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Anders Gustavsson 2013. Resident Populace
and Summer Holiday Visitors. Cultural
Contacts between Harmony and Conflict in
Nordic Coastal Regions. Oslo, Novus Press.
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Anmeldt av Ole Marius Hylland
Anders Gustavsson har gjennom mange år
forsket på og dokumentert utviklingen av
turisme i nordiske grense- og kystregioner.
Han har særlig konsentrert seg om
Bohuslän-regionen, hvor turismen har vært
betydelig i mer enn hundre år – først med
tilreisende svensker fra øvre sosiale lag, og i
senere år med store kontingenter av nordmenn. Boka Resident Populace and Summer
Holiday Visitors samler noen av Gustavssons analyser av nordisk kystturisme.
Innledningen viser at boka særlig er motivert av et ønske om å gjøre disse analysene
tilgjengelige for et engelskspråklig publikum.
Boka består primært av tre ulike case: 1)
en analyse av forholdet mellom lokalbefolkning og turister i Bohuslän fra 1880årene til 1970-årene og av turismens utvikling i samme periode, 2) en analyse av
forholdet mellom lokalbefolkning og turister i skjærgården ved Borgå i Finland, og 3)
en analyse av norsk turisme i Bohuslän fra
2000 og fremover. I tillegg til disse tre
casene gjengis også et opponentinnlegg til
en svensk avhandling om turisme i Portugal.
Gustavsson har dialog, kontakt og
mulige konflikter mellom fastboende og
tilreisende som et overordnet tema for
boka. Dette gjelder både for den tidlige
turismefasen, der hvitkledde byboere
puster inn helsebringende sjøluft, for perioder med omfattende kjøp av ferieboliger
og for de siste tiårenes omfangsrike
camping- og båtturisme. Gustavsson viser
at friksjon mellom de som lever av eller ved
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havet og de som oppsøker det for sin egen
avslapnings del er et nokså permanent
fenomen. Samtidig varierer både årsakene
til og styrken på denne friksjonen gjennom
turismens ulike perioder. I en tidlig periode
var det pietistiske kystbeboeres forhold til
søndagen som var en kilde til mishag
mellom tilreisende og fastboende. Senere
har byturistenes og etter hvert nordmenns
oppkjøp av ferieboliger blitt vurdert som en
mulig trussel mot lokalmiljøer. Selv om et
visst konfliktpotensial mellom fastboende
og tilreisende kan se ut til å være en turistisk naturlov, viser Gustavsson også at det
f.eks. mellom den finske og den svenske
skjærgården er tydelige forskjeller i hvordan
dette arter seg. Gustavsson gir plausible
forklaringer både på disse forskjellene og til
de historiske utviklingstrekkene som preger
særlig Bohuslänturismen. Han dokumenterer både utvikling og enkeltperioder på en
stort sett solid måte.
Etter min vurdering er det likevel et par
vesentlige svakheter ved boka. Det dreier
seg på den ene siden om faglig forankring
og perspektiver og på den andre siden om
redaksjonelle valg. Innledningen viser til et
internasjonalt forskningsmiljø som forsker
på turisme, grenseproblematikk m.m., og
at boka er publisert på engelsk for å kunne
kommunisere med dette feltet på et internasjonalt språk. Samtidig er det i liten grad
noen forankring i eller referanser til øvrig
(internasjonal) forskning på disse temaene.
Det gjør at det er vanskelig å få innsikt i
hvorvidt (særlig) svenskekystens mangeårige møter mellom lokalbefolkning og
turister er unik eller om de er preget av
nokså generelle samhandlingsmønstre. Jeg
vil anta at det siste er tilfelle, men for en
leser uten særlig forhåndskjennskap til
dette forskningsfeltet blir det med antagelsen. De faglige perspektivene virker
troverdige og analysene gjennomtenkte,
men man kunne til tider ønske seg litt
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åpnere og bredere perspektiver gjennom å
løfte blikket fra Bohusläns smukke skjærgård.
Den viktigste innvendingen mot boka
er likevel av redaksjonell karakter, og her
tror jeg forlaget kunne ha gjort en bedre
jobb. Det gjelder blant annet den formelle
konteksten til bokas tekst(er). Det fremstår
som uklart om det dreier seg oversettelse
og/eller bearbeiding av tidligere publiserte
artikler. Mye kan tyde på det siste, men i
tilfelle hvilke artikler, hvordan de er bearbeidet, hvor de er publisert, den opprinnelige sammenhengen som analysene sto i, er
det vanskelig å få et godt grep om. Det
vanskeliggjør både lesning og vurdering av
boka. Leseren inviteres i liten grad inn i
hvordan dokumentasjonen, analysene og
tekstene er kommet til. Det er også synd,

for Gustavsson har gjennom mange års
arbeid på dette området bygget opp en
utvilsomt stor mengde kunnskap om de
miljøene og de spørsmålene vi møter i
boka.
Alt i alt har Gustavsson med denne
boka tilgjengeliggjort for engelskspråklige
lesere et materiale som hittil ikke har vært
tilgjengelig for denne lesergruppen. Han
har samlet dokumentasjon og analyser foretatt over en rekke år og representerer med
det den etter hvert sjeldne arbeidsformen
der man stadig vender tilbake til ett og
samme sett med problemstillinger. Det
arbeidet som er nedlagt hadde imidlertid
fortjent en bedre forankret og mer redaksjonelt gjennomarbeidet bok enn den som
foreligger.
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