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Regional identitet som politisk fråga –
Gotlandsturism och varumärkesutveckling
fram till andra världskriget
Michael F. Scholz

Nationell identitet och hur den konstrueras är i hög grad en politisk angelägenhet. Men vad gäller konstruktionen av regional identitet, som är nära kopplad
till såväl kulturell som nationell identitet, är detta inte alldeles självklart. Bland
aktörer i den regionala processen av identitetsskapande har turistnäringen spelat en viktig roll. Och så är fortfarande fallet. I vilken mån den följer även en
politisk agenda, och vilka konsekvenser detta kan medföra, vill jag diskutera
med Gotland som exempel. Redan under 1800-talet blev denna ö en eftertraktad turistdestination. Särskilt gällde det för tyskar, som kring år 1900 utgjorde
den största utländska turistgruppen på Gotland (Turisttrafiken på Gotland 1902
s. 413). Denna utveckling var bland annat resultat av Gotlands imagebildning
eller varumärkesutveckling, som här ska belysas från Carl von Linnés tid fram
till andra världskriget.

Gotlänningars »svenskhet» på prov
Vid andra världskrigets början 1939 var Gotland med sitt strategiska läge mitt
i Östersjön ett problem för den svenska regeringens neutralitetspolitik. Det
gällde det svenska fastlandets ansvar för Gotland och kanske ännu mer gotlänningarnas lojalitet mot den svenska regeringen. När risken verkade överhängande att Sverige skulle dras in i kriget 1940, satte den svenska regeringen i gång
en svenskhetspropaganda med syfte att stärka motståndskraften och motverka
en s.k. osvensk propaganda. Att man hade blivit medveten om problematiken
med Gotland blev tydligt i Svenska Turistföreningens Årsskrift 1940 med tema
Gotland (upplaga: 170 000 ex.). »Ödesmättad nödvändighet riktar fastlandets
uppmärksamhet på Östersjöns dejliga provins, huvudstadens visthusbod och rikets yttersta fäste», inledde Gotlands biskop Torsten Ysander denna årsbok.
Han manade till att öns »kulturarv tillhör hela Sverige och borde inneslutas i ett
gemensamt svenskt ansvar» (Ysander 1940 s. 28). Historikern Adolf Schück
bekräftade detta och hänvisade till öns »farofyllda» läge. Särskilt efter Krimkriget betraktades Gotland som en »nyckel till Östersjön». Därför vore öns försvar »en av rikets främsta uppgifter» och Gotlands möjliga förlust skulle be-
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traktas som »nationell katastrof» (Schück 1940 s. 104). Men den stora frågan
var, om gotlänningarna själva kände på samma sätt. Enligt geologen Lennart
von Post, som i årsboken beskrev »Gotlänningen själv», var det ingen självklarhet. Det är »äkta nordiskt kärnvirke» i honom, menade han, men ändå någonting därtill, som är fastlänningen främmande. »God svensk är han nu, liksom han fordom var dansk», sade von Post, »men varken danskhet eller
svenskhet ha hindrat honom från att först och sist vara en ’gutason’» (von Post
1940 s. 53).
Osäkerheten om gotlänningars »svenskhet» bekräftades i mars 1941 när den
svenska regeringen samlade information om stämningar i hela riket. För Gotland målade biskop Ysander, som var ett av Folkberedskapens länsombud, upp
en dyster bild av det politiska läget. Det nazistiska Nationella förbundet verkade på flera av öns orter. och det fanns »ett antal tyska familjer», som inte i första
hand kände sig som svenskar. Till det kom att en del »yngre officerare och
präster» var främmande för tanken att Sverige skulle behöva försvara sig gentemot Tyskland, menade Ysander, medan Ryssland av traditionella skäl sågs
som den viktigaste fienden (jfr Lindal 2004 s. 199). I april 1941 dök uppgifter
i Stockholm upp om att det fanns tyska krav på Gotland. Enligt uppgifterna avsåg Tyskland att utnyttja ön som flottbas mot Ryssland. Skulle detta krav inte
uppfyllas, skulle Tyskland skrida till militär aktion; men man räknade i Berlin
med att den svenska regeringen skulle falla undan för ett ultimatum eller att den
annars genom svenska sympatisörer skulle undanröjas genom en statskupp
(Rapport LO, 17.4.1941). Hur man än i Stockholm bedömde liknande rykten,
så måste man sommaren 1941 räkna med långtgående tyska krav angående
Gotland.
