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Abstract 

This assignment focuses on the concept of ”school trips” and Gotland. Pedagogically, the 

school trip was initially focussed on practical and national aspects, the education to be made 

visible and the idea was to present Sweden, its nature and its industries.  The Gotland 

administration chose to focus on the unique and cultural history, and it was unusual that visits 

were undertaken to factories and workshops. This was also the start of the current tourism 

trend where knowledge of the value of the countryside and the opportunities for tourism is a 

successful combination, which can be seen today even if the school trips now have different 

areas to visit.  The idea of the project is to investigate how the school trip as an educative 

method has been initiated and progressed within the Gotlandic development of tourism and 

whether stakeholders within Gotlandic school trips are successful in their intentions to 

develop school trips as object lessons.    In relation to the previous historical research on the 

Swedish basic education system this project has a supplementary objective.  The project will 

study those steps agreed by Folkskollärarföreningen [Association of Teachers] and Svenska 

Turistföreningen [Swedish Tourist Association] as well as the Gotlandic stakeholders in order 

to develop and streamline the implementation of the school trips. The study of the Gotlandic 

school trip industry highlighst a hitherto relatively unknown part of the local school trip 

culture. The project therefore contributes to Gotlandic tourism and cultural history research. 
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Inledning 

Ett säkert försommartecken på Gotland är när Gotlandsbåten fylls av skolklasser som man 

senare ser i ringlande cykelkaravaner på väg mot sitt härbärge. Att åka på skolresa är tradition 

på många skolor och i turismens barndom var studerande ungdomar, alltifrån folkskolans, 

realskolornas och flickskolornas elever till gymnasister och studenter de som otvivelaktigt 

hörde till den moderna turismens pionjärer. Under 1800-talet började exkursioner och 

skolresor att användas som ett pedagogiskt hjälpmedel inom delar av den svenska folkskolan. 

Museer, kyrkor, historiska monument och näringar blev föremål för undervisning samtidigt 

som resan fick en funktion som estetisk, moralisk och fysisk fostran. Naturen var lockande för 

studenter och naturvetenskapsmän men för skolungdomen var kulturbygd ett än vanligare 

resemål. Under senare delen av 1800-talet och under 1900-talets första decennier växte 

nationalismen sig stark och skolelever fick mer utrymme i skolan för att stärka kärleken till 

landet och hembygds- och naturnationalismen. Allt detta för att förstärka fosterlandskärleken. 

Vid sekelskiftet var Svenska Turistföreningens skolreseverksamhet så betydande att 

årsskrifterna vände sig direkt till eleverna med råd, reflexioner och reseberättelser. Just 

Gotland var ett populärt resmål och lockade särskilt många då ön bjuder på ett skiftande 

kulturlandskap med historiska minnen, intressant bebyggelse, många arkeologiska fynd och 

en särpräglad natur. För att ta emot resande elever i grupp med liten kassa var resmålen 

tvungna att anpassa sig för att bemöta efterfrågan. Att dessa skolresor till Gotland fick 

innebörd för kommande generationers Gotlandsintresse saknade förmodligen inte heller 

betydelse för en del näringsidkare. 
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Utgångspunkter 
 

Syfte och frågeställning   

Syftet med denna uppsats är att ge en inblick i gotländsk skolresehistoria. Förutom en 

beskrivning av skolreseverksamheten på Gotland mellan åren 1900-1940 kommer jag att 

ställa mig frågan om visionen om skolresan som åskådningsundervisning infrias såsom 

aktörerna eftertraktar. I de resebrev som utgör en del av källmaterialet går det att utläsa att 

vissa arenor på Gotland blev mer manifesta än andra. Frågeställningarna till källmaterialet 

lyder således –  

• Vad är det som sker för skolreseturismen på Gotland under tiden 1900 - 1940 och 

vilket syfte har skolresorna till Gotland? 

• Hur infrias de gotländska skolresornas aktörers intention vad det gäller skolresan som 

åskådningsundervisning. 

 

Källmaterial teori och metod 

Uppsatsens källmaterial kan delas in i tre grupper, det första utgörs av allmänt hållna texter 

om skolresornas historia och om skolresan som fenomen. Den andra delen består av det 

material som använts för att förbereda resan till Gotland, exempelvis prospekt, 

turistinformation och skolböcker. Den tredje gruppen består av publicerade resebrev där det 

skildras hur elever och lärare har upplevt sin skolresa.  För att få fram vilken bild som 

förmedlads av Gotland har jag i huvudsak använt mig av tryckt material i form av årsböcker, 

läromedel samt pedagogiska handböcker. Jag har studerat texter som beskriver Svenska 

Turistföreningen (STF), Gotlands Turistförening (GTF) och Ångbåtsbolagets1 centrala roll för 

skolreseverksamhetens progression. Dessutom har jag gått igenom det arkiverade material 

som finns tillgängligt vad det gäller Ångbåtsbolagets årsberättelser, GTF: s protokoll och 

årsberättelser samt STF: s årsberättelser från den aktuella tiden. Vid sökning av information 

från STF har jag använt mig av portalen Runeberg.org2 där det finns en digital faksimilutgåva 

av några av de tidiga årgångarna av Svenska Turistföreningens årsskrift.  

 

                                                 
1 Ångbåtsbolaget Gotland/ Ångfartygs Ab Gotland/ Rederi Ab Gotland. Dessa namn har rederiet haft under sina 
år, sen det bildades 1865 i Wisby, men bolaget har kallats Gotlandsbolaget i många år. Internet, Ångbåtsbolaget 
Gotland < http://www.faktaomfartyg.se/rederi_ab_gotland.htm> 2010-01-16. 
2 Portalen, Projekt Runeberg.org http://runeberg.org/stf/ 2010-01-16. 
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Ansvariga för framväxten av skolresor var också Sveriges Allmänna Folkskollärareförening 

(SAF) vilket motiverar mig till att studera Svensk lärartidning årgång 1890-1940 vilka också 

finns tillgängliga på portalen Runeberg.org.  Jag har dessutom tittat i samtliga klippböcker 

med resebrev rörande skolresor vid Tjänstemanna-& Akademikerorganisationernas centrum 

för dokumenthantering & forskningsarkiv (TAM-arkivet) i Bromma. Jag har studerat hur 

dessa föreningar samt dess ledare diskuterat och även arbetat aktivt för att utveckla 

skolresandet på Gotland i förhållande till en bredare samhällskontext där den inhemska natur- 

och kulturturismen växte fram under sent 1800-tal och den parallella utvecklingen av 

nationalism och åskådningsundervisning som en metod för att fostra ungdomar. Därför har jag 

studerat förutsättningarna ur ett utbildningshistoriskt perspektiv där fokus ligger på den 

praktiska organiseringen av resandet med landskapet som arena. I min analys har jag 

följaktligen studerat en mängd olika skolreseberättelser vilka i huvudsak härrör från SAF:s 

klipparkiv, Svensk Läraretidning samt viss utvald gotlandica. Den höga frekvensen av 

reseberättelser från 1920- 1930 kommer sig av att många klasser under denna tid fick 

resestipendier och därför publicerades många reseberättelser i de lokala länstidningarna. Jag 

har gått igenom samtliga klippböcker med resebrev på TAM-arkivet där folkskoleelever 

redogör för resor till Gotland under den aktuella tiden. Undersökningen vilar således på cirka 

40 pressklipp som i första hand SAF arkiverat. Dessa speglar det som skribenten (läraren) av 

resebrevet valt att fokusera på. I reseberättelserna kan man bland annat utläsa hur resan har 

förberetts, vad som försiggår och iakttas under resan och vad som anses ha uppnåtts med 

resan. 

 

Huvudlitteraturen i denna uppsats är en avhandling från Umeå universitet, Den resande 

eleven3  författare Petra Rantatalo, se mer under Tidigare forskning. Ur allt detta material har 

jag kunnat utläsa ett utvecklingsförlopp specifikt för Gotland, från de första etablerade 

skolresorna vid förra sekelskiftet fram till och med mellankrigsperioden. 

  

En viktig förutsättning vid studien av skolresor är att utgångspunkten är en process som 

innefattar förutom den fysiska förflyttningen också förberedelser inför resan och upplevelser 

under resan. Det finns vissa grundförutsättningar för att kunna genomföra en skolresa därför 

hänvisar jag till Andolfs definition i Turismen i historien4, det vill säga att det finns tre 

grundförutsättningar för turism - det måste finnas en sevärdhet eller attraktion som lockar 

                                                 
3 Rantatalo, 2002, s. 29 f.f. 
4 Andolf, 1990,  s. 50. 
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besökare. Dessutom måste det finnas kommunikationer till denna attraktion och slutligen 

måste där finnas möjligheter till kost och logi. Sammantaget allt som ligger till grund för och 

möjliggör ett turistiskt resande. Här skulle jag även vilja lägga till en fjärde förutsättning och 

det är att det finns aktörer kring arrangerandet av resande, det vill säga någon som 

marknadsför utbudet, iordningställer sevärdheter, ordnar logi, sköter transporter och övrig 

service. Detta har jag tagit fasta på och uppsatsen är således uppbyggd på dessa definitioner. 

Uppsatsen går efter en tematisk ordning men följer samtidigt utvecklingen kronologiskt i 

varje kapitel. Jag kommer inledningsvis att beskriva skolresans historik samt syftet kring att 

använda skolresorna som ett led i åskådningsundervisningen. Därefter behandlas aktörernas 

val av besöksarenor och hur bilden av Gotland förmedlades till lärare och elever. Syftet med 

nästa kapitel är att beskriva den gotländska skolreseturismens infrastrukturs progression samt 

aktörernas roll kring utvecklingen. I kapitlet därefter redogör jag för vad de publicerade 

resebreven kan berätta för oss. Allt detta i takt med att nationalromantiken blommade, 

svenskarna började intressera sig för sitt eget land och i spåren som följde konstruerades 

”svenskheten”, verklig eller förmodad, i kultur och historia. ”Känn ditt land” blev Svenska 

Turistföreningens motto när föreningen bildades 1885. 

