Bild.6.

Dike mellan ytorna 66 och 67 kort taget mot sydöst.
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Bild.7.

Åker nr. 70, bild tagen från norra hörnet.
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Bild.8.

Norra hörnet av område D. Här ligger fortfarande en fullt synlig hög kvar efter grävningen,

diket är smalt, det verkar som berget går i dagen och det är tre diken som går ihop. Kort taget

från öst mot väster.
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Bild.9.

Äng 31a, bild tagen från norr till söder

8.Diskussion.

Syftet med denna undersökning var att studera vilka möjligheter målsättningar och

rationaliteter som uttrycktes i argumentationen för mossutdikningar menade att minska kyla.

Syftet var också att visa argumentationens yttring i det lokala landskapet Släthults mosse,

Bäckaby socken i Vetlanda kommun. I Uppsatsen har med utgångspunkt i det fysiska

landskapet och friställt från detsamma samt den politiska utvecklingen i form av retorik och

önskemål hos motionärer respektive utskottens inställning synliggjorts ett ganska osynligt

skeende i lokalsamhället. Som sammanhang har använts Svenbjörn Kilanders beskrivning av

det förändrade Sverige, Lars Nyströms resonemang kring vad som utmärker ett patriarkalt

system, redogörelser för vad som utmärkte delar jordbrukets förändring under 1800 – talet

samt redogörelser för utdikningsprojekt utomlands, exemplet Schweiz. Till detta ovan

redovisade sammanhang har kopplats Donald Worsters resonemang om tre nivåer inom
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studiet av miljöhistoria och för att kunna skapa en mer formaliserad bild av

landskapsomvandlingen Björn – Ola Linnérs Kvadrupel helix modell. 

Landskapet Släthults mosse verkar lokalt inte ha utgjort någon intressant bit mark, det var en

ganska typisk högmosse enlig utredningen. På skifteskartan framgår det att det fanns några

små åkrar, vad det är som gör mossen intressant för dikningsbidrag i slutet av 1800 – talet

verkar, som det mest basala, vara tre saker. Den första var att det fanns en person lokalt som

kunde se ett behov, markägaren J. A. Svensson som i sin tur verkar ha inspirerats av

kommunstyrelsens ordförande David Eliasson. Den andra faktorn var att det kan ha funnits ett

behov av att finna nya projekt, åren innan hade det av utskottet uppmärksammats att pengarna

i bidragsfonden inte gick åt, anslagsbeloppet hade därför sjunkit. Bidragens tillskyndare

argumenterade att villkoren var för kärva, bidragen utgick till en tredjedel av kostnaden, och

ville ha detsamma höjt till hälften. Den tredje faktorn var förrättaren Axel Palm som i det

ganska begränsade materialet ger ett energiskt intryck och som i utredningen formulerar sig

som om han verkligen vill att utdikningen skall ske. Palm var nu vid tillfället inte ordinarie

lantbruksingenjör utan egentligen fortfarande lantbruksstipendiat och kan ha haft ett behov av

att visa framfötterna. Med tanke på att det utgick 100000 kr. till sex företag under året, så

kanske det finns en möjlighet att det helt var Palms förtjänst att det alls utgick några pengar

till detta i sammanhanget mycket begränsade projektet. Beskrivningen av utdikningarna i

Bäckabyboken handlar om dikning för att få jordbruksmark och nämner inte

frostminskningsprojektet i sig. Det kan vara så att det helt enkelt handlade om ett

redigeringsfenomen när boken skrevs, att redaktionen valde bort en detaljerad redogörelse av

händelseförloppet. I förlängningen kan det ha givit en mer riktig bild av synen på

utdikningarna lokalt, att det trots allt handlade om att få mer jordbruksmark. 

Det går att skönja en konflikt i utredningen, Palm vill bli lantbruksingenjör och ger ett intryck

av att vilja bli det så snabbt som möjligt. Staten vill inte ge bidrag till projekt som är menade

att förbättra jordbruksmark och J. A. Svensson med grannar ville antagligen uppleva att

pengarna gick till en kanske mer konkret förbättring än bara att minska frosten. Effekten blir

att utredningen på ett ställe beskriver direkt förbättring på jordbruksmarken och på ett annat

marginella effekter på jordbruksmarken.

Intressant är att det går att se en viss inflation i dikningsföretagen, utskottet argumenterar i

slutet av 1860 – talet för att behålla lånestödet till utdikningsföretag i södra Sverige med att
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ansökningar om medel fortfarande låg i kö för behandling. Detta förbyts under den undersökta

perioden via rena bidrag till en rädsla att jordbrukare skall upphöra med utdikningarna. Det

förkommer klagomål i materialet från ansvarig myndighet, Väg och vattenbyggnadsstyrelsen,

över att kraven är för ospecificerade, något som i övrigt anges som skäl till att fondens pengar

inte går åt. Även om den aktuella utdikningen inte utmärker sig mer än genom sin relativa

osynlighet, det var ett litet projekt mer eller mindre mitt i den period då denna typ av

utdikningar genomfördes. 

Worsters tre nivåer i studiet av miljöhistoria var alltså de grundläggande, landskapet, den

socioekonomiska nivån och slutligen idéerna i form av riksdagspolitiken. Dessa kopplas

samman i förändringen av landskapet, här, Släthults mosse. Det verkar som befintliga idéer

används av representanter för regionala centra som ett verktyg för att utverka statligt stöd.