Frågan är väckt, varför en bild av Gotland och gotlänningar som inte pålitliga svenskar med sympatier för Tyskland och fientlig inställning mot Ryssland
kunde ha uppstått. Hur hade den regionala identitetsskapande processen gått till
på Gotland och i och utanför Sverige?

Gotland upptar tidigt tyskt intresse
Gotland blev »upptäckt» för Sverige och för världen av Carl von Linné år
1741, efter det att ön hade varit borta ur världshistorien i flera hundra år. Linnés rapport om sin resa till Gotland detta år publicerades 1745 på svenska.
Den bjöd på en intresseväckande berättelse om ön. Inte minst Linnés jämförelse mellan Visby och det antika Rom gjorde nationellt och internationellt
intryck. Boken kom ut år 1764 i Halle även på tyska och satte där djupa spår.1
I Tyskland hade ett utpräglat intresse för Gotland tidigt fått nedslag i geografiska handböcker och historiska översiktsverk. Mest inflytelserik var Anton
Friedrich Büsching med sin »Neue Erdbeschreibung», som sedan 1754 upp1

Jämför Scholz 2013, här även med utförliga käll- och litteraturhänvisningar.
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levde många upplagor. Här beskrev han Visby som »die uralte Stapelstadt»
och som betydande hansastad. För Gotland präglade han profilbegreppet
»das Auge in der Ostsee» (’Östersjöns öga’) (Büsching 1754 s. 339–342).
Vid universitetet i Greifswald, som fram till 1815 tillhörde Sverige, studerades källorna till Gotlands historia. Historikern Christian Friedrich Rühs uppmärksammade Gotland i sitt stora verk »Geschichte Schwedens» (1805–
1814), som 1823–25 kom ut även på svenska. Rühs beskriver överskådligt
spänningarna mellan staden Visby och Gotlands bönder samt Valdemar Atterdags expedition på Gotland 1361. Han berättar om de 1800 stupade gutarna utanför Visbys stadsmur och om plundringar samt om hur Vitaliebröderna
på Gotland besegrades av Tyska orden 1398 (Rühs 1805 s. 209 f.). Även efter
1815 fortsatte man i Greifswald att studera Sveriges historia. År 1818 publicerade Karl Schildener en omfångsrik historia om Gotland i form av utförliga
kommentarer till »Guta-Lagh». Under årtionden skulle denna bok bli den
mest omfångsrika skildringen av Gotland. Schildener hade här även tagit med
»Alte Erzählung», som han publicerade på tyska och på svenska (Schildener
1818). Först fyrtio år senare skulle gotlänningen Carl Säve göra skriften känd
i Sverige och på Gotland som »Gutasagan» (Säve 1859). Även om Schildeners bok inte sålde bra (Peters 2007 s. 546), förvånar det att en så viktig bok
har gått förbi den akademiska Gotlandsforskningen, som inleddes på 1840talet (Bohman 2004 s. 134).

Romantiska föreställningar om Gotland införlivas i den
tyska historieskrivningen
I Sverige tog det tid innan intresset för Gotland vaknade. När i en våg av
svensk nationalism ett engagemang för historia och ruiner tog fart i början av
1800-talet hade Gotland med sina katolska kyrkoruiner ingen given plats.
