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Abstract
This paper examines ethnonyms and social categorizations in Gotland, the biggest island
in Sweden. Since long Gotland has been a favorite summer destination. The interaction
between the many visitors that come to appreciate the island’s perceived remoteness,
endemism and archaism and the less than 60 000 islanders striving to keep up to modern
life expectancies, has petrified an old border between ’islander’ and ’mainlander’. Since
long, the notion of ’islander identity’ has been seen as growing out of the place and the
island condition. In recent years, however, the old categories have been reshaped in the
context of migration and ’multiculturality’. A new category is ’gute’, based on the
presumption of an original island status, has created a ’third space’, inhabited by people
of many origins that are neither islanders nor mainlanders. Thus not only local identity
categories have changed; also the notion of multiculturality has been spelled out in a radically different way compared to most urban centers in Sweden and other parts of
Northern Europe. The paper argues that these recent changes notwithstanding, the relation to place, to the island and island life, is still the core of belonging and identity in
Gotland.

Det sociala landskapet på Gotland
I den här artikeln diskuterar jag hur sociala
kategorier gestaltas, namnges och spelas ut
på Gotland, Sveriges största ö. Tanken är
att etnonymer, beteckningar för folk och
folkgrupper, är starkt laddade symboler för
identitet och tillhörighet och att förändringar av etnonymer därför kan antas
avspegla mer omfattande förändringar i
sociala och kulturella kategoriserings-
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system. Det är spår av sådana förändringar
som jag sökt på Gotland och som jag ska
diskutera i ljuset av min egen och andras
tidigare forskning om identitet, etnicitet,
kulturarv och öar.1
Hur organiseras det sociala landskapet
på Gotland? Låt oss ta statistiken först.
Gotland har en fast befolkning på drygt
57 000. Omkring 22 000 bor i Visby. 70%
är födda på ön. 25% är från fastlandet, de
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flesta från Stockholms län. Omkring 5% är
födda utomlands, och ca 11% har ’invandrarbakgrund’.2 De Gotlandsfödda är alltså i
majoritet på ön. Nästan alla andra antingen
är stockholmare eller ’invandrare’. De flesta
invandrare på Gotland kommer från
närliggande länder som Finland, Estland,
Tyskland, de har bott länge på ön och är väl
integrerade socialt och kulturellt. Gotlänningar har sedan lång tid varit fast förankrade i botten av svensk inkomststatistik.3
Arbetslösheten har tidigare varit hög, men
har under de senaste åren legat kring eller
under genomsnittet för landet. Tidigare var
Gotland jordbruksbygd. Idag är såväl jordbrukare och arbetare få, växer gör istället
den urbana medelklassen.
Vänder vi oss från statistiken till öbornas perspektiv så finner vi ett samhälle
ordnat i ett litet antal kategorier, på en
skala från ’vi’ till ’dem’ och från ’insiders’ till
’outsiders’. Näst familj och släkt är den
mest framträdande ’vi’-gruppen utan
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tvekan gotlänningar. Sedan åtminstone ett
par hundra år har den uppfattas som en
ursprunglig, etnisk kategori av öbor rotad i
ett lantligt förflutet. I enlighet med en form
av kulturnationalism byggd på föreställningar om ’blod och jord’, har det uppstått
ett ’ethnoscape’, dit du för att få tillträde
måste vara medlem, eller bli inbjuden av en
medlem, som i en VIP-klubb. Medlemskapet är genealogiskt, gotlänning är något
man föds till, eller gifter sig till. En konsekvens är att de drygt 21.000 gotlandsfödda
som bor på fastlandet och deras barn också
kan räkna sig som ’riktiga’ gotlänningar, när
de så vill. Många av dem upprätthåller
också täta förbindelser med släkt och
vänner på hemön, särskilt de omkring
10.000 gotlandsfödda som bor i Storstockholmsregionen. En andra konsekvens
är förstås att ett ganska stort och växande
antal bofasta inte utan vidare har kunnat
räknas som ’riktiga’ gotlänningar även om
de är födda på ön.
Den kategori som genom konstrastverkan upprättar och gör kategorin gotlänningar meningsfull är fastlänningar. Det är
en vid kategori, som principiellt omfattar
människor från hela den stora värld mellan
Nynäshamn och Kina som från gotländsk
horisont kallas ’fastlandet’. I praktiken rör
det sig dock till största delen om folk från
östra Sverige, synligast är i alla fall
’Stockholmare’ eller ’08-or’. Flest bland
fastlänningarna är den ständigt ökande
skaran av turister. De är svårräknade, men
man kan anta att det handlar om 600 000–
800 000 personer som gör besök på ön
under några hektiska sommarmånader.
Stor betydelse för livet på ön har sedan
länge också sommargotlänningarna (på
senare tid också kallade ’vinterfastlänningar’), en ganska stor grupp fastlänningar
och gotlandsfödda boende på fastlandet,
som år från år återkommer till sina
sommarhus runt om på ön. En särskilt
viktig roll spelar den lilla, men mycket

inflytelserika och i huvudsak stockholmsbaserade politiska, ekonomiska och intellektuella elit som varje år flyttar till sina
sommarhus på ön.