 

Avgränsning och problematisering  

Denna forskning innefattar endast resor till Gotland, de gotländska elevernas resor till 

fastlandet kan vara ett tips till den framtida forskningen. Jag har begränsat min undersökning 

till tidsintervallen 1900 till 1940. Att jag valt just denna tidsperiod beror på att skolresandet 

kom igång först i slutet av 1800-talet och att det var vid sekelskiftet som SAF:s centralstyrelse 

kom att verka för att folkskolebarn skulle få åka på skolresa med subventionerade biljettpriser 

på Statens järnvägar vilket i förlängningen startade en diskussion om skolresornas syfte. En 

skolresekommitté tillsattes 1897 vars första uppgift var att underlätta för landets folkskolor att 

besöka den stora konst- och industriutställningen i Stockholm vilket kom att leda till att 

skolreseidén fick en mer allmän spridning.5 Skolresandet eskalerade sedan under de 

kommande årtiondena men i samband med andra världskriget avtog resandet. Efter kriget 

ökade det allmänna fritidsbaserade resandet i Sverige vilket kom att leda till en förändring i 

organiseringen av skolresandet samt att synen på skolresornas syften och innehåll kom att 

debatteras på nytt där bland annat begreppet studieresa kom att bli dominerande. På Gotland 

                                                 
5 Rantatalo, 2002, s. 94. 
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fick dessutom verksamheten en annan huvudman i och med att Reso AB6 etablerade sig på 

1939. Skälet till att jag fokuserat endast på folkskoleelever är att jag sett folkskolan som en 

social inrättning med ett avgränsat system och med en egen organisation, SAF. Folkskolan var 

den skola som de flesta svenskar gick i medan en minoritet av eleverna fortsatte i läroverken. 

Folkskolan utvecklades också genom åren och bland annat kom utflykter och skolresor att 

höra till undervisningen. 

 

Varför jag valt just Gotland kommer sig av att det är viktigt för ön att ha en näringslivs- och 

turisthistoria. Det gotländska näringslivets utveckling under 1900-talet skiljer sig en del från 

övriga Sverige. Visst har även Gotland gått från att ha jordbruket som den dominerande 

näringen till ett modernt industri- och tjänstesamhälle, men det finns ändå skillnader. Hur liten 

en kommun än är så ska den upprätthålla en samhällelig service och för Gotlands del innebär 

det en väl dimensionerad bredd på tjänsteutbud i alla former. Att jag själv befinner mig på ön 

och därmed har en tillgänglighet till de aktuella arkiven är också en fördel. 

 

Tidigare forskning   
 

Turismvetenskap 

Det finns internationellt mycket forskning kring turismhistoria och det har blivit en del även i 

Sverige. Turismvetenskap är ett dock ganska nytt ämne där man dels studerar människors 

resande till andra platser än de där de bor och arbetar till vardags, dels studerar aktiviteterna 

på resan och på besöksplatsen. I boken Turismens historia och utveckling skildras turismens 

historia dels genom att diskutera vad turism är, dels beskriva hur turism och resande sett ut 

och utvecklats till våra dagar. Turismen får allt större utrymme, såväl i det dagliga livet som 

ur ett näringslivsperspektiv.7 Skolresor blev under tidigt 1900-tal en tradition inom 

folkskolan. Etnologen Orvar Löfgren har bland annat berört ämnet i uppsatsen Längtan till 

landet annorlunda8 i boken med samma namn. Han har främst behandlat ämnet utifrån det 

under 1800-talets framväxande borgerliga livsideal. Från historisk forskningsvinkel har 

                                                 
6 Reso AB var en svensk resebyråkedja, hotellkoncern och researrangör som ägdes av folkrörelserna, bl. a KF 
och ABF. Internet. <sv.wikipedia.org/wiki/Reso_AB> 2010-01-04. 
7 Blom & Nilsson, 2005. 
8 Löfgren, 1990. 
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turismens historia till exempel behandlats av Göran Andolf i uppsatsen Turismen i historien9 i 

ovan nämnda bok Längtan till landet annorlunda.  

 

Gotländsk turism 

Tidigare forskning inom gotländsk turism består mestadels av spridda artiklar som till 

exempel turistnäringens egna betraktelser, reseberättelser, hembygdsforskning och 

företagshistoria men vad det gäller vetenskaplig forskning finns endast ett fåtal artiklar. Det 

finns också en hel del gotländsk turisthistoria omnämnt i STF: s årsböcker samt i samband 

med forskning om till exempel färjor och tåg men det finns ingen överskådlig samlad 

kunskap. En kort översikt av den gotländska turismen är till exempel Visby under tusen år 

(1990) där Gunnar Svahnström gör en beskrivning av turismen som en av Visbys näringar. På 

uppdrag av GTF sammanställde Karl Gustav Anderson en historik över föreningen inför en 

jubileumsskrift till 75- årsjubileet 1971 Gotlands Turistförening 75 år: 1896-1971. I denna 

skrift redogör författaren för turistföreningens roll på Gotland och det nära samarbetet med 

Ångfartygsaktiebolaget när det handlar om marknadsföringen av ön. Dessutom har Lennart 

Bohman skrivit om den gotländska turismens rötter I Från Gutabygd 199410 och Ett badhus i 

Visby! Om den gotländska turismens rötter i 1800-talet i Gotländskt arkiv 198511. I den 

senare presenteras hur informationen om vad som fanns att se och göra på Gotland spreds till 

fastlänningar genom bland annat broschyrer och reseberättelser. Till sist vill jag nämna en C-

uppsats i historia av Maria Rossipal, uppsatsen heter I turismens barndom - En studie av den 

turistiska infrastrukturens framväxt på Gotland 1850-190012.  

 

Skolreserörelsen på Gotland 

I boken Från Gutabygd, den gotländska hembygdsrörelsens årsbok för 1994, tas temat ”Tidig 

turism” upp och här kan man läsa i Lennart Bohmans inledning om hur nya samfärdsmedel 

gjorde skolresor till och från Gotland populära samt STF: s inverkan på resorna till Gotland.13 

Jag anknyter i denna forskning också till den skolresehistoria som berörs i Petra Rantatalos 

avhandling Den resande eleven: Folkskolans skolreserörelse 1890-194014 där hon beskriver 

utvecklingen av en ”skolreserörelse” inom den svenska folkskolan. Den resande eleven är en 

idéhistorisk avhandling som handlar om skolresans historia i Sverige. Mer specifikt är det 

                                                 
9 Andolf, 1990. 
10 Bohman, 1994. 
11 Bohman, 1985. 
12 Rossipal, 1994. 
13 Bohman, 1994. 
14 Rantatalo, 2002. 
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skolresornas introduktion och utveckling inom folkskolan som behandlas. I avhandlingen 

studeras framväxten av skolresor i förhållande till den parallella utvecklingen av turism och 

friluftsliv. Skolresorna är ett exempel på hur ett organiserat natur- och kulturmöte utvecklades 

inom skolväsendet. Mötet med Sveriges natur och arbetsliv ansågs bland annat medverka till 

att motivera skolbarnen till att gå ut i arbetslivet efter avslutad skolgång. Här beskrivs också 

skolresornas syften och deras innehåll. Gotland var enligt Rantatalo ett mycket populärt 

resmål för skolresor från Mälardalsområdet. För en fördjupning i studierna kring skolresans 

historik hänvisar jag till kapitlet Kunskapsresor – en historisk översikt15.  

 

Jag kommer i denna uppsats att kartlägga just de gotländska skolresornas historik under tiden 

1900- 1940 då detta inte tidigare har dokumenterats i samlad form. Jag kommer att diskutera 

skolreserörelsens utveckling i förhållande till en bredare samhällskontext och därmed bidra 

med fakta till den gotländska turismvetenskapen i ett historiskt perspektiv. 

Utomhuspedagogisk praktik i folkskolan 

Meningen med skolresa som åskådningsundervisning 
 

Skolresans begynnelse 

Begreppet skolresa introducerades i Sverige 1894 och definierades som en veckolång resa 

under vilken skolbarnen skulle ges möjlighet att iaktta miljöer och företeelser som de aldrig 

tidigare hade fått uppleva annat än genom böcker. Till en början var det vandringar i skolans 

närmaste omgivningar som var det som stod till buds men när ångbåts- och järnvägstrafiken 

började komma igång i allt större skala och då även till Gotland ökade kunskapsresandet 

drastiskt.16 Just Gotland blev snabbt ett populärt resmål och lockade särskilt många då ön 

bjuder på ett skiftande kulturlandskap med historiska minnen, intressant bebyggelse, många 

arkeologiska fynd och en särpräglad natur. Skolresornas införande i den svenska 

folkskoleundervisningen var en process som till största delen leddes av folkskollärarna själva, 

framför allt genom Sveriges allmänna folkskollärarförening (SAF), som bildades 1880. 

Föreningen gav ut tidningen Svensk läraretidning som till exempel åren 1898 till 1901 fylldes 

av reseberättelser som kom att fungera som förebilder för de folkskollärare och 

                                                 
15 Rantatalo, 2002, s. 29-44. 
16 Bohman 1994, s. 17. 
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folkskollärarinnor som önskade genomföra en skolresa. Enligt Rantatalo är det tydligt hur de 

skolresor som utförs under denna tid kom att prägla den fortsatta utvecklingen.17  

 

Skolresans syfte och innebörder diskuterades i en rad olika sammanhang runt förra 

sekelskiftet och åren där efter. På central nivå inom SAF och på lokal nivå i 

folkskollärarföreningens kretsar, vid lokalt anordnade pedagogiska möten och under 

nationella folkskollärarmöten, i lärartidskrifterna och i den pedagogiska litteratur som 

användes vid folkskollärarseminarierna.18 Genom SAF inrättades så kallade skolresebyråer 

där även logi och utspisning ordnades. Parallellt med denna utveckling fördes också 

diskussioner om skolresans syften, dess nytta, men också dess faror. Avsikterna med 

skolresorna som bildnings- och kunskapsresor kunde uppfattas som både en möjlighet och ett 

hot.19 Under en tågresa på södra Gotland 1927 råkade en folkskollärare bli åhörare till kritiska 

anmärkningar från en äldre gotländsk bonde. 