Men med en ny bildhunger och en snart storskalig produktion av planschverk
fick Visby och Gotland uppmärksamhet. I olika praktverk beskrevs staden
och ön i text och bild som intressanta och romantiska platser (Scholz 2013
s. 287 f.). Troligen bidrog dessa bilder till att en medvetenhet om öns speciella historia och värdet av ruinerna växte fram nationellt och regionalt. På
1830-talet började man i Visby från politiskt håll slå vakt om ruinerna, och
det uttryckligen för att locka turister till ön (Bohman 1981 s. 26). Under
landshövdingen Michael Silvius von Hohenhausen iordningställdes även
Korsbetningen, minnesplatsen efter slaget 1361, utanför Visbys sydöstra
ringmur med det s.k. Valdemarkorset, som enligt tradition hade upprättats av
Valdemar Atterdag över de 1800 stupade gutarna. Nu var det gotlänningarna
själva som deltog i Gotlands identitetsskapande process. Jacob Gustaf
Klingwall, lärare vid det nyinrättade gymnasiet i Visby, hade i sitt 1823
publicerade planschverk »Fornlemningar i Wisby» diskuterat att Gotland un-
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der långa tider hade blivit bortglömt på grund av »landets många olika öden,
då det än af den ena, än af den andra nästgränsande mägtigare Staten, under
de förra seklerna, varit inkräktadt och styrdt, dess många härifrån härflytande
förändringar i lagar och sedvanor» (Klingwall 1823, Förord). I Klingwalls
Gotlands historia får tysk inverkan ingen större plats. Det nämns att under
Hansatiden »åtskilliga Nationer varit bosatta» inom Visby och att stadens nuvarande Domkyrka, S:ta Maria, hade byggts av de i Visby boende »tyska
Handlande» (Klingwall 1823 s. 3). Det var Klingvall som 1834 gav ut den
första turistkartan över Visby. När gatunamnen senare blev fastställda av stadens myndigheter, försvann en del traditionella namn och ersattes av nya. De
skulle påminna om Hansatiden, gärna med koppling till Tyskland. Så blev
Ölgränd förändrat till Hamburgergränd och Brinkgränd till Bremergränd (Söderberg 1985 s. 16). När illustrerade tidningar fick genomslag i Sverige var
det Pehr Arvid Säve och Carl Johan Bergman, båda lärare i Visby, som tog
sig an uppgiften att i dessa skapa och sprida en bild av Gotland och Visby.
De hyllade särskilt ruinerna – kyrkoruiner, som de i likhet med Klingwall
kallade för tempel eller tempelruiner – såväl som profana byggnader. Deras
Gotlandsbild fick via planschverket »Gotland och Wisby i taflor» (1858)
spridning även i Tyskland genom ett samarbete mellan förlagen Bonnier i
Stockholm och Lorck i Leipzig.
En ruinromantisk Visbybild förmedlades i Tyskland även via svenska romaner, som hade blivit storsäljare där. Särskilt gällde det »Jungfrutornet» av Emilie Flygare-Carlén (1848, på tyska 1849) och »Far och dotter» av Fredrika Bremer (1858, på tyska 1859) (Bergh 1991 s. 41, 43). I Tyskland väckte deras romantiska bild stort intresse. Särskilt historien om Valdemar Atterdags intåg och
brandskattning av Visby, i samband med olycklig kärlek och svek, uppfyllde
behovet av romantiska berättelser. Och för denna berättelse fanns även en real
plats att beskåda – Korsbetningen med Valdemarkorset.
I Tyskland gav ett växande historieintresse i samband med nationalismens
uppkomst studierna om Gotlands historia ett uppsving. Inom Hansaforskningen fick Visby en alltmer betydande plats. För den tyske historikern Kurd von
Schlözer, som färgrikt och spänningsfyllt beskrev Valdemar Atterdags agerande på Gotland i sin 1851 utkomna Hansahistoria, hade Visby blivit den viktigaste Hansastaden, som tillhörde »ihrem ganzen Wesen nach zu Deutschland»
(’till hela sin natur Tyskland’) (Schlözer 1851 s. 117). Under intryck av Krimkriget (1853–56) ägnade tyska geografer ett växande intresse åt Gotland och
dess militärstrategiska betydelse. I dessa sammanhang framhävdes Visbys nära
förbindelser med Tyskland under Hansatiden. Det skrevs om »fram till idag bevarade tyska traditioner», och det påstods att »das deutsche Element» (’det tyska väsendet’) skulle finnas kvar på ön (Etzel 1859 s. 512 f.; Wagener 1861 s.