Spänningsfält och gränser
Under tidig medeltid var Gotland ’navet i
havet’ och Visby en centralort i Östersjöregionen. Sedan dess har ön varit fast
förankrad i först dansk och sedan svensk
periferi. Åtminstone sedan 1600-talet har
ön vänt ansiktet till det svenska fastlandet
och ryggen åt baltiska kusten. De båda
världskrigen och det kalla kriget som följde
gjorde Gotland till en av västvärldens mest
militariserade platser. I stort sett alla tidigare kontakter österut upphörde, varvid ön
från att ha legat längs en farled hamnade i
slutet av en återvändsgränd. Fram till
1990-talet har så gott som all trafik till och
från ön gått via det svenska fastlandet, den
större delen via stockholmsområdet. För
gotlänningar har varje längre resa börjat
med en överfart till fastlandet med båt eller
flyg. Avståndet, som bland öbor mest mäts
i överfartsminuter, har minskat de senaste
decennierna, men ännu är det vattnet
mellan ön och det svenska fastlandet som i
praktiken gett mening åt ’Östersjön’ och
själva öbelägenheten.
Följden av att den viktigaste vattendelaren för öborna är Östersjön, är en enkel
uppdelning i öbor och fastlänningar. Kring
öborna spinns föreställningar om en homogen befolkning, med stark naturgiven
samhörighet och gemenskap. Det får i sin
tur följden att skillnader kan förvisas till
bakgrunden, även när de hör till de mest
framträdande. Och skillnader, gränser,
finns det av många slag på ön. Sedan
gammalt har man dragit viktiga skiljelinjer
mellan sudergutar och nordergutar; mellan
ett arbetargotland, mestadels på norra och
södra delarna av ön och ett bondegotland
med säte på öns mitt; mellan de välmående

bönderna i de rika socknarna i mitten av ön
och de fattigare lantarbetarna i socknarna
däromkring. Därutöver finns förstås alltid
gränserna mellan yngre och äldre, kvinnor
och män, rika och fattiga, och så den alltid
tillgängliga, men inte särskilt dramatiserade
gränsen mellan svenskar och invandrare.
Sedan länge är ett av de viktigaste spänningsfälten på Gotland land-stad (Ronström 2008). Den medeltida ringmuren
runt Visby är en synlig och synnerligen
relevant gränsmarkör än idag. Eftersom
muren är vänd mot land har landsbygdsbor
gärna uppfattat staden innanför som en del
av fastlanden bortom havet, vilket ju också
från första början varit murens poäng. Trots
allt fler inflyttare från landsbygden till
Visbys växande ytterområden lever ännu
föreställningen att det är på landsbygden
gotlänningar och det gotländska finns, och
att det i stan bor mest fastlänningar som
pratar ’fastländske’. Så tycks det också vara,
inflyttarna från fastlandet, som numer
utgör en knapp tredjedel av alla öbor, bor
till största delen i Visby. Så sammanfaller
’gotlänningen’ med det rurala och ’fastlänningen’ med det urbana och moderna, ett
mönster som faller väl in i vitt spridda föreställningar om ön som isolerad och insulär,
i ordens bokstavliga och mer bildliga betydelser.
Gotlänningar finns alltså av många
slag. Den retoriskt föreskrivna gemenskapen är högst villkorlig. Vilka skillnader som
är relevanta beror på sammanhang och
situation. Men i praktiken tenderar alla
dessa skillnader ofta att underordnas ’Den
Stora Vattendelaren’ som skiljer ö-bor från
fastlänningar, vare sig de är från Stockholm, Köln eller Madagaskar. På flygplatsen i Visby kunde man förr se denna viktiga
gräns ta fysisk form i två postlådor på en
vägg vid entrén, den ena märkt ”Gotland”
och den andra ”Fastlandet”. Senare ersattes
de av postverkets lådor, den blå för Gotland
och den gula för resten. Idag är lådorna
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borta, men sättet att ordna världen i två
delar, när och fjärran, lokalt och globalt,
lever i högsta grad kvar. Samtidigt överskrids gränserna ständigt. Människor har
alltid rört sig kors och tvärs över Östersjön,
idag kanske mer än någonsin. Antalet
resande till och från ön har konstant ökat
de senaste decennierna och närmar sig
numer 2 miljoner årligen.4 En del befinner
sig närmast i ett tillstånd av migrationism:
dagspendlarna, veckopendlarna, studenterna, konferensfolket, sommargotlänningarna, tidigare också alla soldaterna. Många
öbor har egna erfarenheter av långresor och
vistelser i främmande länder, deras horisonter är ofta allt annat än lokala. Inflödet
utifrån är i själva verket en kontinuerlig
faktor i livet på Gotland så långt tillbaka vi
överhuvudtaget kan se.
Gränsen mot fastlandet görs ständigt
närvarande genom all passage över den.
Föreställningarna om den avlägsna, isolerade och magiska ön, där tiden går långsammare och livet levs lugnare, skapas och
upprätthålls i samspel med alla besökare.
Gränsens funktion är att skapa en föreställning om avskildhet, som kan ligga till grund
för identitetsgrundande känslor av egenart
och samhörighet av två ganska olika slag.
En är en framträdande stolthet över det
egna, parad med en självständig och ibland
självtillräcklig attityd. Den andra är en
känsla av att befinna sig i underläge: de där
uppe, vi här nere. Många inflyttade har
länge delat en känsla av ett oöverkomligt
utanförskap: ”Gotlänning kan man inte bli,
det föds man till.” Samtidigt har många
infödda delat en känsla av mindervärde och
underordning. Makten har alltid kommit
utifrån. Vid slutet av förra seklet var de
flesta chefer i privat näringsliv, landsting,
länsstyrelse och andra myndigheter inflyttade, i synnerhet från Stockholm. Ett
undantag är kommunen, där fler är gotlänningar.5 Stolthet och underläge – så kan en
bit av den framträdande ambivalensen i
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öbornas förhållande såväl till Gotland som
till fastlandet uttryckas.
En intressant konsekvens av att den
mest relevanta gränsen på ön går mellan ön
och fastlandet är att ’invandrare’ och ’svenskar’ tenderar att spelas ned såväl i social
praxis som i offentlig retorik. Det finns
flera skäl till att de drygt 6300 personerna
med ’invandrarbakgrund’ generellt sett inte
är särskilt synliga som ’invandrare’ på
Gotland. Ett är att många kommer från
närliggande länder och att de immigrerat
som individer och inte i grupp, ett annat
att många är väl integrerade i det
gotländska samhället. Viktigt är också att
deras möjligheter att synliggöra sina
ursprung och sina kulturella identiteter i
praktiken är små, av brist på resurser som
’etniska varor’, expressiva specialister, och
på arenor och sammanhang där man kan
och bör framträda som ’invandrare’
(Lundberg, Malm & Ronström 2000:
96–111). Men ett viktigare skäl är nog
ändå gränsen mellan ’svenskar’ och
’invandrare’ i vardaglig interaktion så ofta
överskuggas av den mellan öbor och fastlänningar. Infödda och invandrade öbor
finner sig inte sällan på samma sida i relation till de många besökande fastlänningarna. Omvänt för öborna ofta samman
besökande till några få vida och ganska
oproblematiska kategorier, sommargotlänningar, turister och fastlänningar.