 

”Vad ska de nu också tjäna till att dra ut barna längs vägarna i ur och skur. Inte ett dugg 

till nytta är det, och så lagom roligt ha väl barna också, när de ska fara omkring i blåst 

och regn. Nej tro aldrig det är för barnas skull, de ställer till med sånt där. Det är bara 

för att läraren ska få komma ut och ha roligt, för dem ha roligt dem, var säker på det.”20 

 

STF hade som övergripande avsikt att genom praktiska aktiviteter samt information göra det 

svenska landskapet uppskattat och lättillgängligt för allmänheten. STF var redan tidigt 

inriktad på ungdomen och i ett av de första årsskrifthäftena kan man ta del av Råd för 

vandringslystna ungdomar skrivet av en av STF: s grundare, Svenonius 1888.21 Ett viktigt 

drag både i Sverige och internationellt var kopplingen mellan friluftsliv, naturturism och 

nationell identitet och så här skrev samme man-  

 

”… om ej fosterlandskärlekens heliga eld vaknar hos den, som är i tillfälle att med egna ögon se 

sig omkring i vårt härliga fädernesland, då kan intet väcka den till lifs, då är den mannen eller 

kvinnan ej värd att kallas svensk”.22  

 

                                                 
17 Rantatalo, 2002, s. 149. 
18 Rantatalo, 2002, s. 111 ff. 
19 Rantatalo, 2002, s. 15 ff. 
20 Skolresor eller icke, Gottlands Allehanda, 1927-06-16, SAF:s pressklipp 
21 Bohman 1994, s. 17. 
22 Svenska Turistföreningens årsskrift, 1888 s. 84. http://runeberg.org/svlartid/1901/0225.html 



 12

Naturen och nationen förenades i en fosterlandskärlek som kom att stå för framåtsträvande. 

Under parollen "Känn ditt land" började STF: s pionjärer upptäcka Sverige åt svenskarna – 

och åt utländska turister, även om tonvikten låg på den nationella självkännedom, som 

valspråket uttryckte23. I STF: s årsskrift, som började utges 1886, redovisades ofta 

upptäcktsresorna i en okänd landsbygd och bland okända, "lägre klasser". För att stimulera 

skolorna att göra vandringar introducerade STF 1895 ett bidrag till en läroverksgrupp och tre 

år senare höjde föreningen beloppet avsevärt och delade då även ut stipendier till 

folkskoleelever. Föreningen fick även till stånd en framställning till Kungl Maj:t om nedsatta 

biljettpriser på statsbanorna för skolresegrupper beviljade 1897.24  

 

I en handbok om pedagogik i folkskolan lägger en av författarna stor vikt vid skolhygien 

vilket också inkluderar skolresan som förutom allt annat också skulle främja den personliga 

utvecklingen med praktiska övningar som till exempel marschordning, av- och påstigning av 

tåg och båtar samt hur man beter sig vid besök på museer, kyrkor, slott och industrier.25 

 

År 1938 visade skolresorna en minskning som enligt turistföreningen egen utsago antagligen 

framkallats genom de ökade tillfällen till utlandsresor för vilka det propageras från Estland 

och andra länder.26 Andra världskriget avbröt skolresorna till Gotland och när de efter kriget 

togs upp igen och i ännu vidare omfattning hamnar dessa utanför tidsramen för denna studie. 

Skolresorna ökade alltså successivt även om det förekom en del diskussioner om dess nytta 

och lämplighet.  

 

Åskådningsundervisning som pedagogik 

Ursprungstanken med åskådningsundervisningen var att utgå från faktiska företeelser och 

sammanhang där till exempel folkskolans geografiundervisning fick ett upplägg där konkreta 

upplevelser skulle speglade den ekonomiska geografin. Syftet med att åskådliggöra svenskt 

arbetsliv var att stimulera elevernas arbetslust och inspirera dem att söka sig ut i arbetslivet. 

Det bedömdes även gagna en livligare känsla av samhörighet, något som särskilt underströks i 

samband med stadsbarnens resor på landsbygden. Industriverksamhet som till exempel 

järnbruk, gruvdrift, sågverk, pappersmassefabriker, textilindustrier och glasbruk var det som 

var populärast på det svenska fastlandet, men också tidningstryckerier och mekaniska 

                                                 
23 Carlqvist, Svenska Turistföreningens årsskrift, 1986 s. 36. 
24 Sehlin 1998, s. 152. 
25 Rantatalo, 2002, s. 138 f. 
26 GTF Årsberättelse 1938. 
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verkstäder hörde till besöksmålen. Stadsbarnen hade ofta ett bondgårdsbesök som stående 

inslag till skillnad mot landsortsbarnen som sällan besökte jord- och skogsbrukgårdar.27  

 

Enligt Rantatalo var en av skolresans främsta avsikter också att konkretisera de geografiska 

förhållandena i Sverige och därmed ge skolbarnen en mer verklighetsanknuten föreställning 

om sitt land och dess karaktär, vilket i sin tur skulle gagna en starkare fosterlandskärlek.28 

Många utsiktstorn byggdes för att med glädje kunna beskåda det svenska landskapet.29 På 

Gotland fanns det gott om naturliga utsiktsplatser men det byggdes också utsiktstorn, till 

exempel utsiktstornet vid Jakobbergs i Follingbo. Idén om naturens betydelse för inskolning 

till fosterlandskärleken var central redan för romantikerns tänkare. Att fotvandra skulle kunna 

vara ett viktigt medium för att känna fosterlandets geografi och på så sätt skulle folket lära sig 

älska naturen. Att vandra sig svensk skulle medföra nya perspektiv på landskapet.30 

Resebreven berättar att skolklasserna vid sitt Gotlandsbesök nästan uteslutande besökte 

historiska platser och naturmiljöer med framförallt höjder och grottor.31 

 

Verkligheten var alltså viktig samtidigt som det enligt Ehn, Frykman & Löfgren skapades ett 

symboliskt kapital av myter, hjältar, nationella ödes- och högtidsstunder och det utvecklades 

ett mönster för en nationell ikonografi där skolväsendet fick en central roll med betoning inte 

minst på fosterländska ämnen som modersmål, historia och geografi.32 Vem minns inte alla 

skolplanscher, diabilder och projektorfilmer som förgyllde tillvaron i skolan. Vanliga 

förekommande motiv på planscherna var bland annat växter, djur, främmande miljöer och 

historiska händelser. Aronsson menar i boken Historiebruk – att använda det förflutna att all 

historisk kunskap i varierande grad har en betydelse för handlingsberedskapen genom att ange 

förebilder, gestalta hotbilder, brister och med hjälp av dessa normer bearbeta och bidra till 

skapandet av skikt i deltagarens självförståelse, identiteten. Den historiska berättelsen rör idag 

alltid frågor om identitet, antingen det sker genom att den egna gruppen identifieras eller 

kontrasteras mot De andra. De historiska dimensionerna är oundgängliga för att forma svaret 

på frågorna: Vem är jag? Vilken grupp tillhör jag? Vad innebär det för mina skyldigheter och 

plikter mot dem och mig själv? Hur bör jag handla? Detta är ett nytt sätt att se på historia som 

                                                 
27 Rantatalo, 2002, s. 168. 
28 Rantatalo, 2002, s. 19 ff. 
29 Sehlin 1998, s. 21. 
30 Ehn, Frykman  & Löfgren, 1993 s. 90. 
31 Undersökningen vilar på ett cirka 40 pressklipp  SAF:s arkiv, TAM-arkivet Bromma 
32 Ehn, Frykman & Löfgren, 1993 s. 25 ff. 
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följer av historiseringen av allt kunnande och av den nationella identiteten under 1800-talet.33 

Man menade att till exempel bönderna, speciellt i isolerade bygder, lyckats bevara kontakten 

med det urnordiska och därför det ”sant nationella”. För debattörerna kom allmogen att 

symboliserade det stillastående, det bakåtsträvande, men likväl kom det att visa sig att på en 

internationell arena var det denna exotiska folkkultur som lockade besökare.34 Kanske var det 

urgutniska och därmed urnordiska som drog till sig nyfikenhet. Det gotländska gutamålet och 

förekomsten av traditionella berättelser och lekar tyder på att ön är isolerad och att ovanligt 

mycket blivit bevarat. Detta betyder att det alltså kunde vara olika syften med skolresandet. 

 

Vilka resmål var då lämpliga för skolbarnen? Folkskollärare Alfred Dahlin uppmärksammade 

en kritik som riktats mot skolresorna. En färdledare för en skolresegrupp hade meddelat att en 

medresenär under en båtresa anklagat läraren för att göra skolbarnen reslystna och därmed 

locka dem till att lämna sin hembygd för de större städerna. Därför föreslog Alfred Dahlin att 

låta barn från landet ta del av livet i städernas arbetarkvarter vilket skulle få barnen att förstå 

och uppskatta luften och grönskan i sin hembygd. Alternativet skulle vara att resa i sin 

hembygd vilket ansågs tjäna både hembygdens och samhällets framtid. En annan teori som 

debattörerna dryftade var att skolresorna skulle förläggas till platser där något finns att lära - 

historiska orter, bruk, industri- sjöfartscentra och kanalstationer med mera. En tredje teori var 

att städernas barn borde få lära känna livet på landsbygden. De senare teoriernas förespråkare 

var dock ense om att skolresorna skulle föra eleverna till miljöer de var obekanta med. Även 

tidskriften Svensk Läraretidning framhöll okända miljöer och företeelser när skolresan som 

metod presenterades. Likaså Skolöverstyrelsen påpekade år 1920 att skolresorna var mycket 

betydelsefulla särskilt vad det gällde skolbarnens hembygdskunskap och fosterlandskärlek. År 

1921 diskuterades i Riksdagens Andra kammare för- och nackdelar med skolresor, några 

önskade begränsa skolreseverksamheten och menade att resornas betydelse många gånger var 

överskattade medan en annan ville främja resor till delar av landet som barnen annars aldrig 

skulle kunna besöka.35  

 

 

                                                 
33 Aronsson, 2004, s. 19 ff. 
34 Ehn, Frykman & Löfgren, 1993, s. 37. 
35 Rantatalo, 2002, s. 103 ff. 
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Gotland - ett populärt resmål med många attraktione r 
 

Ruinromantik 

Gotland blev som jag tidigare nämnt snabbt ett populärt resmål och det berodde förmodligen 

på flera faktorer. Landshövdingen på Gotland konstaterade i sin femårsberättelse 1832, att 

ruinerna i Visby stad i ekonomiskt avseende var en fördel för staden. Han menade att ruinerna 

lockat resande till staden och att de endast kommit för att beskåda dessa, men de kan inte varit 

många ty ön var förhållandevis svårtillgänglig då den enda reguljära förbindelsen till 

fastlandet var postjakten mellan Klintehamn och Böda på Öland. Det dröjde till halva 1800-

talet innan någon reguljär tur fanns tillgänglig. Detta kom att leda till att resandet ökade och 

från omkring 1860 utgör turismen en ekonomisk faktor av betydelse för Visby.36 Svenskarna 

blev allt eftersom mer medvetna om att Gotland hade betydenheter att ta vara på och 

exempelvis ledde detta till att ruinerna kom att fridlysas och restaureras.  