480). Den mest inflytelserika Gotlandsbilden förmedlade Ludwig Passarge
med »Wanderstudien», som publicerades 1867 på tyska och året därpå på
svenska. Passarge förmedlade här en populär romantisk bild av Visby och Gotland. Men han diskuterade också Gotlands strategiska läge och betonade att
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Tyskland och Skandinavien hade en gemensam farlig fiende, den ryske grannen (Passarge 1867 s. IV).

Gotland blir turistdestination
Under 1800-talets andra hälft förbättrades kommunikationerna avsevärt. Det
resulterade i en växande ström av tyska turister till Sverige. En Skandinavien-Baedeker (»Schweden und Norwegen») kom ut 1879, och redan 1894
nådde den en sjätte upplaga. Visby och Gotland fick i Baedeker stor uppmärksamhet. Det gällde inte minst historien om Valdemar Atterdag, som i den annars faktaorienterade boken hade fått karaktären av en romantisk berättelse om
kärlek och svek. När Hansischer Geschichtsverein bildades 1871 hade det från
början funnits önskemål om att med egna ögon få se Visby (Rüdiger 1894 s.

Führer zu Hansischen
Wisbyfahrt (1881).
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330). Tio år senare anordnades en expedition i form av en charterresa. Besöket
gjorde stort intryck på Gotland och bevakades av »Gotlands tidning» (GT). De
tyska gästerna besökte Visbys »herrliga minnesmärken från stadens storhetstid» och samlades i Maria Domkyrka, som 1225 invigdes »såsom tyskarnas
kyrka», vilket tidningen informerade sina gotländska läsare om. Särskilt C. J.
Bergmans »hyllningsgärd åt Tysklands heroer inom konsten, vetenskapen och
litteraturen» hade enligt tidningen väckt »synnerligt bifall» (GT 30 juli 1881).
Efter hemkomsten skrev resenärerna ett otal rapporter i form av böcker och
tidningsartiklar, som väckte allt större intresse för ön bland tyska läsare.
Utförligt informerade den stora familjetidningen »Gartenlaube» om denna resa
till »die alten deutschen Kulturstätten in der Ostsee» (’de gamla tyska kulturplatserna i Östersjön’) och om Visbys betydelse inom den »tyska» (!) Hansan.
Stadens storartade ruiner vittnade om »storleken av de strider som tyska köpmän en gång i tiden hade fått stå ut i sin kamp om kontrollen över Östersjön»
(Gartenlaube 678/1881). Det tyska intresset för Visby som Hansastad och för
Valdemar Atterdag bekräftades snart av den stora succén som Carl Gustaf Hellqvists målning »Valdemar Atterdag brandskattar Visby» fick uppleva. Efter
förarbeten i Visby hade bilden färdigställts i München 1882. Där hade den visats offentligt; sedan ställdes bilden ut i Paris och i Berlin, innan den kom till
Stockholm (Söderberg 1978 s. 75 f.).

STF och Gotlands turistnäring satsar på tyska turister
Med Svenska Turistföreningens (STF) grundande 1885 tillkom en nationell aktör, som skulle få stort inflytande på den nationella och internationella marknadsföringen av Sverige och Gotland (Sehlin 1998). Under sina första år satsade STF stort på att locka utländska turister till Sverige. Många broschyrer gavs
ut på tyska. I en publikation från 1893 kallades Visby för första gången »Stadt
der Ruinen und Rosen» (’ruinernas och rosornas stad’), en beteckning som på
tyska och svenska fram till idag används framgångsrikt (Wegweiser 1893 s.
41).