Parallellt bör det ha skett en opinionsbildning lokalt för att få jordägare att vilja satsa på

utdikningar som ändå skulle komma att avkräva dem två tredjedelar av kostnaden.

Centralmaktens attityd till stödet förändras under den undersökta perioden, något som bör

kunna kopplas till en förändring av samhället från i huvudsak frihandelsvänligt till mer

protektionistiskt. Opinionsbildning i form av motioner och direkt påverkan i form av något vi

närmast skulle hänföra till lobbying växelverkar i att påverka centralmaktens representanter så

att stöd kan utgå till fler projekt. Jordägaren är den som i sista hand fäller avgörandet, även

om det i fallet med den här aktuella utdikningen även gick till sockenrådet i något som tycks

vara närmst för kännedom.

Naturen, här i form av Släthults mosse, kunde innan utdikningen antagligen inte sägas vara ett

landskap enligt Olwigs beskrivning av begreppets mest basala betydelse, ett skapat land.

Naturen måste ändå ha inbjudit till reflektion och en vilja till förändring för att uppnå ett

utbyte. Naturen i motionerna beskrivs som i huvudsak hämmande för hela landet och dess

befolkning och något som med en gemensam ansträngning inte heller skulle kräva så mycket

arbete att rätta till. 

Kulturen kan spåras i en utökning av ett statsstött utdikande som verkar hänga samman med

en förändring av den svenska centralmakten från frihandelsvänlig till protektionistisk och ett

därmed följande ökande intresse från statens sida vis avi enskilda medborgare. Lokalt verkar

det ha varit viktigt att förankra utdikningen i sockerådet även om medlemmarna utan knot,

verkar det, ställer upp på den officiella skrivningen. I Bäckabyboken, som skrevs av
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medlemmar i hembygdsföreningen framstår framstående människor och mänskliga

framgångar som det intressanta med kyrkan som centralpunkt. Jordbruket beskrivs närmast i

en parentes.

Produktionen i sig och produktionen i form av ett ökat värde på marken lockade antagligen

markägaren. Produktionen för centralmakten låg i en ökad möjlighet till försörjning verkar det

och bör också ha varit ett sätt att knyta till sig en vid tidpunkten ganska fragmentiserad

befolkning. I riksdagsmaterialet refereras saklöst till den enskilde jordbrukaren, regionala

maktcentra, rikstäckande organisationer och landskapet. Lokalsamhället verkar inte vara

nämnt med en rad. Dessutom anförs i riksdagsmaterialet möjligheten att stärka den regionala

makten genom administrationen runt utdikningarna.    

Makten i Linnérs modell är central, produktionen i form av folkförsörjning och ett hävdande

av landet är grunden. Tanken om en gemensam svensk kultur och ett gemensamt svenskt folk

ger en metafor om något att värna. Naturen något som både danat en tänkt svensk och något

som man genom rätt åtgärder kan avtvinga en stegrad jordbruksproduktion. Lokalt kan dessa

ha yttrat sig på annat sätt, antagligen var kyrkbygget sett som en nödvändighet. Det sägs att

den gamla kyrkan med de tidigaste delarna från 1300 – talet skulle rivas eftersom man inte

lyckades hitta någon intressent. Den nya kyrkan var kanske den symbol för bygden välmåga,

kampen med naturen något man löste allt eftersom. 

Det finns en stor skillnad mellan intresset uttryckt i riksdagens motioner och intresset lokalt. I

riksdagen framställs landskapets potential i form av landet Sveriges förkovran och

möjligheten till ökad folkförsörjning. Det finns en möjlighet att potentialen lokalt delvis låg i

möjligheten till statsbidrag och då blir landskapet plötsligt mindre viktigt. Beskrivningen av

jordbruket i slutet av 1800 – talet ur Bäckabyboken handlar om en för oss nästan

svårbegriplig småskalighet där folk fortfarande ägnade sig åt svedjebruk, där de kunde dra

harvar för hand och skogen ännu inte var tagen i anspråk. 

Genom centralmaktens påverkan har det under 1900 - talet skett en standardhöjning men

samtidigt en homogenisering. Markerna är tydligare, de största bitarna öppen jord brukas

intensivt som jordbruksmark och där går också djuren. I övrigt är det skog. Tidigare framstår

det som befolkningen slog vad foder de kom över, även sjöstränder och mossar. I dag används
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andra foderväxter, gödsel och maskiner. Skogen användes i slutet av 1800 – talet för gärdsel

och ved, idag beskrivs tillgången på skog nästan som en förutsättning för jordbruket. 

Mossens funktion idag är för rekreation, där finns naturligtvis bär och en motionsstig som är

en del av en sträcka på flera kilometer. Det växer en relativt låg och bitvis ganska knotig

tallskog på marken, en litet komisk paradox då dikningarna skulle underlätta för tallen på

tallmarker och hindra den skuggande granen. Skogen är gallringsskog, men växer så långsamt

att det inte finns några planer på åtgärder. Dikena i sig växer långsamt igen men plätten mark

är inte tänkt att vara ekonomiskt bärande så de får vara. Det är förövrigt tveksamt om det

skulle vara ekonomiskt att göra något åt dikena alls. Vattnet ligger så nära marken idag att

skulle området kalhuggas så skulle det troligen återgå till högmosse.    
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