 

Svenska Turistföreningen etablerades 1885. Det kom inte att dröja länge förrän väckelsevågen 

nådde även Gotland för 1889 togs frågan om en turistsatsning upp i sällskapet De Badande 

Vännerna37 vilket genast väckte genklang och en kommitté bildades. Sällskapet DBV gav ett 

startkapital och gåvor gavs även av en privatperson samt av Ångfartygs AB Gotland. Största 

utgiftsposten var inköp av kartor över Visby och Gotland samt skyltar för vägvisning. Initialt 

lät man också uppföra trappor för att göra de utvalda sevärdheterna tillgängliga. Det gällde 

Rövarkulan vid Galgberget och Getsvältan nedanför Högklint.38 År 1896 bildades sedan 

Gotlands Turistförening (GTF) vars första främsta uppgift var att verka för att Gotland och 

Visby ur turistsynpunkt skulle bli värdigt presenterade vid Stockholmsutställningen 1897 

vilket också lyckades då en modell av det medeltida Visby förevisades. Gotlandsbolaget 

började vid denna tidpunkt att sprida kännedom om Visby och Gotland genom att annonsera i 

fastlandstidningar där illustrerade annonser visade vyer av Visby.39 STF var mån om att fånga 

särskilt folkskollärarnas uppmärksamhet vilket ledde till att med start runt sekelskiftet gav 

tillfälle för ett antal av folkskolans blivande lärare att se sig om i eget land. Tack vare ett 

                                                 
36 Svahnström, 1984, s. 228. 
37 Sällskapet DBW finns på Gotland. Sällskapet skall enligt sina stadgar ”verka något nyttigt för det allmänna”, 
stödja humanitär och kulturell verksamhet samt främja ett sunt friluftsliv. http://www.dbw.nu/ 2009-12-29. 
38 Andersson, 1971, s. 4 ff. 
39 Andersson, 1971, s. 9 ff. 
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anslag på 100 kr lämnat till folkskollärareseminariet i Linköping genomfördes bland annat en 

lyckad resa till Gotland.40  

 

Bilden av Gotland 

Eftersom Gotland framstod som ett attraktivt resmål måste det varit något som lockade 

särskilt. Vad det var som inspirerade folkskollärarna mest kan jag bara spekulera i men klart 

är att initialt hade de resande till ön i regel inte många förebilder i litteraturen, den äldsta torde 

vara Carl Linnés dagböcker om sin öländska och gotländska resa.41 Senare kom läraren och 

folkminnesforskaren P. A Säve att utge ett omfattande traditionsmaterial från Gotland, oftast 

med efterledet "sagor" men dessa kan ha setts som allt för djuplodande.42 Nedan följer ett 

axblock av den litteratur som eventuell var tillgänglig för de tillresta lärarna och eleverna. 

Herman Hofberg var en svensk fornforskare och författare och 1882 gav han ut boken Genom 

Sveriges bygder- Skildringar af vårt land och folk med 374 illustrationer. Gotland skildras på 

22 sidor och vägen till Fridhem och Högklint skildras enligt följande: 

 

”En annan, något längre utflykt företages mycket ofta från Visby, nämligen 3/4 mil söderut 

till Fridhem och Högklint. Vägen går först öfver en jämn slätt med mager växtlighet. Å 

slättens bortre del ligger Visborgs kungsladugård, invid hvilken en hög sten, Oskarsstenen, 

är rest till minne af att konung Oskar I år 1854 där utdelade nya fanor åt Gotlands 

nationalbeväring.” 43 

 

Högklint förekommer frekvent i de genomgångna resebreven och även om gångvägen var 

förhållandevis lång fanns det sevärdheter även längs med vägen.  

 

STF börjar år 1886 att utge en årsskrift och i 1887 års upplaga finns Gotland med i årsskriften 

och där informeras man om bland annat om utsikten vid Galgberget.44 År 1894 utgav STF sin 

första resehandbok och två år senare det vill säga i 1896 års bok finns en faktaspäckad artikel 

om en Skolresa till Stora Karlsö. Artikeln innehåller ett flertal teckningar där det bland annat 

framgår hur fiskeläget på Stora Karlsö såg ut.45 I STF: s årsbok från 1905 finns en 

reseberättelse Vår sommarsaga från Gotlands kuster skriven av Erik Åkerhielm och den 

                                                 
40 Internet, Project Runeberg, Svensk Läraretidning, 1901, s. 221. http://runeberg.org/svlartid/1901/0225.html 
2010-01-07 
41 Linne 1890. 
42 Exempelvis – Säve 1891, Åkerns sagor: Spridda drag ur odlingshäfderna och folklifvet på Gotland.  
43 Internet, Projekt Runeberg, Hofberg, 1896, s. 320-342, < http://runeberg.org/bygder/> 2010-01-04. 
44 Johansson, 2009, s. 165. 
45 Boman, 1994, s. 87-92. 
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inleds med orden ”Länge hade min hustru och jag planerat en resa till den sago- och 

vindomsusande vackra ön där ute i Östersjön”46. STF hade också en vision om att samla foton 

från hela Sverige och 1905 fanns 12 000 bilder och 1928 hade antalet utökats till 40 000 

bilder. För att inspirera till hembygdsundervisning i skolorna färdigställde STF år 1906 en 

bildserie med skioptikonbilder och geografiska bilder omfattande 850 bilder fördelade på 25 

landskap.47 Tanken var att eleverna skulle skapa egna geografiböcker där bilder skulle klistras 

in efterhand som resmålen var avklarade.48 1926 utgavs ytterligare en serie där bilderna var i 

vykortsformat och förpackade i prydliga blå kartonger med guldtryck. Gotlandslådan 

innehåller en bildserie om 50 bilder. Denna direkta bildpropaganda för till exempel svenskt 

näringsliv och gotländsk landsbygd föreställer enligt mig pittoreska bilder med bland annat 

fiskare49, bönder i lektagen50, medelhavsliknande utsiktvyer51 och en hel del romantiserande 

naturplatser. STF utgav också resehandböcker, den första Gotlandsupplagan Gotland : en 

illustrerad resehandbok52 utkom 1907 och följdes sedan av en rad reviderade upplagor.53 I 

denna bok fanns fakta om naturförhållanden, historia, näringar och befolkning blandat med 

illustrationer och kartor.  

 

I en bok om Visby från 1910 skriver författaren Wennersten några rader till vägledning för 

besökande ”Har ni någonsin varit på Gotland och sett den fagra ön och dess enda stad, det 

sagoomvälfda Visby”54. Även författaren Anna Sandström mystifierar Gotland i sin lärobok 

för folkskolan Natur och arbetsliv i svenska bygder ”Den första gången man fått se Visby, 

den glömmer man aldrig!”55. En av de mest åberopade var dock C. J. Bergmans handböcker 

som kom i flera upplagor. Böckerna presenterade en mängd sevärdheter, främst kyrkoruiner, 

men även aktuell kommunal information.56 Boken Gotlands geografi och historia57 som 

utkom med sin åttonde upplaga 1898 har ett förord skrivet av Bergman själv 1870 och där 

beskrivs boken som lämplig för folkskolorna. I en utgåva från 1921 av samma författare 

presenteras inledningsvis en topografisk, historisk och statistisk översikt på sammanlagt 79 

                                                 
46 Svenska Turistföreningens årsskrift 1905, s. 32 
47 Sehlin 1998, s. 152 ff. 
48 Johansson, 2009, s. 166. 
49 STF:s vykorts ask 1926 Gotland 25  
50 STF:s vykorts ask 1926 Gotland 48 
51 STF:s vykorts ask 1926 Gotland 19 
52 Hamner, 1907. 
53 Boman, 1994, s. 43. 
54 Wennersten, 1910, En ny bok om Gotland. genomsedda uppl. Visby: Ridelius 
55 Sandström, 1908-1919, s. 82. 
56 Bohman, 1994, s. 30. 
57 Bergman, 1898. 
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sidor. Bland stadens näringar presenteras bland annat bryggerier, tryckerier, stenhuggeri och 

kvarnar men också garveri, mejeri, silikattegelfabrik, järngjuteri, maltfabrik, kakelugnsfabrik, 

slakteri och konservfabrik. Ett särskilt kapitel ägnas åt utsiktsställen och huvuddelen av boken 

ägnas åt byggnader i staden. Under rubriken ”Stadens nejder” presenteras olika sevärdheter 

belägna längs promenadvägen ut mot Fridhem och Högklint där ”Getsvältan” och ”Rövar 

Liljas håla” också nämns. Också ”Korsbetningen” lite öster om de centrala delarna av staden 

presenteras med en historik. Utanför staden rekommenderas ”Jakobsbergs utsiktstorn” vid 

Rosendals gård. Tornet är uppfört på en klippa i närheten av öns högsta punkt. Från den 

översta balkongen kan det vid riktigt klart väder räknas till ett par och tjugo kyrktorn. Norr ut 

från staden rekommenderas ”Trojeborg” som är en cirkelrund stensättning med ”… villsamt 

slingrande gångar, som bjuder till en munter springlek…”.58 I avsnittet om Gotland i boken 

Genom Sveriges bygder presenteras Visby och dess ruiner grundligt och i kapitlet Galgberget 

– Fridhem och Högklint berättas det om att folkfantasin har gjort grottan ”Röfvarekulan” till 

utgångspunkt för underjordiska vägar, sägner om rövare och fångna jungfrur.59 Den 

Visbyfödde konsuln C E Ekman kallas i sin minnesskrift för ”den turistiske 

föregångsmannen” och han var med och utarbetade de första vägvisarna för Visby som 

Gotlands turistförening (GTF) utgav och att han var en anhängare av att Visby skulle 

marknadsföras som en turiststad. Det framgår inte klart i minnesskriften vad det var som 

Ekman helst ville rekommendera för turisterna men han var delaktig till att boken Sagornas ö 