Redan 1891 hade förlagshuset Bonnier i Stockholm publicerat det lilla
planschverket »Wisby 30 Bilder» i en svensk och en tysk version. Bakom den
stod två gotlänningar, Karl Romin, skolrektor i Visby, som levererade bilderna,
och C. J. Bergman, som kommenterade dem. Visby presenteras som »den forna
svensk-tyska hansastaden» samt som »Europas förnämsta handelsstad». Bland
de många tyska spår man enligt Bergman kunde hitta i Visby framhävs den »af
tyskarne i Wisby uppförda» S:ta Maria kyrka. Det hette att mycket av kyrkans
detaljer påminner om byggnadsverk i Tyskland. Även många tyska män var begravda här, exempelvis Visbys borgmästare Hans Turitz, från Salzwedel i
Sachsen (Romin 1891 passim).
STF:s arbete hade gjort intryck på Gotland och 1896 startade Gotlands turistförening (GTF). Carl E. Ekman, direktör för Ångfartygsaktiebolaget Got-
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Samma turistbroschyr på tyska och engelska: »Wisby. Der Nordische Hauptort der alten Deutschen Hansa» (1902) och »Wisby once the Queen oft he Baltic» (1902).

land, valdes till ordförande. Som mycket ung hade Ekman just tagit över faderns affärsverksamhet i Visby och 1901 även ämbetet som tysk konsul. Som
barn hade han vid sin faders sida upplevt besöket av Hansischer Geschichtsverein, vilket gjort ett starkt intryck på honom. Och det var det stora tyska intresset för Gotlands historia som blev Ekmans ledstjärna i utvecklingen av
destinationen Gotland (Scholz 2012).
För marknadsföringen mot Tyskland skulle de fem besök, som den tyska
kejsaren Wilhelm II mellan 1888 och 1908 avlade i Visby, spela en viktig roll.
Framgången var tydlig. När Ekman efter sekelskiftet framlade en första turiststatistik utgjorde tyska turister den största gruppen utländska turister (STF
1902 s. 410 f.; STF 1903 s. 413). Ekmans största satsning blev en omfångsrik
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och välillustrerad broschyr om »den sagorika staden av rosor och ruiner» år
1902. Av en upplaga på 7 000 exemplar var 3 000 på tyska, 2 000 på engelska
och 2 000 på svenska. Den tyska upplagan hade som rubrik »Wisby. Der Nordische Hauptort der alten Deutschen Hansa – Insel Gotland, Schweden». Den
engelska titeln hade ingen koppling till Tyskland: »The ancient city of Wisby
– once the Queen of the Baltic – Island of Gothland, Sweden».2
Tyskland spelade också en roll i andra gotländska entreprenörers publikationer. Det gäller t.ex. Svante Lindbys bok- och pappershandel i Visby, som år
1904 gav ut en liten vykortsmapp med text på svenska, tyska och engelska. Den
använde sig av flera populära varumärken, som »ruinernas och rosornas stad»
och »Östersjöns pärla». Men även exempel från tyska sammanhang anfördes.
På alla tre språken nämndes att Wilhelm II hade besökt platsen flera gånger och
att man också kallar Visby för »Nordens Nürnberg» (Visby 1904).
Särskild uppmärksamhet fick kejsarbesöket 1905, när Wilhelm II besökte utgrävningarna vid Korsbetningen. Detta besök dokumenterades flitigt och bilderna spreds genom Ekmans försorg via »Svenska Telegrambyrån» även i utlandet. Redan på 1890-talet hade i anslutning till kejsarbesöken veckotidningen
»Gartenlaube» publicerat väl illustrerade artiklar om Visby, som alltid kallades
för »deutsche Kolonialstadt» (’tysk kolonialstad’). Beteckningen ger en bild av
att Visby då var en tysk stad vad gäller politik, kultur och ekonomi. Efter sekelskiftet kunde tyskarna i den illustrerade tidskriften »Vom Fels zum Meer»
läsa om ruinspelen i Visby, som hade bevistats av Wilhelm II (Cuno 1901). I
samband med besöket 1905 blev det ännu fler tyska tidningar som skrev om
Gotland och Visby. Ett samband mellan Visbys bästa tid och den starka tyska
invandringen, i förbindelse med tysk politisk makt i stadsfullmäktige, togs upp
i »Illustrierte Zeitung» i augusti 1905 (Nr. 3240 s. 164). De talrika tyska artiklarna om Gotland användes i GTF:s marknadsföring gentemot Tyskland fram
till första världskriget. Alltid prisades Visby som särskilt intressant för just den
tyska publiken, eftersom Visbys storhetstid hade en så nära relation till den tyska (!) Hansans storhetstid. Med sina sagolika ruiner kunde Visby även framstå
som ett »gigantiskt monument av tysk företagskraft» (Wisby, upplagor 1907 s.