Öar och det förflutna
Öar utgör knappt 1,5% av jordens yta,
men på dem ligger en tiondel av
UNESCOs alla världsarv (Baldacchino
2005). Hur kommer det sig att kulturarv,
historia, världsarv, alla möjliga slags tillbakablickande representationer, ter sig så
självklara på öar? Ett svar är att i samma
takt som storstäder på fastlanden stöpts om
som alltmer postmoderna, globaliserade
och mångkulturella, så har öar producerats

som allt mer avlägsna, autentiska och
gammaldags. På samma sätt som ’det
moderna’ skapade ’tradition’ som sin egen
kontrastiva spegelbild (Eriksen 1993,
1995), så skapar senmoderna samhällen en
ny typ av mytisk geografi (Eliade 1964),
med nya slags kontrastiva spegelbilder. Till
de tydligast utmejslade hör öar och världsarv/kulturarv (Ronström 2008). Kombinationen är särskilt effektiv, för såväl kulturarvifiering och öande framställer tydligt
avgränsade objekt med framträdande särprägel och rik historia. ”Today’s craze for
islands resembles our passion for heritage –
ancient sites and monuments, roots and
genealogy, vintage cars and bygones.
Nostalgia works best on an island.” skriver
David Lowenthal (2004:2).
Från att ha varit passager, knutpunkter
i den europeiska världens centra, inte olikt
dagens stora flygplatser, så har den Europeiska ö-världen sedan 1700-talet förvandlats till utflyktsmål i slutet av återvändsgränder. Öarna har öats genom att
förflyttas till en avlägsen och perifer plats i
det förflutna, eller från det förflutna, därför
också en perfekt plats för nyproduktion av
olika slags förflutenheter (Edmond &
Smith 2003; Gillis 2001, 2003, 2004;
Ronström 2004). Produktionen av senmodern urban mångkulturalitet på vissa slags
platser, som storstaden, och den omfattande produktionen av insularitet och
’gamla goda tider’ på andra platser, som
avlägsna öar och världsarv, kan förstås som
två sidor av samma mynt, som genom
kontrastverkan upprättar varandra.
Ännu ett svar på varför öar och förflutenhet går så bra ihop är att vår värld
numer är full av människor som vill bevara
lämningar av andras levnadssätt (Klein
1997:21). Inte minst gäller det marginaliserade platser som öar. Det största intresset
för bevarandet av lokal kultur och historia
har inte sällan inflyttare av olika slag.
Många återvändare tycks hysa en speciell

förkärlek för lokal historia, inte sällan just
den historia som de i sin ungdom varit
ivriga att lämna bakom sig (jfr Lowenthal
2004:3). Gotland, Åland och Ösel hör till
de ösamhällen som lockat en växande skara
inflyttare med drömmar om ett enklare och
mindre stressigt liv, närmare naturen, med
mer värme och gemenskap. En del av dessa
kan av öbor beskrivas som ’wannabees’, ’ökramare’, personer som med särskilt stor
energi omfamnar lokala seder och särdrag.
Deras uppskattning av platsen de flyttat till
bygger på en distans i tid och rum, som
ofta gör dem blinda för lokalbefolkningens
vardagsbekymmer (Ronström 2008; jfr
Gustafsson 2002; Sandström 2005).
Gotland har sedan länge ett välutvecklat turistlandskap. Under 1900-talets sista
decennier lanserades ön som ’landet annorlunda’, ’nästan utomlands’. Under 2000talets första år blev det nya varumärket
’Magiska Gotland’: ”Östersjöregionens
mest kreativa och magiska plats, präglad av
närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust”
med nyckelord som öppet, gästfritt, sol,
bad, sommar, hav, ö, semester, Visby, ringmur, exotiskt. Under samma period har
turistlandskapet kompletterats med ett alltmer elaborerat historielandskap: på få platser har kulturarv producerats med sådan
fermitet som på Gotland under de senaste
decennierna. Turism och historia, sammanfogade till kulturarv och världsarv, framställs nu ofta som den enda vägen till överlevnad för gotlänningarna. Det har medfört
att alltfler öbor blivit indragna i lanseringen
av den för turistindustrin så viktiga bilden
av dem själva som avlägsna och annorlunda, samtidigt som de kämpar mot de
föreställningar om efterblivenhet och
underlägsenhet som följer med.