- Sägner och sagor från Gotland (1928) av John Nihlén blev framtagen som en 

marknadsföring.60  

                                                 
58 Bergman, 1923, s. 75. 
59 Internet, Projekt Runeberg, Hofberg, 1896, s.332< http://runeberg.org/bygder/0384.html> 2010-01-06. 
60 Hagelberg (Red.) Carl E Ekman sextio år, 1928, s. 90 ff. 
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”Ni såg väl” I Svensk Läraretidning 1929 rekommenderas lärarna att införskaffa boken Sagornas ö av John 

Nihlén.61 

 

I boken Sagornas ö skriver författaren i sitt förord att boken som han kallar för ”sagobok” ska 

kunna ge både gotlänningar och fastlänningar en nöjesläsning på samma gång som den är 

avsedd att ge ett stycke gotländsk kulturhistoria och en gotländsk folkkarakteristik. Han 

skriver också att boken ger en god föreställning om vilken värdefull fond av delvis ganska 

ovanliga sägner och sagor som Gotland äger.62 

 

Redan under tidigt 1900- tal kan man alltså skönja att Gotland förutom sin rikedom av natur 

och kultur även marknadsförts som en mytisk plats. Detta gäller också presentationen av 

Gotland i Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa.63 Selma Lagerlöf fick uppdraget 

att skriva boken som skulle bli Nils Holgerssons underbara resa år 1901 och bakom förslaget 

låg en skolbokskommitté tillsatt av Sveriges allmänna folkskollärarförening. Författarinnan 

valde ett fågelperspektiv vilket kan vara ett grepp då ”utsiktsturism” var populärt från senare 

delen av 1880-talet och framåt. Enligt Rantatalo ledde innehållet i boken till att folkskolans 

                                                 
61 Internet, Projekt Runeberg, Svensk Läraretidning Nr. 16, 1929, s. 325. 
http://runeberg.org/svlartid/1929/0325.html 2010-01-06. 
62 Nihlén, 1928, s. 9. 
63 Lagerlöf, 1957, s. 134-158. 
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geografiundervisning fick ett nytt upplägg där konkreta upplevelser speglade den ekonomiska 

geografin. Lagerlöf gav således uttryck för en positiv inställning till industrialiseringen och 

det moderna samhällets utveckling.64 Detta gällde dock inte för Gotland för i berättelsen är det 

till största delen naturen och mystiken som framhålls.  

 

Nils Holgersson – förmedlare av ekonomisk geografi 

Ingen av de reseberättelser jag studerat reste i Nils Holgerssons spår, men nog kan boken ha 

inspirerat både ledare och barn. Med rätt hög sannolikhet kan det tänkas att de allra flesta 

barnen fick tillgång till denna bok. Första kapitlet om landskapet Gotland har rubriken 

Stormen. Det är från början inte meningen att Nils ska besöka ön men en ohygglig storm gör 

att gässen driver över Östersjön till Lilla Karlsö som de först siktade, där fick de göra sig 

hemmastadda i en grotta full med får. På Karlsö utspelade sig sedan ett äventyr där tillslut 

Nils räddar både gäss och får från de hungriga rävarna. Under följande natt hamnar sedan Nils 

i ett drömland där han får besöka den sjunkna staden Vineta som är en stad snarlik Visby men 

med ett sjudande medeltida stadsliv med köpmän och hantverkare. I efterhand får han veta att 

han enligt sägnen skulle ha kunnat rädda staden på havets botten men han hade inte lyckats 

med det. Slutligen flög gässen en sväng över det gotländska fastlandet där Nils från luften 

upplevde att glädjen bland folket var stor och att han aldrig sedan skulle kunna tänka på 

Gotland utan att på samma gång tänka på lekar och sånger. Staden Visby upplevde Nils var 

både lik och olik staden Vineta, men framförallt var den glänsande prakten borta. Trots detta 

inser Nils att det var bäst, att det gick som det gick, då man som gammal och erfaren måste 

vänja sig att vara ”…nöjda med litet, då äro de mer glada åt det Visby, som finns, än åt ett 

grant Vineta på havsbottnen”.65 Gotland framställs i Lagerlöfs bok i stora drag som ett 

besöksmål som bjuder på en stormig överresa, äventyr, lek och sägner samt en mytisk stad 

med medeltida inslag.  

Aktörernas innovationer kring skolresans infrastruk tur 
 

Marknadsföring 

Kring allt resande finns olika förutsättningar och som jag nämnt tidigare är en av dessa att det 

finns aktörer kring arrangerandet av resande, det vill säga någon som marknadsför utbudet, 

iordningställer sevärdheter, ordnar logi, sköter transporter och övrig service. Dessa aktörer har 

                                                 
64 Rantatalo, 2002, s. 74. 
65 Lagerlöf, 1957, s. 134-158. 
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självfallet olika intressen i skolresans progression. I detta kapitel kommer jag att diskutera 

aktörernas inblandning i skolreseverksamheten. 

 

Att Gotland ansågs som attraktivt har jag redan klargjort men varför det bedömdes som 

intressant är en spännande fråga. I skapandet av ett resemål har givetvis läget och platsen 

betydelse. Det ska vara lätt att resa, platser ska vara möjliga att skilja från varandra och varje 

resmål får gärna erbjuda något nytt och genuint. I boken Cultural tourism in Europe påpekas 

att det anses svårt att reproducera attraktioner på platser som inte har några givna sevärdheter 

eller ett historiskt värde.66 En del verksamma inom turistnäringen menar däremot att den 

upplevelse av vardaglig äkthet som kultur och kulturarv erbjuder, inte nödvändigtvis behöver 

betyda att besökaren är specifikt intresserad av kulturen i sig och dess faktiska autenticitet. 

Det som lockar kan snarare vara just den känsla av äkthet som kulturturismens sevärdheter 

ofta ger utryck för.67 En av avsikterna med skolresor var, som jag tidigare redogjort för, att 

svetsa nationen samman, det gällde att skapa former, medier och institutioner för en 

nationalisering av kulturen.68 Många nya besöksarenor uppstod runt om i Sverige som 

exempelvis nationalmuseer och friluftsmuseer. På norra Gotland grundades exempelvis 

Bungemuseet 1907 av den nyutbildade folkskolläraren Theodor Erlandsson som i samma 

anda började att samla byggnader och föremål för att ”rädda vad som räddas kunde av den 

döende gotländska kulturen” och därmed skapa ett ”Gotländskt Skansen” i Bunge.69 Enligt de 

genomgångna resebreven var det dock inte många klasser som besökte Bungemuseet så 

resvägen dit var förmodligen både kostsam och obekväm.  

 

Utbyggnaden av Sveriges infrastruktur under början av 1900-talet gjorde det lättare att resa 

och Dalarna och Gotland gynnades till stor del för ”… att det var lätt att ta sig dit”, samt att 

linjerna erbjöd folkskoleklasser rabatterat biljettpris. STF var mån om att sprida sin ideologi 

och i början av 1900-talet skänkte därför STF överblivna exemplar av årsskrifter och 

resehandböcker till bland annat folkhögskolor och lärarföreningar.70 De resrutter som ökade i 

popularitet under 1920- och 1930-talet kom i och med införandet av STF: s skolresetjänst att 

marknadsföras som paketresor.71 För att motivera skolklasser att bege sig ut på resa anordnas 

                                                 
66 Richards, 2005, s. 60 ff. 
67 Hansen, 1999, s. 104. 
68 Ehn, Frykman  & Löfgren, 1993 s. 101. 
69 Bungemuseet.se, 2010-01-17. 
70 Sehlin 1998, s. 152 ff. 
71 Rantatalo, 2002, s. 152 f.f. 
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även föredrag och filmvisning i vissa skolor på fastlandet.72 GTF var alltså mycket angelägna 

att få lärarna att förlägga skolresorna till Gotland. Skolresekommittén gav 1920 ut en broschyr 

där råd och anvisningar för skolresande presenterades. I denna broschyr tipsas det om 

exempelvis resplan, val av deltagare, utrustning samt tillsyn och ledning. Under rubriken 

resplan råds läraren att utarbeta en utförlig resplan men rekommendationer om resmål saknas, 

kommittén hänvisar istället till STF i Stockholm eller de lokala resebyråerna.73 För att 

eleverna skulle få största möjliga utbyte av resan rekommenderade skolresekommittén 

rundresor med en detaljerad plan där turer och promenader skulle göras till sevärda och 

minnesrika platser i landskapet under de tre till sex dagar resan varar.74 Enligt GTF 

årsberättelse 1930 hade skolresorna som föregåtts av kraftig propaganda genom utsändning av 

prospekt och annonsering i facktidningar, gynnats av det vackra försommarvädret.75  

 

Flera landskap fick fasta resrutter etablerade av utvalda folkskollärarna, däribland Gotland. 

GTF:s ordförande år 1925 uttalade sig i lokalpressen med anledning av debatten angående ett 

fast skolresesystem, i artikeln säger ordförande Ekman att en lärare eller lärarinna är nu för 

tiden inte så bortkommen att det krävs en organisation för en sån pass enkel sak som en 

skolresa. Han anser att vägledningar är onödiga – ”Den, som tilläventyrs ej har tillräckligt 

förstånd själv för en så enkel sak, kan knappast hjälpas till rätta av en central myndighet.”76 

Kanske menade han med det uttalandet att turismen på Gotland var så pass utbyggd att allt 

fanns lätt tillgängligt och att allt gick att ordna på ett ställe, till exempelvis vid 

turistföreningen eller vid Gotlandsbolaget. 

                                                 
72 GTF, Styrelseprotokoll 4/1 1935 § 1935. 
73 Råd och anvisningar för skolresande, 1920, SAF: s skolresekommitté protokoll 1919-1932. 
74 Ur organisationssynpunkt äro vårt lands skolresor mönster för andra länder, Socialdemokraten 1927-06-08, 
SAF: s Pressklipp 1921- 1927. 
75 GTF, årsberättelse, 1930. 
76 Sällskaps- och skolresor till Gotland, Gotlands Allehanda 1925-02-27, SAF:s Pressklipp.  
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”Varje lärare bör känna” Annons i Svensk Läraretidning  1929 nr 1377 

 

I denna annons som fanns att hitta i en läraretidning riktade sig marknadsförarna till lärarna 

för att tipsa om skolresemål men också för att locka lärarna som privatpersoner på semester 

för att det kanske i förlängningen skulle inspirera lärarna till att förlägga en skolresa till ön i 

framtiden. Detta ledde såklart till att det förutom besöksmål måste finnas kommunikation och 

möjlighet till övernattning vilket jag redogör för i nästa kapitel. 