10, 1910 s. 10).
Hansischer Geschichtsverein upprepade i augusti 1906 sin »Wisbyfahrt»,
tjugofem år efter den första. Under ledning av professor Dietrich Schäfer deltog flera betydande hansahistoriker, som Friedrich Bruns och Adolf Hofmeister. Historikersällskapet mottogs i Visby av borgmästare Carl Een, som i sitt tal
hyllade det naturliga släktskapet (Stammesverwandtschaft) mellan tyskar och
svenskar, som han hoppades skulle knytas ännu närmare. Även denna resa fick
stor respons i Tyskland, bland annat via Bruns i »Lübeckische Blätter» (Bruns
1906).

2

Om olika upplagor och varianter se Molér 1914 s. 88.
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Turismen under förändring
Sedan 1897 fanns regelbundna ångbåtsturer mellan Sassnitz på Rügen och
Trelleborg. Sommaren 1909 invigdes en järnvägsförbindelse mellan Berlin och
Stockholm. Men det satte inte så mycket fart på den tyska reseströmmen till
Gotland. Turismen i allmänhet hade förändrats och förlorat en hel del av sin
kulturhistoriska prägel. Allt fler människor kunde nu resa, och det allmänna intresset riktades mer och mer mot natur och bad. STF, som redan från början
hade ett stort natur- och friluftsintresse, lade i sin publikationsverksamhet nu
större vikt vid den svenska turismen. Så gavs STF:s geografiska bilder inte ut
för att locka turister, särskilt inte från utlandet, utan bilderna skulle fungera
som undervisningsmaterial för svensk ungdom. Det skulle bli 850 bilder, som
följdes av små häften med förklarande text, utvalda så, »att den samlade serien
från hvart landskap skall kunna ge en god föreställning om hufvuddragen i dettas karaktär» (Svenska geografiska bilder 1907 s. 402). År 1907 kom bildsviten
om Gotland. Urvalet av de 45 bilderna hade gjorts i Stockholm, men texten var
skriven av Oscar Vilhelm Wennersten, arkivchef i Visby. Han betonade det
säregna med Gotland men nämnde inte ett ord om öns historiska relationer med
Tyskland. Maria domkyrka var inte ens med i bildsviten; Hansaförbundet
nämndes utan ett tyskt adjektiv, och inte ens i presentationen av Burmeisterska
huset upplystes om att köpmannen Hans Burmeister kom från Lübeck (Wennersten 1907).
På Gotland fortsatte under Ekmans ledning GTF:s satsning på tyska turister.
I Visby hade ölstugor öppnats enligt modell »tysk kneipe», och i GTF:s publikationer hade det tyska språket fortfarande en central plats. Även för den nya
turistkategorin som var mer intresserad av sol och friluftsliv satsades på den
tyska marknaden. I den tyskspråkiga reklamen för det år 1907 anlagda Solbadet
Kneipp-byn hänvisades till Visbys historiska attraktionsvärde som den under
1100- och 1200-talen »för de tyska köpmännen mest betydande kolonialstaden» (Ostseebad Wisby 1907).

De tyska turisterna uteblir
Första världskriget satte för en längre tid stopp för den tyska turismen till
Sverige och Gotland. För GTF förblev tyska turister fortfarande intressanta,
men reklamen var nu mer återhållsam. Gentemot Weimarrepubliken var det
även opassande att nämna tidigare kejsarbesök. Men kriget hade också resulterat i en ny turistdestination på Gotland. Under första krigsåret hade den tyska minkryssaren SMS Albatross efter en sjöstrid med ryska kryssare strandat
på Gotland. Fartyget var svårt skadat och 29 man ur besättningen hade omkommit. De begravdes i en massgrav omedelbart öster om Östergarns kyrka.