Nya tider, nya öbor
En av de konsekvenser det omfattande ’öandet’ och produktionen av turistlandskap,
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kulturarv och världsarv fått på Gotland, är
att den tidigare ganska okomplicerade kartan
över det sociala och kulturella landskapet på
senare tid komplicerats genom etablerandet
av en nygammal etnonym, ’gute’.
Vad vanligt folk på Gotland kallat sig i
äldre tid vet vi i stort sett inget om. I
Gutalagen, en handskrift från 1200-talet,
handlar det om ’gutar’ och ’gutland’, så
också i det tillägg som kallas ”Gutasagan”
(Wessén & Holmbäck 1943). I Strelows
Cronica Guthilandorum från 1633 används ”Guthilandske” och ”Guthilender”
(Strelow 1633; Jfr Snöbohm 1871: 366).
’Gotlänning’ är belagt i skrift 1687
(Hadorph 1687) och från denna tid tycks
’gotlänning’ vara den vedertagna etnonymen.
Under 1800-talets början växer sig
götiska idéer starka i Uppsala. Under sin
studenttid där på 1830-talet inspireras
gotlänningen Per Arvid Säve av ett föredrag
av historieprofessorn och skalden Erik
Gustaf Geijer. 40 år senare skriver han om
denna tid: ”jag kände mig för lifvet ännu
mer dragen till folket samt kallad att efter
bästa förmåga hopsamla och teckna de flygtande skepnaderna af Gutarnas hänsvunna
eller ännu dröjande folklif ” (Bjersby
1964:82). 1842 tar hans yngre bror Carl
Säve upp studier i nordiska språk i Uppsala,
starkt uppmuntrad av Per Arvid, som i brev
till Carl i Uppsala skriver omväxlande om
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”vårt gamla Guta-språk”, ”Gotlandsidiomet” och ”Gotlandsspråket” (Bjersby
1964: 87 ff ). Influerad av Per-Arvid och de
göticistiska strömningarna i Uppsala
bestämmer sig Carl Säve för att i sin
avhandling från 1859 införa termen
’Gutniska’, ”såsom man för korthetens
skull kunde benämna Forngotländskan”,
och sammansättningarna ’guta-lag’, ’gutasaga’ och ’gutamål’ (Säve 1859:IV).
Under decennierna som följer kan vi se
ett tydligt mönster i texter om Gotland.
Om forna tider skrivs ofta ’gutar’ och ’gutniska’, liksom i arkaiserande och högstämt
tal. Därutöver heter det regelmässigt ’gotlänningar’ och ’gotländska’.6 Så gott som
alla dessa belägg är röster utifrån eller ovanifrån, eller både och, som i generella termer
beskriver Gotland och dess inbyggare. Vad
folk på Gotland själva kallat sig är svårare
att avgöra. Någon slutsats kan vi dock dra
av att tidningen Gotlänningen grundades
1884; att den stora samlingen av låtar från
Gotland insamlad från 1860-talet och
framåt fick namnet Gotlandstoner (Fredin
2004, Ronström & Ramsten 2004); och att
gute/gutar/gutamål saknas i Herbert
Gustavssons ordbok över Laumålet (Klintberg & Gustavson 1972–1986).
Under 1900-talet ser vi samma sak: om
inbyggarna på Gotland i äldre tid och i
högstämt och arkaiserande tal heter det
regelmässigt ’gutar’, gutnisk/a, men i andra
sammanhang lika regelmässigt ’gotlänningar’ och ’gotländska’.7 Typisk är ”Boken
om Gotland” (1945), en minnesskrift
”med anledning av Gotlands återförening
med Sverige genom freden i Brömsebro
den 13 augusti 1645”. I det inledande
kapitlet ”Fosterön” skriver Erik Nylander:
”Det rent gutniska är något säreget,
ursprungligt och oförstörbart.” I texten
växlar sedan ’gotlänningen’ med ’gutafolket’ och ’de gotländska bönderna’. I den
följande artikeln, ”Natur och kultur i det
gotländska landskapet”, av Bengt Petters-

son, är diskursen redan en annan, där heter
det genomgående ’gotländsk’, ’gotlänning’.
På 1970-talet möter vi ’gute’ i nya
sammanhang. Tydliga exempel är beteckningen ’gutefår’, som skapas 1973 för de
speciella gotländska behornade utegångsfåren, dragspelsklubben ”Gutebälgarna”
1977, samlingen ”Gutavisor” 1978, ”Gutebollen”, en cocosboll skapad 1984, och
utgåvan av Beowulf som ”gutarnas nationalepos” 1992.8 I början av 1970-talet skapar
Visbybon och bildläraren Nisse Hammarström sin figur ”Guta-Jaken”, inspirerad av
de kända bilderna ”Uncle Sam wants you”
och ”American Gothic” av Grant Wood.9
Här handlar det tydligt om ett helt nytt
politiskt sammanhang, där framhävandet av
det genuint gotländska på ett självironiskt
och radikalt utmanade sätt ställs mot något
uppifrån och utifrån, något fastländskt.

