
Turismen på Gotland på 1860-
talet och 1960-talet 

Turismen och debatten i lokalsamhället kring 
turismen  



Redan 1651… 

23 april 1651 skrev Johan Ekeblad till sin far: 
  
"I övermorgon vill hennes majestät förresa åt 
Uppsala, och sedan, när hennes majestät 
kommer igen, är hon resolverad resa åt 
Gotland till att där förbliva över sommaren. 
Skeppen lagas redan till, som skola föra 
drottningen dit, efter man intet kan komma dit 
till lands." 

28 maj samma år: 
 
"hennes majestäts resa åt Gotland är bruten 
både för farans skull så väl som den ringa 
plaisiren, hennes majestät där hava kunde".  



Visby bad- och vattenkuranstalt, 1868 
(1855)  

Den första vågen av massturism: 1860-talet 
S/S Wisby, sjösatt 1866 
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Bad- och sommargäster på Gotland 
under 1860-talet ansågs vara/kunna 
vara… 

… bra för gotlänningarnas 
ekonomi 

… bärare av kulturellt värdefulla 
impulser 

… en del av framtiden och 
framstegstanken 



Gt 2/8 1872 



Men bad- och sommargäster på 
1860-talet är också… 

Okultiverade 

Oanständiga 

Bigotta 

Tråkiga  

Prisdrivande 

Av fel samhällsklass 



GT 27/7 1881  

GT 25/7 1876 

Då därtill en del av dessa patienter tog sig 
det oråd före, att bada fötterna i Josefina-
källan, varest närboende hämta sitt 
dricksvatten, syntes oskicket bliva alltför 
djärvt och störande för allmänna 
trevnaden… 



GT 16/5 1873 

GT 5/8 1887 

Fler exempel på debatten i dagspressen 



Vilka styrkor och svagheter ansåg 
man Gotland ha som turistmål? 

Natur, kultur, klimat, historia… 

Men på det vid denna tid betydligt mer 
 omfångsrika minuskontot fanns: 

Tristess: brist på aktiviteter 

… och så naturligtvis: 
Båtresan! 

Osnygghet och oblyghet 

Övernitiska poliser 

För släpphänta poliser 

Brist på hotell 

Omodernt och otidsenligt 



Hur omfattande var turismen? 
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DBV:s Paviljong: en vändpunkt? 

Ur Selma Lagerlöfs ”Tavastjernas 
sista resa”, i Troll och människor, 
1915 



Utvecklingen fram till första 
världskriget? 
� Ökande turistström sedan 1860 – 

fördubbling? 
� Besökarnas ekonomiska ställning 

förbättras. 
�  Större acceptans i lokalsamhället? 
� Kraftigt förbättrad turistisk infrastruktur 

(bad, restauranger, boende, nöjen) 





Första världskrigets avbrott  



Hur tyska turister blev den största 
turistgruppen kring år 1900 



"Staden tycktes oss själva föreställa Rom i 
modell". 

CARL von LINNÉ ANTON F. BÜSCHING 
Gotland - „das Auge in der Ostsee“ 

1764 1786 

Ett tidigt intresse för Gotland i Tyskland 



Christian Friedrich Rühs  
(1781-1820) 
Geschichte Schwedens (5 delar, 
1803-14),  
(Svea rikes historia från de äldsta tider till 
konung Carl XII:s död, 5 delar, 1823-25) 

Karl Schildener  
(1777–1843) 
Guta-Lagh, Greifswald 1818 

 med “Alte Erzählung” (“Gutasagan”) 

Den tidiga Gotlandsforskning 
börjar i Tyskland 



„Vater und Tochter“ (1859)  
  „Fader och Dotter“ (1858)  

 
Frederika Bremer  
(1801-1865) 

„Der Jungferthurm –
Seeroman“ (1849)  

  „Jungfrutornet“ (1848) 
 

Emilie Flygare-Carlén  
(1807-1892)  