 

Kommunikationer och logi 

Hand i hand med förbättrade båtar, utökad turlista och utbyggnad av turistanläggningarna på 

land märks en kraftig tillväxt av resandeströmmen till Gotland. Alla resande kom självfallet 

med båt och i stort sett alla resebrev kommenterar den fruktade båtresan. Säkerligen var den 

eventuella sjösjukan ett diskussionsämne bland lärare och föräldrar. Vanligen reste man i 

grupper om 10-20 skolbarn och två ledare men ett brev berättar om en grupp från 

Surahammar med 64 skolbarn och 4 ledare. Resebrevet berättar till största delen om själva 

sjöresan till och från Gotland om besöket i Visby som varade i cirka två dagar nämns inget 

förutom att det fanns sevärdheter och vackra omgivningar.78 Ett annat brev beskriver sjöresan 

som ett stort äventyr och att det fanns en väldig respekt för ”…den hemska sjösjukan…” 

Bekymrade föräldrar ruskade varnande på huvudet i förväg.79 I boken Visby visuellt diskuterar 

Johansson hur våra blickar kan styras med hjälp av bilder som i sin tur skapar vissa seenden 

                                                 
77 Svensk Läraretidning  1929 nr 13, s. 264 Project Runeberg http://runeberg.org/svlartid/1929/0264.html 2010-
01-06. 
78 En skolresa till Visby, Västm. F:s korrespondenten, 1924-06-27, SAF:s Pressklipp. 
79 Med Södertäljepojkar på skolresa till Gottland, Stockholms läns Tidning 1927-06-17, SAF:s Pressklipp. 
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och bortseenden.80 Detta borde också gälla litteratur där vissa besöksställen och dess historia 

pekas ut som viktigare än andra där det i förlängningen skapas föreställningar om platser och 

företeelser. Gotland hörde kanske samman med sjösjuka. 

. 

1923 utlyste GTF ett möte där turisttrafikens betydelse diskuterades, ”Turisterna bestå 

givetvis av olika kategorier av resande, från dem, som kunna kosta på sig vad de vilja, och 

ned till den som måste se på varje slant, skolresebarnen.”81 Hittills hade de tillresta med liten 

reskassa hänvisats till privatuthyrare i staden men enligt statistik publicerad i STF:s årsbok 

uppgick antal skolresor till 1 400 besökare år 1920 vilket förmodligen var anledningen till att 

Gotlandsbolaget inredde ett härbärge åt de talrika skolresegrupperna redan år 1922 vilket 

senare kom att utökas och även tjäna som grupplogi för vuxna på gruppresa.82 Gotlandbolaget 

tillhandahöll logi i fyra stora salar vilka tre var försedda med vardera 30 militärsängar med 

halmmadrasser samt en fjärde sal med 16 till 20 turistsängar med tagelmadrasser i övrigt 

fullständig sängutredning med sänglinne, filtar och handdukar. Dessutom fanns sju rum med 3 

till 6 bäddar per rum. I omedelbar anslutning till logiet fanns en stor samlingssal med radio, 

grammofon och skioptikonapparat.83 Genom att inkvarteringsproblemen blev lösta kunde 

Gotland ta emot yttrligare skolklasser och också större grupper. GTF kan således konstatera i 

sin årsberättelse 1924 att skolresorna hade ökat även detta år.84 

 

Gotlandsbolaget utlovade 1926 även billigare båtbiljetter och fria bad på Snäckgärdsbaden 

och GTF tog detta år ett beslut på att reducera priset på inackordering och bilresor.85 Ett stort 

antal klasser besökte Snäckgärdsbaden och det brukligaste var att man promenerade dit. På 

vägen dit kan man passera den botaniska trädgården, S: t Görans kyrka, Galgberget, 

Trojaborg och Rövarkulan vilket också var vanligt. Det var en ordentlig promenad men ett 

flertal resebrev bekräftar att bad i havet var en stor upplevelse som lockade många.86 

 

I turistföreningen märkte man av att populärast var det att besöka ön mellan pingst och 

midsommar och 1929 ankom cirka 2 800 skolresedeltagare.87 Juni var den i särklass 

populäraste resmånaden och den 10 juni 1929 hade båten ”Hansa” cirka 200 barn ombord 
                                                 
80 Johansson, 2009, s. 255. 
81 Gotlands Allehanda, 28 april, 1923, i GTF Protokollsbok 29/8 1922-25/8 1933 Bilaga till §3. 
82 Stenberger, 1945, s. 199 ff. 
83 Svensk Läraretidning 1933, nr. 20, s. 459. 
84 GTF Årsberättelse 1924. 
85 GTF, styrelseprotokoll, 7 april 1926 §2. 
86 Pressklipp 1921-1927 Ö1:9 och Pressklipp 1928-1930 Ö1:10 
87 GTF, årsberättelse 1929. 
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samtidigt som reste från Stockholm till Visby.88 Resan från Stockholm tog 12 timmar och 

barnen plus sina ledare reste övervägande i 3: de klass vilket innebar liggplats i lastrummet på 

presenningar med halm som underlag vilket resulterade i låga resekostnader. Valde klasserna 

att resa under ferier så blev också logikostnaderna låga då inkvartering med fördel hänvisades 

till skolsalar.89 Detta var förmodligen den största anledningen till att resorna gjordes efter 

avslutad skolgång. En annan anledning var också att förberedelser och insamling till resan 

genomfördes under skolåret och att resan på så vis blev en belöning och de som inte klarade 

att leva upp till förutsättningarna fick helt enkelt inte följa med.90 Att resa i 3 de: klass var 

kanske inte vad de medföljande folkskollärarna själva hade önskat men någon annan komfort 

gavs det inte utrymme. Likaså var det med inackorderingen i Visby som skedde i storsalar 

tillsammans med eleverna. Detta kom eventuellt att ändras för 1933 informerade Svensk 

Läraretidning att ångfartygsaktiebolaget Gotlandsbåtar trafikerade Stockholm- Visby, 

Nynäshamn- Visby och Norrköping eller Kalmar och att en färdledare på 15 deltagare erhöll 

första klass hyttplats till enahanda pris som för salongsplats.91  

 

För varje år ökade skolresandet och 1926 besöktes ön av 2 500 skolbarn och enligt GTF:s 

styrelse är det så många som lämpligen kan mottagas i nuvarande läge. Turistförening var 

dock självfallet mån om de nya turisterna och gjorde därför en påpekan hos Kungl 

Skolöverstyrelsen om ”…beaktande i den mån överstyrelsen komme att centralt reglera 

skolresorna i landet, av Gotlands särskilda lämplighet såsom mål för skolresor.”92 1927 fanns 

det 42 skolresebyråer över hela landet i Visby är Fru Amanda Dalström ansvarig och 

inkvarteringen är i Folkskolan som är belägen strax öster om ringmurens östra port.93 Senare 

blev folkskollärare Gösta Allvin ansvarig för skolresebyrån.94 Denna innovativa verksamhet 

hade till syfte att erbjuda resande folkskoleklasser logi, enklare mat samt information om 

traktens sevärdheter. ”Dessa inkvarteringsställen var en viktig förutsättning för 

skolreserörelsens utveckling under 1900- talet.”95 Att använda sig av funktionella redan 

befintliga lokaler torde varit en del av skolresornas förutsättning för att kunna utvecklas till 

                                                 
88 Från Nora till Stockholm och Gotland, Folkskolebarnens utfärd i år blev synnerligen lyckad. Grythytte 
Tidning 1929-06-20. SAF:s Pressklipp. 
89 Skolresorna omfattas med stort intresse, Folkskollärarföreningen kräver ändring i nu gällande bestämmelser, 
Jönköpings Posten, 1928-07-06. SAF:s Pressklipp. 
90 Rantatalo, 2002, s. 190 
91 SAF:s Skolreseprotokoll 1932. 
92 GTF årsberättelse 1926. 
93 SAF:s Skolreseprotokoll 1927. 
94 SAF:s Skolreseprotokoll 1932. 
95 Rantatalo, 2002, s. 114. 
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den succé som det blev. I slutet av 1920-talet kom allt fler förfrågningar till STF från lärare 

som var i behov av råd för planläggning av skolresor under flera dagar samt uppgifter om mat 

- och logiställen vilket ledde till att man 1935 bildade STF: s skolresetjänst, vilken därefter 

kom att ansvara för all upplysningsverksamhet rörande skolresor.96 Att STF och 

skolverksamheten hade ett nära samverkan bevisas framför allt av representationen av 

folkskollärare och lärarinnor i föreningen. Enligt STF:s egen framställan 1933 om 

medlemmar fördelade efter yrken har lantbrukarna (5 004) flest representanter i föreningen 

därefter kommer lärarinnorna (4 953), handlare (4649) och folkskollärare  (4624).97 

 

Av alla de resebrev som finns att tillgå vid TAM-arkivet framkommer det att Gotland fått 

besök huvudsakligen från Mälardalens småstäder men även stockholmarna valde att åka till 

Gotland då GTF: s årsberättelse 1931 förtäljer att 50 % av skolgrupperna kommer från 

Stockholm och dess omnejd.98 Stockholms folkskoledirektion förde statistik över skolresande 

från Stockholm och där framkommer det att Gotland var populärt. 1936 utgick 128 resor från 

huvudstaden och flest gick till Gotland (42). På andra plats kom Dalarna (23).99  

 

Inflytelserika gotlänningar bakom utvecklingen 

Som det redan framkommit i min forskning fanns det vissa manliga gotlänningar i olika 

styrelser som var faktorer för att skolresornas infrastruktur skulle utvecklas. De män som låg 

bakom hela denna utveckling var initiativtagare till många gotländska turistprojekt. Alla var 

med i De badande vännerna (DBV) och flera hade anknytning till varandra genom olika 

styrelser de satt i. De tillhörde öns övre skikt och sannolikt diskuterades utvecklingen av öns 

näringsliv vid sammankomsterna. Medvetna om öns möjligheter, den turisthistoriska 

utvecklingen, geografiska och ekonomiska förhållandena samt tillgången av ett rikt kulturarv 

motiverade dessa män till att utveckla en ny näringsgren - turismen. En av initiativtagarna till 

utvecklingen av turism på Gotland var den framsynte gotlänningen Anton Pettersson som för 

hälsans vårdande länge vistats i Schweiz och där sett vilken oerhörd ekonomisk betydelse 

turismen kunde få för ett land. Han tog upp frågan i Sällskapet DBV vilket resulterade att en 

turistkommitté bildades där Pettersson blev kassör.100 Ett namn som gång på gång 

återkommer vid genomgång av litteratur skriven om Gotland under den aktuella tidpunkten 
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Carl Emil Ekman. Ekman startade många idag välkända företag och var även tysk konsul. 