Från 1970-talet och framåt används
’gute’ fortsatt om Gotlands äldsta inbyggare, i högstämt och arkaiserande tal om
öborna som kollektiv, och i vad som ser ut
som en delvis ny användning, om personer
födda på Gotland, av gotländsk börd, i
motsättning till fastlänningar, turister och
inflyttare. Ett typiskt drag är att ’gute’
används av andra än dem som åsyftas. Det
är högt utbildade och stadsbor som uttalar
sig om bönder, och det är fastlänningar
eller inflyttare från fastlandet som skriver
om öbor. Själva tycks folk på Gotland
sällan ha använt etnonymen ’gute’, utom i
sammansättningarna ’sudergute’, ’nordergute’ och’urgute’, och då ofta i ett distanserat, ironiserande eller skämtsamt modus.10
Också bland de inflyttade och infödda
skolungdomar och vuxna jag intervjuat för
den här studien används ’gute’ sällan, och
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då med tydlig distans, i pluralis och om
andra. Den typiske guten beskrivs som en
medelålders eller äldre man, klädd som en
bonde och som talar ’flatt’ på dialekt eller
’gutamål’, och som lever ett traditionellt
gammaldags liv, hyllar gamla gotländska
traditioner, är inte så lite stolt, envis och
självständig och med särskild ursprunglighet och autenticitet i kraft av att vara öbo i
tredje, femte, sjunde eller till och med
tionde generationen. Den kvinnliga motsvarigheten, betydligt vagare i konturerna,
beskrivs som en äldre kvinna, i förkläde och
huckle eller med hårknut.

Två etnonymer
Under de senaste decennierna har såväl ’gotlänning’ som ’gute’ fått fler betydelser och
användningsområden. ”Gute kan jag aldrig
bli, men gotlänning”, säger Sven-Bernhard
Fast, ny biskop 2011 för Visby stift, i en
intervju i Kyrkans tidning (2011-01-05). På
en diskussionssajt menar en anonym insändare att ”det är skillnad på att vara gotlänning och gute. Gotlänning kan vilken
stockholmare som helst bli genom att flytta
dit. Gutar anspelar däremot på generationsled, jag tror tre i detta fall.”11 Det är en
vanlig tanke som fått vid spridning på
senare tid och som också går igen i mina
intervjuer: gotlänning är vem som helst som
är bofast och skattskriven på ön, men gute
är bara den som har blodsband bakåt, i tre,
fem eller sju generationer eller till och med
tio generationer.12 Men liksom tidigare är
det i de allra flesta fall andra än dem som
själva åsyftas som för pennan. Själva kallar
sig de som här pekas ut som gutar också
fortsatt gotlänningar. Medan ’gotlänning’
alltså är en etnonym som både gamla och
nya öbor kan använda om sig själva, så är
’gute’ oftast använt av fastlänningar och
inflyttare om infödda gotlänningar. Om
infödda öbor alls använder ’gute’, så är det
fortsatt mest i ett självironiskt, distanserat
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och skämtsamt modus, ibland med en politisk undertext som vill göra skillnad mellan
inflyttare och ”vi som var här först”.
Etablerandet av etnonymen ’gute’ ledde
alltså att ’gotlänning’ fick en ny innebörd:
fastboende på ön, men varken ursprunglig
öbo eller fastlänning. Det innebar en dubbel
förändring i uppfattningarna om social
identitet på ön. Å ena sidan förändrades
’gotlänning’ från en medfödd, essentialistisk
kategori till en baserad på frivilligt val, därigenom från stängd och exklusiv till öppen
och inklusiv. Resultatet är att idag kan i stort
sett vem som helst som är skattskriven och
levt tillräckligt länge på ön kan kallas gotlänning. Men å andra sidan blev ’gute’ en mer
exklusiv, ursprunglig och essentialistisk kategori än tidigare versioner av ursprungliga
öbor. Båda markerar en särskild tillhörighet
till ön, men med olika grad av behörighet
och rättighet till den. Till ’gute’ har kopplats
en kulturnationalistisk ”blut und boden”idé, där rätten till platsen kommer ur blodsband över flera generationer, medan ’gotlänning’ kopplats till en stats- eller medborgarnationalism, där rätten till platsen grundar
sig i medborgarskapet, symboliserad av
skattskrivningen på ön.

Ett nytt landskap
Utvecklingen på Gotland kan förstås som
en följd av djupgående globala ekonomiska
och strukturella förändringar som tog sin
början under decennierna efter andra
världskriget och som accelererade under
2000-talets sista decennier. Till resultaten
hör snabba demografiska förändringar och
nya sätt att kategorisera och organisera
befolkningen på ön. Efter andra världskriget och fram till 1950 hade Gotland
knappt 60 000 invånare. Därefter började
befolkningen minska. Till 1963 hade 8 455
personer lämnat ön.13 För dem fanns ingen
framtid på ön, möjligheterna till utbildning
och arbete var små, för att inte säga obefint-

liga. Under 1960-talet stabiliserades befolkningssiffrorna, till vilket särskilt LM
Ericssons nya Visbyfabrik bidrog. Från
mitten av 1970-talet och till 1990-talets
sista år ökade befolkningen stadigt. 2004
bodde drygt 57 500 personer på ön, ca
0,6% av Sveriges befolkning.
Det Gotland som på 1950-talet såg
befolkningen sjunka var i grunden annorlunda än det Gotland som från 1970-talet
fick se befolkningen öka igen. Det gamla
Gotland var en värld byggd kring en
mängd, små och självständiga socknar,
under 1900-talets första hälft omdöpta till
kommuner. 1952, vid tiden för Den Stora
Utflyttningens början, slogs de 92 småkommunerna samman till 13 större och
1971 till en enda. Det nya Gotland byggdes kring denna nya enhet och blev till en
unik slags plats, den enda i Sverige där alla
slags administrativa gränser sammanfaller:
Gotland är ett landskap, ett militärområde,
ett län, en kommun, ett stift, har en
kommundirektör, en landshövding och en
biskop osv. Visby blev ett självklart centrum, med så gott som all förvaltning,
utbildning, handel och en allt större befolkning. Till den gamla världen hörde en rad
symboliska representationer, en hel föreställningsvärld som höll fram socknarna
och landsbygden som centrala. I det nya
Gotland blev denna föreställningsvärld alltmer obsolet. Kommunen, med säte i stan,
ersatte socknarna inte bara som administrativ, utan också som symbolisk basenhet.
Det gamla Gotland var mycket ruralt.
Långt fler än i övriga Sverige bodde och
arbetade på landsbygden. Inflyttningen till
tätorterna gick betydligt långsammare än
på andra håll i landet. Det nya Gotland
föddes ur en snabb urbanisering. Den Stora
Utflyttningen var en rörelse från landsbygd
till tätort som fortsatte vidare till fastlandet.
Mellan 1950 och 1972 ökade Visbys
befolkning med 5006 personer eller 34%,
de flesta unga vuxna med barn, eller gamla.