Den 2 juli 1916 hade en minnessten med namnen på de stupade rests, och den
passerade GTF:s sällskapsresor under 1920-talet med bil och buss (Turistresor på Gotland, åren 1925 s. 22, 1930 s. 24).
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Wisby Schweden
(1928).

När den tyska turismen till Gotland återhämtade sig vid mitten av 1920-talet
(1925 kom av 700 internationella turister hälften från Tyskland), följde GTF
denna utveckling i sin publikationsverksamhet (Anderson 1971 s. 13). Den historiska framställningen var nu strikt vetenskaplig och utan romantiserande inslag. I den tyska historieskrivningen däremot hade tanken om Östersjön som
»die deutsche Ostsee» fastslagits, och Gotland verkade vara en del i detta sammanhang (Schulz 1931).
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Trots att den stora depressionen slog hårt mot Tyskland och den tyska turismen, behöll GTF sitt intresse för tyska turister, och skrivandet om den »tyska»
Hansan, den »tyska» Östersjön och om de nära banden mellan Gotland och
Tyskland fortsatte. Efter 1933, när det nazistiska Tyskland agerade utrikespolitiskt alltmer aggressivt, skulle de romantiska tyska resebeskrivningarna lätt
uppfattas som hotfulla, när de lovprisade den tid, då Visby under det tyska
herraväldet hade det så bra (Ulbrich-Hannibal 1933 s. 798 f.).

»Gotland och riket» 1940/41
När Carl Emil Ekman i STF:s årsbok 1940 med tema Gotland skulle lämna en
redogörelse för turistarbetet och dess utveckling på ön, nämndes inte ett ord om
Gotlands relationer till Tyskland. Allt han framlade om öns historia var att den
var en »bärare av historiska minnen», och att det låg »en glans av saga, av historia och romantik» över den. Helt i linje med regeringens svenskhetspropaganda lovade han att det gotländska turistväsendet skulle arbeta för att bryta
öns isolering från moderlandet genom att »förmå våra fastländska fränder till
att i allt större skaror komma över till oss för att lära känna vår natur, vårt folk
och våra minnen» (Ekman 1940 s. 293, 300).
I början av juni 1941 hade Gotlands militära befälhavare fått meddelande om
»att Gotlands beredskap måste göras fullt klar för alla eventualiteter» (Lindal
2004 s. 133). Regeringen sände statsrådet Gösta Bagge till Gotland för att där
hålla tal vid Svenska flaggans dag, den 6 juni 1941. Bagge försäkrade gotlänningarna att regeringen skulle göra allt för att befästa relationerna mellan ön
och fastlandet. Den 22 juni 1941 angrep Tyskland Sovjetunionen. Tyskland
och Finland krävde att Sverige skulle medge en transitering av en fullt utrustad
militär division, Engelbrechtdivisionen, mellan Norge och Finland. Det ledde
till den s.k. midsommarkrisen, som slutade med att Sverige medgav den folkrättsligt neutralitetsstridiga transiteringen. Enligt den tyske ministerns rapport
från Stockholm hade den svenske kungen Gustav V stött detta beslut, men han
hade samtidigt varit särskilt orolig beträffande Gotland. Efter audiens hos
kungen den 25 juni skrev den tyske ministern, prins Victor av Wied, att kungen
hade uttryckt sina förhoppningar om att Tyskland inte skulle komma med mer
långtgående krav, särskilt vad gäller Gotland; en tysk ockupation av Gotland
skulle han ha avvisat (Rapport, 25.6.1941). Det blev ingen tysk ockupation,
men det svenska flygvapnet var vid slutet av juni tvingat till långtgående »överenskommelser» med den tyska sidan; bl.a. öppnades flygplatser på Gotland för
tyska flygplan i nödsituationer, utan att det hade internering som följd (Rapport, 29.6.1941).