Denne Ekman var sannolikt en engagerad man då han nämns vid organisationer som 

Ångbåtsbolaget, Gotlands järnvägsbolag, Karlsöklubben, Visby statshotell, De badande 

vännerna och Snäckgärdsbaden, Gotlands Fornvänner, Skeppargillet, Gotlands Allehanda, 

Aktiebolaget Gotlands Bank, Frimurarlogen, stadsfullmäktige samt inom landstinget.101 Han 

ingick i den första konstituerande styrelsen av Gotlands Turistförening tillsammans med bland 

annat Anton Pettersson som skattmästare. Ekmans tilldelades en styrelsepost utan särskild 

funktion.102 Inför Ekmans 60-årsdag utgavs en jubileumsbok där Ekman åskådliggörs som en 

mycket betydelsefull person för Gotlands utveckling.103 För att få reda på vad det var som 

drev Ekman så kan det tänkas att hans uppväxt har haft en stor betydelse för redan som 

tolvåring 1880 fick han resa med sin faders segelfartyg till Lübeck och ett par år senare även 

till Köpenhamn och samma sommar företog han tillsammans med en kamrat en fotvandring 

runt Gotland. 18 år gammal skickade fadern honom att tillbringa ett halvår i vardera av de tre 

stora europeiska huvudländerna, Tyskland, England och Frankrike.104 Detta liknar de resor 

som enligt engelskt mönster ansågs som obligatoriskt för unga adels- och köpmanssöner 

under 1600- och 1700-talen. En så kallad Grand Tour betraktades som en obligatorisk del av 

utbildningen och oftast var en förutsättning för en karriär i staten. Enligt moderna sociologer 

kan man se Grand Tour som föregångare till vår tids turism. En Grand Tour kan också 

jämföras med dagens språkstudier och studieutbyten för gymnasie- och skolungdom som 

oftast går till USA, England och Frankrike.105 För Ekman skulle resorna så till ledes öka 

språkkunskaperna, lära sig att reda sig själv samt få blicken öppen för världen.106  

 

Enligt en artikel i Gotlands Allehanda uttalar sig Ekman angående svenskar som ”… icke 

kunna resa utan att resorna ordnas för dem…” och vad ”skolresor angår, så är en fast 

organisation alldeles onödig.” Han säger vidare att de borde vara mycket lätt för ledaren att 

ordna resan själv utan mellanhänder, huvudsaken är istället hur man vid besöksmålen är 

rustade för skolbarnens mottagande. Ekman anser också enligt artikeln att vägledningar är till 

onda då de kan leda till schematisering och byråkratism.107 Att det ändå blev en organisation 

för skolresor i Gotlandsbolagets regi vet vi då det sommaren 1936 utgavs ett prospekt (en 
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trycksak) med titeln Skol- & studieresor till Visby & Gotland där redovisas båtbiljettpriser, 

inkvartering, måltider och utflykter till de tidigare redovisade vanligaste besöksmålen plus 

Fårö och Lickershamn- Ihrevik.108 Men enligt jubileumsboken var Ekman inte motståndare 

till reklamkampanjer då han var sin egen reklamchef med ett eget arkiv av bilder från Gotland 

samt turistlitteratur. Varje annonskampanj och turistbroschyr planlades av honom själv. 

Ekman blev något av en spindel i nätet då han synkroniserade järnvägstider, båttider samt 

anläggningar i land. Ekmans bolag gav bland annat ekonomiskt stöd till Burmeisterska 

trädgården, Snäckgärdsbaden, stadshotellet, Karlsötrafiken samt inrättande av ett logi 

anordnat för den publik som reser på de billigaste biljetterna. Eftersom båtarnas 3: 

klassutrymme var stort och nästan aldrig taget helt i anspråk fanns ett behov av att stimulera 

resandet med införande av billiga logier. Därför togs outnyttjade artillerikasernen vid hamnen 

i anspråk. De stora hittills outnyttjade salarna ansågs som lämpliga och 1922 påbörjades 

renoveringarna och 1927 var logiet fullbordat. Enligt jubileumsboken var dessa skol- och 

arbetsresor emellertid inte bara av ekonomisk anledning utan de hade också ett ideellt 

ändamål, nämligen att föra representanter för ungdomen och för den bredare lagren av 

Sveriges folk till Gotland och lära dem ”uppskatta och värdera ön i syfte att inom nationen allt 

mera utbreda övertygelsen om att Gotland är en omistlig del av Sveas välde”.109 

 

Enligt jubileumsboken har det varit män som konsul Ekman och hans årsklass som 

sammanfallit med det svenska turistväsendets utveckling och historia, de kom att höra till den 

generationen som var med från början. Särskilt Ekman hade en skarp affärsblick för den 

ekonomiska sidan av ett blomstrande turistliv, vilka inkomster det kunde ge om det sköttes 

rationellt enligt samma principer som varje omfattande affärsföretag.110 

Resebreven berättar  
Resebreven som jag har hanterat bygger på cirka 40 pressklipp som i första hand SAF 

arkiverat. Tidningsurklippen härrör mestadels från Mellansverige. Resebreven speglar det 

som skribenten (troligen läraren) valt att fokusera på med tanke på den tänkta läsarkretsen. 

Syftet med att publicera resebrev i lokaltidningar var förmodligen ett sätt att lämna en 

redogörelse för en genomförd aktivitet där flera var inblandade som till exempel finansiärer 

och bidragsgivare. Det var också såklart en stor händelse att barn fick resa långt bort och i 
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detta fall ända till Gotland, säkerligen var det inte många av föräldrarna som besökt ön. I 

reseberättelserna kan man bland annat utläsa hur resan har förberetts, vad som försiggår och 

iakttas under resan och vad som anses ha uppnåtts med resan. Sammanfattningsvis speglar 

berättelserna, som jag ser det, fem företeelser som ständigt är återkommande. Det handlar om 

att barnen har besökt höjder, grottor och bad, de har dessutom åkt båt och fått tagit del av 

lokala sagor och sägner. Mer om detta i slutet av kapitlet.  

 

Många reseberättelser har också blivit publicerade i folkskollärarnas egen tidning Svensk 

Läraretidning samt i böcker och det särskilt i Svenska turistföreningens årsbok där man redan 

i slutet av 1800-talet kunde finna reseberättelser från vuxna och 1899 debatterade man i STF:s 

årsbok värdet av elevernas reseanteckningar och där framkommer det exempelvis en elevtext 

som sakrikt redogör för en resa till Karlsöarna och dess grottor. Artikelförfatteren menar att 

om deltagarna får för många upplevelser av olika slag kan det bli svårt för eleverna att smälta 

intrycken.111  

 

En berättelse från år 1900 berättar om 6 pojkar och dess lärare från Nikolai folkskola i 

Stockholm som var på besök och den största attraktionen var en dagsutflykt till norra Visby 

och ”Röfvarekulan” som är en naturlig grotta i berget. Pojkarna hade tidigare under läsåret 

medverkat i en barnpjäs skriven av Zackarias Topelius vilken handlade om just en 

Röfvarekulan vilket gjorde platsen mycket spännande.112 Klassens lärare fick sin 

reseberättelse publicerad i Svensk Läraretidning och uttryckte där sin förtjusning över resans 

förträfflighet. Berättelsen om Rövare Liljas bravader beskrivs i ett flertal brev.113 

Gotlandsresorna beskrivs gång på gång som ett äventyr och slogans som ”Gotland, sagornas 

ö” ”Östersjöns pärla” och ” Visby, rosorna och ruinernas ö” förekommer allt som oftast i 

resebreven. Att skolresan kunde bli ett oväntat äventyr även för ledarna vittnar en av ledarna 

då han i sitt resebrev berättar om ett gotländskt allmogebröllop som klassens ledare oväntat 

blev inbjudna till. Festligheterna beskrivs som säregna och när Gotlandsdricken serverades 

lade de fastländska besökarna märke till dryckens procenthalt då en misstänkt rodnad på 

kinderna uppstod som talade sitt tydliga språk. Anledningen till att denna klass befann sig på 

lansbygden var att här hade man planerat ett utbyte med en annan klass från mellersta 

Gotland. Först träffades barnen i skolan sedan fick fastlänningarna i smågrupper följa med 

                                                 
111 Svenska Turistföreningens årsskrift 1899, s. 356. 
112 Söderwall, Svensk Läraretidning nr 13,1900, s. 214 ff. 
113 Exempelvis -Oxelesundspojkarnas resa till Gotland, Södermanlands Nyheter 1924-06-27 SAF:s Pressklipp. 
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bygdeskolans barn hem och träffa deras familjer. Skribenten till detta resebrev misstänkte att 

några av barnen kanske fått vänner för livet.114 Utbyte mellan klasser nämns endast denna 

gång. Sådana resor kan såklart varit vanligt förekommande men i så fall har man valt att inte 

publicera några resebrev. 