Men ännu 1973 bodde 48,4 % av befolkningen på landet, mot 19% i resten av
Sverige. En undersökning från mitten av
1960-talet om flyttmotiven visade att
utflyttarna var unga vuxna med landsbygdsbakgrund som sökte arbete och
utbildning och som ville bort från isoleringen på ön. De som istället flyttade till ön
lockades av natur och klimat (40%), arbete
(31%), släkt och vänner (20%) samt ”öns
kulturhistoriska särart” (19%). En tredjedel
av inflyttarna var födda på ön, resten kom i
huvudsak från Mälarregionen och Götaland.14 Den övervägande delen av dem slog
sig ner i Visby. Det gamla Gotland befolkades av jordbrukare, hantverkare och arbetare. Antalet tjänstemän, lärare, läkare,
handelsmän var litet. I det nya Gotland
växte den urbana medelklassen snabbt. Nya
områden växte upp i Visbys utkanter.
Det är i dessa stora demografiska
förändringar, med urbanisering och gentrifiering som följd, som ett nytt socialt landskap växer fram. Gotland, och i synnerhet
Visby, befolkades från 1970-talet och framåt
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alltmer av människor med storstadserfarenheter. En mängd olika satsningar bidrog till
att skapa arbetsmarknad för nya yrkesgrupper på ön.15 De nya stadsborna ser på sin
omvärld med andra ögon än den tidigare
befolkningen. Öläget lockar snarare än
stöter bort dem. Som fastlänningar är inflyttarna inte bara utestängda från ”det gamla
gotländska bondesamhället”, utan i brist på
blodsband också exkluderade från kategorin
’gotlänningar’. Hemlösa i det gamla traditions-landskapet iscensätter de en urban
rekonstruktion och skapar ett nytt estetiskt
program som inte utestänger dem, utan
tvärtom placerar dem själva i centrum
(Ronström 2005). Det är dessa nytillkomna
som transformerar stadens ansikte och framställer Världsarvet Hansestaden Visby som
symbolisk minnesplats och varumärke för en
ny klass, en ny tid, en ny värld (Ronström
2008). Varumärket, med en bit av innerstadens centrala delar som logo, bygger varken
på bönder eller arbetare i ett förflutet
Sverige, eller på den etniska mångfalden i ett
framväxande ”mångkulturellt Sverige”, utan
på kulturarv och en vagt tidlös medeltid.
Visby innerstad laddas med dubbla äktheter,
den mytiska öns och den mytiska medeltidens. Om förut det ’riktiga Gotland’ fanns
på landsbygden, så flyttar det nu till stan.16
Genom att länka samman geografi,
kultur och identitet blir det möjligt att ’ta
plats’ och kräva rätt såväl till platsen som
till representationerna av platsen (Cresswell
2004: 27–29). Och med förflyttningen av
representationerna av det riktiga Gotland
från ruralt till urbant följde en ny uppfattning av vad en gotlänning är, från en byggd
på essentialism och blodsband, till en
byggd på frivilligt val. Men själva idén om
blodsband och jordsband förändrades inte,
vilket ledde till att det uppstod ett problem:
om vem som vill kan bli gotlänning, vad
ska då de ursprungliga, infödda öborna
kallas? ’Gute’ blev svaret, med en nygammal och tillbakablickande term.
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Modernitet, avlägsenhet och isolering
En vanlig idé är att ’det moderna’ är ojämnt
fördelat över världen. I storstäder går
utvecklingen allt fortare, så att allt som är
fast till slut förflyktigas. Ju mer avlägsen
och perifer en plats är, desto mindre av ’det
moderna’, men desto mer av ursprunglighet och autenticitet. Därav följer att kulturer bevaras bäst på avlägsna, väl avgränsade
och insulära platser, som lantliga byar eller
öar. Det är en idé som fick stark förankring
bland kulturforskare från andra halvan av
1800-talet. Ett resultat är begreppet ’reliktområde’, platser där saker antas ha förblivit
vad de är och bör vara, gammaldags,
ursprungliga, autentiska, opåverkade av
moderna tider. Öar kom tidigt att uppfattas som reliktområden par excellence. I
kraft av sin uppfattade avlägsenhet och
förmodade isolering kom de att stå modell
för världen som den tänktes en gång ha
varit, och i enlighet med modellen kom
också andra, icke vattenomflutna, platser
att ’öas’, tillskrivas samma slags principiella
avgränsbarhet, avlägsenhet, isolering, ursprunglighet och särprägel (Ronström
2012a,b).
En annan utbredd idé är att avlägsenhet
består av avstånd i rum och tid i lagom
proportioner. Att resa till avlägsna, ’öade’
platser har en given riktning. Den rumsliga
förflyttningen bortåt i rummet sammanfaller med en rörelse bakåt i tiden, precis som
förflyttningar i andra riktningen sammanfaller med en rörelse framåt i tid. Det är
sammankopplingen av öar med avlägsenhet, avgränsbarhet och isolering som gjort
dem till särskilt bra platser att projicera
föreställningar om lokalt särpräglade
mikrokosmos på, små versioner av stora
världen, präglade av arkaism – konservatism, ålderdomlighet, efterblivenhet – och
endemism – isolering, inavel och inskränkthet. I den senmoderna världen har
öar tilldelats en allt viktigare roll som platser för drömmar om det förflutna, portar