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En gutnisk bekännelse till svenskhet
Vid krigets slut drog man i Stockholm och Visby lärdom av utvecklingen. Nu
skulle banden mellan ön och fastlandet befästas. I närvaro av kronprinsen firades den 21 och 22 juli 1945 ett jubileum i Visby, som markerade trehundraårsminnet av Gotlands s.k. återförening med Sverige genom freden i Brömsebro 1645. Det blev folkfest och festspel. Som tema för festspelet hade Valdemar Atterdags expedition på Gotland 1361 valts. Handlingen anknöt till det romantiska motivet kärlek och svek. Historikern Sven Ulric Palmes avsikt var att
ge »en trogen bild av de krafter, som bragte den blomstrande gutniska medeltidskulturen till upplösning och fall», hur det var möjligt »att söndra de gutniska folkelementen i deras svåra ödesstund, inför den danska invasionen över havet». De skilda folkelementen med sina olika ekonomiska och politiska intressen kom till tals: det »härskande rika köpmansståndet med dess till stor del
lågtyska härstamning» å ena sidan, och den borgerliga oppositionen, hantverksskråna, och »de tappra gutniska bönderna» å den andra. För att motverka
traditionella antiryska stämningar på ön fick »det starka ryska inflytandet i
medeltidens gutniska samhällsliv» plats i detta krönikespel (Palme 1946 s.
11 f.).
Som minnesskrift publicerades samma år »Boken om Gotland», ett praktverk i två band. Carl Emil Ekman fick inleda volym II med ett bidrag om
»Vår väg till svenskhet». Han bekräftade att Gotland för alltid hade blivit »en
oskiljaktig del av det svenska väldet», men han kritiserade att »rikets styrelse
länge ej vårdat sig så om Gotland som om rikets provinser i allmänhet». Han
framhävde den gotländska turistnäringens förtjänstfulla arbete för att »locka
fastlänningarna över hit för att de måtte lära känna vår ö och dess folk och
om möjligt få dem att se på oss med andra ögon än förut». Ekman citerade
sig själv i en tidningsintervju från början av första världskriget. Den skulle
»även idag kunna gälla som en gutnisk bekännelse till svenskhet». Då hade
han bekräftat att gotlänningarna »få förbli svenskar» men också anmärkt att
»den senaste tidens allvar har kommit ansvarskännande gutar att försöka
bringa klarhet i frågan om utsikterna för vårt dagliga bröd under en annan spira än den svenske konungens». Hans slutsats: »Vi hade då funnit att detta
skulle innebära en så radikal omvärdering av alla värden, att även dess materiella skäl föra samman svenskhetens talan som blodet, språket och bildningen» (Ekman 1945 s. 9).
Vid konstruktionen av bilden av Visby och Gotland och vid den regionala
identitetsskapande processen fram till andra världskrigets början hade regionala, nationella och internationella aktörer deltagit. Alla hade de egna kulturella, politiska och ekonomiska intressen. På Gotland framhävdes öns långa
och ärorika historia och dess särskilda egenart. Eftersom tyska turister under
kulturturismens tid utgjorde den största gruppen bland utländska turister, var
den gotländska turistnäringen särskilt angelägen om att framhäva de nära
banden med Tyskland. På det svenska fastlandet hade en bild av Gotland ut-
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vecklats som beskrev ön som pittoresk och romantisk, en del av kungariket
Sverige, men annorlunda och avlägsen. I Tyskland hade ett starkt historiskt
intresse för Gotland resulterat i en gedigen historisk forskning, som snart tog
alltför starka intryck av tysk nationalism. En Gotlandsbild som beskrev ön
som nästan tysk och det faktum att denna syn hade en stor förankring bland
gotlänningar själva, uppmärksammades i Sverige och på Gotland först under
hotet av en tysk invasion. Därefter inriktades Gotlands märkesprofilering
tydligt mot öns »svenskhet».
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