 

Många av resebreven berättar om utflykter till Rosendahls gård i Follingbo, en knapp mil 

öster om Visby, på den platsen fanns Jakobsbergs utsiktstorn där man kunde se långt ut över 

bygden och uppemot ett 30 – tal kyrktorn.115 Utsiktstornet bestod av fyra stenpelare mellan 

vilka ett hus i trä byggdes i tre våningar (se bild). Tornet uppfördes av handelsmannen, 

skeppsbyggaren och kalkbrukaren Jakob Dubbe. En reseberättare återger i artikeln att Dubbe 

många gånger spanat ut över havet i förhoppning om att upptäcka något fartyg, som kunde bli 

hans byte. För skepparen hade han sedan ställt till gästabud, och under tiden hade Dubbes 

män lagt beslag på fartygets last.116 En Södertäljeklass som besökt Jakobbergs utsiktstorn fick 

räkna kyrktorn samt berättat för sig om Jakob Dubbes bravader. Även här fick alltså eleverna 

höra berättelser om sägnen kring platsen. Efter detta besökte klassen Dalhems kyrka med 

epitet ”Nordens vackraste kyrka”. Dalhems kyrka är enligt STF en av de ståtligaste kyrkorna 

på ön. Anledningen till att just den kyrkan fick ett besök kan vara att den var tämligen 

nyrenoverad. ”Det inre är ett skolexempel på kyrklig restaureringskonst omkring 1900 och 

gjorde på sin tid kyrkan till en av öns förnämsta turistattraktioner”.117 Denna klass gjorde 

också en längre utflykt och besökte Hoburgen och dess grottsalar. En av kvällarna gjordes en 

utflykt till Högklint för att ”beundra en synnerligen vacker utsikt”. Samma sommar gjordes en 

liknande resa av en annan klass men här ingick besök även vid Torsburgens fornborg, belägen 

på en hög inlandsklint och Östergarns kyrka där man även besökte den gravsten som upprests 

över de tyskar som stupat i samband med beskjutning från ryska båtar i kriget 1915.118 Längre 

utflykter än till Dalhems kyrka hörde förmodligen ovanligheten på grund av ansträngande 

transporter men trots det var resan till Karlsö oftast omtyckt även om den resan också 

stundom kunde vara gungig. Resorna till Gotland och till Karlsöarna föregicks förmodligen av 

mer eller mindre gungiga båtar vilket säkert var äventyrligt men även på land kunde det vara 

spännande förflyttningar. På Karlsö, som jag antar avser stora ön, fick klasserna guidning av 

en vakt vilket visade sig vara uppskattat även om rundvandringen uppfattats som 

                                                 
114 Till sagornas ö, Bergslags Kuriren 1928-06-21.  
115 Utsiktstornet brann ner 1958 och återuppfördes inte. 
116 Med Södertäljepojkar på resa till Gottland, Stockholms Läns Tidning, 1927-06-17, SAF:s Pressklipp. 
117 Söderberg, 1966,  STF:s årsbok 1966, sid 165 ff. 
118 En skolresa till Gottland, Sala Allehanda 1927-07-08, SAF: s Pressklipp. 
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ansträngande, skriver fröken Agda i sitt resebrevet, så förlöpte det hela dock väl även då 

stigen ofta gick ”…alldeles intill bråddjup…”.119   

 

 

 
Jakobergs utsiktstorn, Gotländskt Arkiv, 1939, s. 58.120 

 

Att ruiner, kyrkor, grottor och utsikter hörde till de mest besökta platserna framkommer också 

i en reseberättelse som en Mariestadsklass genomförde sommaren 1928, denna klass hade 

dock valt att bo på hotell Visby Börs till skillnad mot de flesta andra som bodde på de 

iordningställda logierna. Denna klass följde inte de ordinarie organiserade resrutterna utan de 

gjorde en avstickare till östra ön då en av eleverna hade en släkting som tjänstgjorde som 

kyrkoherde i Burs församling.121 Annars var det vanligast att skolbarn gjorde utfärder i GTF:s 

försorg.122 År 1924 kommer en grupp Oxelösundpojkar till Gotland och inkvarterade sig på 

skollogiet och de följande dagarna besökte skolklassen ett stort antal besöksmål där ibland 

Galgberget och dess omgivningar, Karlsö, Högklint och dess grannskap och under en resa till 

norra Gotland nämns ett besök vid Slite cementfabrik.123 Cementfabriken var även vid denna 

tid en stor arbetsplats med öns mått mätt. Anläggningen var elektromotordriven och 

kontrollen över fabrikationen skedde från ett fullt modernt laboratorium, hamnen var öns 

                                                 
119 På skolresa till Gotland, Enköpingsposten 1927- 06-17, SAF:s Pressklipp. 
120 Gotländskt Arkiv, 1939, s. 58. 
121 Med ”Mariestadsåttan” på skolresa. Till Gutarnas ö. Karlsborgs Tidningen, 1929-01-28. SAF:s Pressklipp. 
122 GTF Årsberättelse 1937. 
123 Oxelösundspojkarnas resa till Gotland, Södermanlands Nyheter 1924-06-27, SAF:s Pressklipp. 
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bästa och hela anläggningen ansågs som modern.124 Detta var det enda brevet som beskrev ett 

besök vid en gotländsk näring. 

 

Innanför Visby ringmur besöktes nästan uteslutande någon av kyrkoruinerna och om vädret 

var dåligt kunde ett spontanbesök göras på Gotlands Fornsal där alla tider av Gotlands historia 

kunde betraktas.125 Visby domkyrka gästades av de flesta grupper och många passade på att 

vandra de 194 trappstegen upp i tornet för att se Visby från ovan.126  

 

 
 

Artillerikasernen ca 1900 som senare blev Gotlandsbolagets skolreselogi. Ur Waldemar Falcks bok Visby förr i 
tiden, 1988, s. 37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykort, interiör från Gotlandsbolagets 

skolreselogi, Calle Brobäck Fårösund 

Gotlandicasamling.127
 

                                                 
124 Linnman, 1925, s. 177. 
125 Hallsbergsungdom ute på skolresa. Nerikestidningen, 1926-07-01, SAF:s Pressklipp. 
126 En skolresa till Gotland, Norrtälje Tidning, 1924-06-27, SAF:s Pressklipp. 
127 Vykort, interiör från Gotlandsbolagets skolreselogi, Calle Brobäck Fårösund  Gotlandicasamling. 
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Avslutande diskussion  

Genom åskådning och reflektion skulle eleverna integrera en vilja till att delta i utvecklingen 

av Sverige. I skolsalen introducerades den nya tekniken med bildmedier för att skapa nya 

möjligheter att illustrera nationen, men hjälp av planscher, fotoböcker, skioptikonbilder och 

film iscensattes det svenska och även det gotländska. Nils Holgersson visade vägen och 

skapade en referensram hur de styrande tänkte sig den egna nationen i förhållande till andra 

nationer. Gotland speglades som den äventyrliga och mystiska ön både i litteratur och i 

annonskampanjer.  

 

Otvivelaktigt kan man påstå att skolresornas utveckling i mångt och mycken var en process 

där SAF, STF och statsmakten hade en föreställning om vart barnen skulle resa, vilket styrdes 

av stipendier och rabatteringar på färdmedel. På det lokala planet hade GTF och 

Gotlandsbolaget ett finger med i allt som hände överlag när det gäller turism på ön. Ett fåtal 

herrar med en dynamisk föreställning om framtiden valde att marknadsföra ön som till 

exempel det ”idealiska semesterlandet”. Enligt Svahnström fungerade GTF under Konsul 

Ekmans tid i Gotlandsbolaget närmast som ett bihang till det mäktiga Gotlandsbolaget.128 

Enskilda näringar hade inte mycket att tjäna på turismen då det flesta tjänster som 

kommunikation, logi och serveringar skedde i Gotlandsbolaget och GTF:s organisation.  

 

Gotland ansågs som ett attraktivt resmål och det fanns otvivelaktigt vissa saker man måste se, 

besöksmål som var upplagda som färdvägar där omgivningarna anpassades till efterfrågan. 

Trappor, skyltar och guideanvisningar underlättade för ledarna men vilken litteratur som 

vägledde ledarna förutom den information som Gotlandsbolaget och GTF spred har inte 

framkommit helt klart i undersökningen. Däremot kan det misstänkas att det var just 

Bergmans korta anteckningar om Visby129 samt STF: s resehandböcker och bildsamlingar 

som visade vägen och skapade föreställningarna. Ledarna framställdes som pålästa och 

välförberedda inför resan och det är sannolikt bilden av ett främmande område som styr vad 

vi förväntar oss att se och uppleva och det är det som påverkar vart och hur vi reser. På 

Gotland besöktes nästan uteslutande historiska platser och naturmiljöer med framförallt 

höjder och grottor. Vad det gäller åskådningspedagogik kan jag tänka mig att eleverna fick en 

bra bild av Gotland då de besökte alla dessa höjder och utsiktsplatser. Endast ett resebrev 

                                                 
128 Svahnström, 1984, s. 233. 
129 Bergman, 1923. 
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vittnar om ett besök hos en näring trots att de styrande debatterade för att skolresans syften i 

första hand inte skulle rikta uppmärksamheten på den svenska historien och dennes besöksmål 

utan resan skulle understryka hur kulturen och naturen tillsammans medverkat till att forma 

Sverige till en modern och industrialiserad nation. Gotland blev beskrivet i det närmaste som 

ett äventyr, först den eventuellt gungiga resan sedan den medeltida staden och därtill 

spännande anekdoter vid de övriga besöksmålen. Barnen fick inte direkt uppleva ett modernt 

och industrialiserat landskap och det fattiga Gotland synliggjordes definitivt inte. De styrande 

på Gotland verkar helt enkelt ha utnyttjat de resurser som lockade mest det vill säga mystiken 

och sen har de utvecklat resmålen efter efterfrågan. 

 

Ökad kunskap om specifika områden ökar oftast vårt intresse.130 Jag vill påstå att media i 

allmänhet men även informationstexter och utställningar i samband med attraktionen 

förstärker vår förståelse och värdering. Tolkning är en process som hjälper oss förstå 

meningen med våra naturreservat, skogar, vildmark, museer, och kulturella platser. Exempel 

på sådana ställen kan vara Grand Canyon, Stora barriärrevet, Kolmården och Sarek. På 

Gotland skulle det kunna vara Torsburgen, Galgberget och Rövar Liljas håla. Alla dessa 

ställen har givetvis en stark attraktionskraft och genom tolkning kan vi tillskansa oss en större 

uppskattning för deras skönhet och mening.131 Flera av besöksmålen på Gotland var kryddade 

med berättelser som fängslade eleverna och en dyrkan kan anas av det exotiska (grottor, 

sägner) och natursköna (solnedgång, utsikt). Besöksmålen kan sägas fick en större mening 

med berättelser och genom att uppleva landskapet kan man säga att naturen avmystifieras och 

vetenskapen istället kom att härska över folktrons väsen. Detta var de styrande på Gotland 

förmodligen mycket medvetna om då de i sin marknadsföring gärna spädde på det magiska 

epiteten. Gotland tedde sig förmodligen annorlunda, spännande, svenskt men ändå på något 

vis exotiskt, vilket annonskampanjer även idag bevittnar – Gotland, Landet annorlunda - En 

gång Gotland, alltid Gotland - Det magiska Gotland, är tre slogans från de senare åren. 

                                                 
130 Blom & Nilsson, 2005 s. 8. 
131 Emmelin, 1989, s. 138. 
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