till historien, reservat för det ursprungliga
och naturliga, och dessutom som ’singularitetens emblem’, antipoder till den urbana
senmodernitetens mångkultur. Öar är en
del av den växande arkipelag av exotiska
och annorlunda platser som produceras av
upplevelse- och kulturarvsindustrin för att
vara allt vad dagens urbana centra inte är.
På få platser har geografi, kultur och identitet kopplats starkare samman än på öar,
de är ”intimately bound up with place”
(Feintuch 2006). Öar är inte bara bitar av
land som omges av vatten, de utgör en arkipelag av kraftfulla metaforer, myter och
idéer i Västerlandets mytiska geografi eller
geosofi.17
Det finns en slående likhet mellan idén
om ’ön’ och det moderna kulturbegreppet,
vilket till dels beror på att idén om ’kulturer’ modellerats på öar och öbor. Om öar är
prototypiska ’kulturer’ och öbor ett prototypiskt ’folk’, så är kulturer också öar och
dess invånare ’öbor’. Mitt argument i den
här artikeln är att sammankopplingen
mellan idén om kulturer, etnicitet, folkgrupper och det avgränsade, avlägsna, arkaiska och endemiska har gjort öar och öbor,
öighet och insularitet till en konstituerande
del av den västerländska modernitetens
mytiska geografi, och en likaledes konstituerande del av karterandet av dess kulturella
identiteter, centra och periferier. De krafter
som tillskrivs öar, eller med ett senmodernt
språkbruk, deras agens, är omfattande och
starka. På öar kan därför uppstå speciella
sätt att formatera banden mellan människor och plats och speciella sätt att organisera social och kulturell mångfald.
Vad exemplet Gotland visar är hur
gamla essentialistiska idéer om folkets,
språkets och kulturens enhetlighet och
djupa historiska rötter är starkt levande och
funktionella också i det senmoderna,
mångkulturella Sverige. Exemplet pekar på
hur sådana idéer sätts i spel av folk i rörelse,
och hur de i en process som träffande

benämnts ’altercasting’ (Lange & Westin
1981) projiceras på öbor, som framställs
som statiska, isolerade och insulära, särskilt
bundna till sin plats. Därigenom produceras och reproduceras om igen ön som ett
reservat för idéer om det ursprungliga och
autentiska, det avlägsna, arkaiska och endemiska. Det är i en sådan kontext som jag
menar att förändringarna av etnonymer
och kategoriseringar av ’vi och dom’ på
Gotland kan förstås.

Nätsidor
http://www.gotland.net/sv/bo-leva/ arkiv/
2008/204855-i-medelinkomstpa-gotland.
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Regi
onal-statistik/Alla-lan/Gotlandslan/?var=8946
http://www.gotland.net/sv/resor/sa-blevgotlandsresandet-ar-2011
http://www.gutefar.se/;
http://www.gutebollen.se/gutebollen.asp;
http://www.guteinfo.com/?id=3148
http://www.gotlandsgenealoger.se/
http://www.medeltidshotellet.se/fakta_om
_gotland.html.
http://www.guteinfo.com/?id=3424