Populära svenska romaner 
sprider en romantisk 
Gotlandsbild i Tyskland 



Karl Koppmann 
1839 – 1905  

Dietrich Schäfer 
1845-1929 

Wisbyfahrt 1881 (Hansischer Geschichtsverein)  
Den första organiserade turistresan till Gotland 

Ett stort tyskt historiskt intresse för Gotland   



Kaiser Wilhelm II 
  
i Visby:  
1888, 1893, 1895, 1905, 
1908 

Wilhelm II och C.E.  Ekman  
vid Korsbetningen, 1905 

Wilhelm II. i Visby, 18 juli 1893 



GTF:s turistbroschyrer 
1925 

22.640 på tyska  
11.250 på svenska,  
 6.400 på engelska, 
 5.600 på franska, 
 3.650 på danska 



Den andra vågen av massturism: 1960-talet 

100 000 besökare 

200 000 besökare 

600 000 besökare 



Sol 
Stränder 
Kulturhistoria 
Vacker natur 
Lugn och ro 
Bra kommunikationer (bilfärjor) 
 
 

 

Gotlands styrkor som turistmål på 1960-talet 
ansågs vara 



� Hot mot natur- och kulturvärden 
(framförallt ful bebyggelse) 

� Ökade kostnader för kommunerna 
(vägar, VA, sopor etc) 

� Vattenbrist 
� Turisterna ”tar över” 
 

Upplevda negativa konsekvenser av turismen på 
1960-talet 



”Det tycks leka många här på ön i hågen att 
förvandla Gotland till ett myllrande skandinaviskt 
Mallorca fyllt av tingeltangel och med stränderna 
späckade av hotell, sommarstugor och gyttriga s.k. 
semesterbyar och med en befolkning som man tror 
skulle tjäna sitt uppehälle genom att bildlikt talat 
stå och bocka och taga emot mer eller mindre 
penningstarka turisters allmosor i ödmjukhet eller 
med den ”dricksmentalitet” som man så ofta kan se 
på utländska turistorter.”  
 
Insändare ”Bevara Gotlandsstränderna”, Erik Johansson, 
Linköping, i GA 8 juli 1961. 



”Tro mig, vi gotlänningar förstår nog också något 
av vårt lands särart, men är inte glada åt sterila 
stränder utan liv och kan inte känna någon 
vidare tillfredsställelse med att bli hållna för att 
vara bara ett naturreservat till beskådande. Vi 
önska framåtgående och utveckling, inget 
stillastående eller bakåtsträvande /…/ 
vi bor här året om vi och skall här ha vårt 
uppehälle och våra barn sin framtid” 
 
Signaturen ”Gammal bonde”, GA 22 juli 1961. 



”Onsdagsmorgonens väder lockade sannerligen inte till 
några bad och Margareta Fröding, 17 år, som campar ute 
vid Norderstrand nöjde sig med att i påklätt tillstånd 
stanna på bryggan. Margareta kommer från Vällingby 
och hade nog hoppats på bättre väder. Ska det vara så 
här kan man ju nästan lika gärna vara hemma.” 
 
”Påklädd badbrud”, GA 16 juli 1970 

 



Trafiken i innerstaden 
Prisläget 
Skräpiga stränder 
Förfulande bebyggelse 
Exploatering av känslig natur 
 

Upplevda negativa konsekvenser av 
turismen på 1960-talet 



 
 ”Det inferno som biltrafiken orsakar 

måste så småningom bli bekant över 
vida omkring i landet och även i 
främmande land och en varning för 
kommande turister.” 
 
Insändare ”Biltrafiken i Visby” av signaturen ”Turister”, GA 5 
augusti 1961 



Massturismens besökare har 
blivit fler, är resurstarkare 
och har ändrat beteende. 

 
Lokalsamhällets turistiska infrastruktur 
har byggts ut i takt med den ökande 
besöksvolymen 

Från 2000 till 800 000 årliga 
besök – finns det någon övre 
gräns? 