Noter
1. De metodiska och teoretiska utgångspunkterna
utvecklas och diskuteras ingående i Daun & Ehn
1988; Ehn et al 1993; Lundberg & Malm &
Ronström 2000; Ronström 1988, 1989, 1992,
1993, 2004, 2005, 2008, 2012a, b.
2. 31 december 2010 hade Gotland 57 269 invånare. Därav var 2704 utrikes födda, 618 födda i
Sverige med båda föräldrarna utrikes födda,
3010 födda i Sverige med den ene föräldern utrikes född och den andre född i Sverige.
Sammantaget hade 6332, eller 11% ”utländsk
bakgrund”, medan 50937, eller 89% var födda i
Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige (Epost från Inge Göransson, Enheten för befolkningsstatistik, Avdelningen för befolkning och
välfärd, Statistiska centralbyrån). Gotland tillhör
en stor klunga av kommuner i lägre delen av
mitten av den svenska invandrarstatistiken.
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3. 2007 låg Gotlands kommun på plats 244 i den
svenska kommunala inkomstligan. 2010 hade
Gotland lägst medelinkomst bland Sveriges 21
län. (Regional statistik, senast nedladdad 18 juni
2012)
4. Ca 1,6 miljoner reser med färja, 340 000 med
flyg (2011) och 65 000 med kryssningsfartyg
(2008) (http://www.gotland.net/sv/resor/sablev-gotlandsresandet-ar-2011; Gilbertsson
2008:2).
5. Enligt en undersökning presenterad i Gotlands
radio 25/3 1997.
6. I Snöbohm (1897: 97ff ) används om de första
inbyggarna ”Gutafolket”, Gotland, ”gutasagan”,
uttryck som hämtas direkt från Säves ”Gutniska
urkunder (1859). Regelmässigt skriver
Snöbohm ”gutar” om äldsta tid, medan avsnitten om medeltid växlar mellan gutar och gotlänningar. I avsnitt om senare tider använder
Snöbohm övervägande gotlänningar, gotländsk.
I tillägget om ”lynne, seder, sägner och lekar”
skriver han gotländsk, gotlänning i ett antal
sammansättningar.
7. Ett uppsving för ’’gute’ verkar komma på 1940talet. I nottrycket ”Gutarnas ö” är bilden daterad
till 1932, kanske är den gjord till ändamålet? I
Svenska Turistföreningens årsskrift 1940 skriver
dåvarande biskopen i Visby, Torsten Ysander, i
kapitlet ”Gotland i våra hjärtan” om ”gotlänningen” och ”det gutniska landskapet” (s 25),
”gutarnes arv” (s 26) Typiskt är (s 27) ”En
gotlänning…” och i nästa mening ”när en
gutnisk odalman”. I samma bok skriver Theodor
Erlandsson i kapitlet ”Bondeåret. Gammaldags
gotländskt arbetsliv” rakt igenom ”gotlänningar”
”gotlänningen”. ”Den bekanta gamla gotlandsvisan” kallas Gamblä Valu (228) och ”den
gotländska allmogen” (s 240) Bildtexterna däremot, som tycks vara skrivna av annan hand,
förmodligen redaktören Gösta Lundqvist, har
genomgående ”gutar”, ”guten”, om människorna och ”gotländsk” tex om lövängar.
”Varpkastning är den gotländska idrotten framför andra, övad från barnsben av snart sagt varje
gute” (s 236). 1945 bildades ”Gutamålsgillet” av
tio personer som ville göra något för att det ”hos
deras landsmän skulle inpräntas kunskapen om
och förfarenheten i deras fäders tungomål, det
ock gutamålet kallas”.
8. http://www.gutefar.se/; Pettersson & Bjersby
1978, 1988; http://www.gutebollen.se/gutebollen.asp; Gannholm 1992. Under samma tid
etableras också en del nya sammansättningar
med som ”Gotlandsdricke” (Salomonsson 1979)
och ”Gotlandshus”.
9. Muntlig uppgift från sonen Björn Hammarström
10. I fackförbundet Unionens medlemstidning
Kollega (10 jan 2011) säger Mats Ekeroth ”Jag är
gotlänning och urgute”, i tydlig avsikt att förtyd-
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

liga och förstärka sin hemhörighet på ön. Ett
undantag är Bengt Enderborgs språkbruk. På sin
sajt ”Guteinfo.se” skriver han ”Vårt folkslag
kallar sig själva gutar fastän fastlandssvenskar i
många, många år har försökt införa beteckningen gotlänningar.”
http://www.guteinfo.com/?id=3148
På samma diskussionsajt, Flashback forum, skriver en annan person: ”En gute är en gotlänning
med stamtavla, där båda föräldrarna och deras
föräldrar är gotlänningar. En gotlänning borde
vara en person som är mantalsskriven på ön,
men tydligen så görs det skillnad på om personen lagt sig till med gotländsk dialekt eller ej.”
Gotlands Genealogiska Förening skriver att man
allmänt på ön säger ”att man är en ’urgute’ om
man har rötter på ön i fem generationer”
(http://www.gotlandsgenealoger.se/,
senast
nedladddad 19 juni 2012). På sajten för medeltidshotellet i Visby står: ”På Gotland talas det
gotländska, fårömål eller närmål, vissa pratar
stockholmska. En gotlänning kan vara inflyttad
från fastlandet men en infödd gotlänning är
gute. Det sägs att en minst 10 generationer äkta
gute har en extra svanskota. Troligtvis ett ö-fenomen.” http://www.medeltidshotellet.se /fakta_
om_gotland.html. Bengt Enderborg skriver:
”Emellanåt hör man folk/fårskallar säga att för
att man skall vara en riktig gute så måste man ha
tre led av gutar bakom sig. Jag tror att påfundet
om tre led kommer från Gutalagen (1200-talet)
ty där sägs i bestämmelserna om arv (Af allum
lutnum) i §14: ”Ingen oäkta son kan göra sig
god till arv, utom i det fall att han har äkta
gotländsk både fader och moder, och han styrke
då med skrift i ättarskrå, att tre efter varandra
äro alla gotländska”. Fåkunnigt folk kan förstås
utifrån detta dra slutsatsen att äkta gutar har tre
generationer gutar bakom sig. Men det är fel.
Bestämmelsen i Gutelagen är en arvsregel och
har faktiskt inte ett smack att göra med vad som
konstituerar en riktig gute. En riktig gute är en
som bor och trivs på Gotland, oavsett var i världen han eller hon är född.” http://www.guteinfo.com/?id=3424
Österberg 1966:38. Större delen av befolkningsminskningen från 1950 och framåt berodde på
utflyttningen av unga i ”typisk föräldraålder”.
Befolkning 1973: 7, 11
Undersökning av motiven för flyttningarna till
och från Gotland 1968:15
Ett exempel är Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar, som under en lång följd av
år sysselsatte inte bara ett antal arkeologer, utan
också arbetslösa och deras arbetsförmedlare.
Också modellen för ”det goda livet” har urbaniserats. Om förut soldyrkande sommargäster
hade stränder och campingplatser som bas och
tog sig till stan för att handla under regniga
dagar, så är det numer lika vanligt att de upprät-

tar basläger i stan och beger sig till stränder och
campingplatser när solen lyser.
17. John Kirtland Wrights begrepp ’geosofi’ står för
äldre tiders metafysiskt inspirerade världsuppfattningar, för att skilja dem från senare tiders
fysiska geografi (Gillis 2004:17)
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